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HARMADIK KÖZLEMÉNY. 

Forgách Ferencz püspök vitézül tartotta magát Nyitrában, s 
jóllehet valami 300 zsoldosa hűtlenül elpártolt tőle, Kicsindy Pál-
nak csakhamar be kellett látnia, hogy minden fenyegetőzése hiába 
való, mert a főpap saját jószántából bizony meg nem hódol Bocs-
kaynak. Minthogy tehát nem volt elég ereje ahhoz, hogy kiost-
romolja a várat, vissza vonúlt a falak alól, mialatt a hajdúk egy 
része irgalmatlanúl rabolta és pusztította a környéket, más része 
pedig csalárdsággal akarta kézrekeríteni a jól védelmezett helyet.1) 

A pártos hajdúk ugyanis az alsó városban nem érezvén ma-
gukat elegendő biztonságban, titkon érintkezésbe léptek a felső 
városbeliekkel, a kik aztán 1605 junius 11-én, mikor Rhédey Nagy-
szombatnál táborozott, megnyitották a kapukat és éjfél tájban be-
bocsátották őket magukhoz. Az árulás oly zavart és rémületet idé-
zett elő, hogy a védősereg, élén a püspökkel, nyakra főre a felleg-
várba menekült, mialatt a támadók kedvük szerint kirabolták a 
várost, a lakosokban sokat levágtak, még többet — közöttük 3 ka-
nonokot is — fogságba hurczoltak. Erre aztán Bocskay hadi népe 
tábort ütött az üresen hagyott falak között, hogy elzárván minden 
közlekedést, kiéheztesse a fellegvárba szorult őrséget.2) 

De a dolog nem ment olyan könnyen, mert Forgách püspök 

1 a) Forgách Ferencz püspöknek 1605 julius 21-én Mátyás föher-
czegliez írott levelét lásd Pray György: Epistolae Procerum Reyni Hungáriáé. 
Pars III . 283. ismét: «Itaque die 11. junii sepem media nocte invadunt . . . 
occupant superius oppidum, et cum paucis, qui e manibus eorum evadere 
potuerunt, me in arcem includunt. Capti tunc tres Canonici» etc. etc. U. o. 285. 



előnyös helyzetéből lövetni kezdé a várost, köröskörül fölgyújtatta 
a falakat és csakhamar az alsó városba szorította vissza a támadó-
kat. Ezzel azonban legfeljebb késlelteté, de ki nem kerülhette a 
veszélyt, minthogy a visszavonulók abban a házban, hol a váczi 
püspök lakott, biztos fedezet alatt elegendő őrséget hagytak hátra, 
gondoskodván arról, hogy a vár továbbra is szoros ostromzár alatt 
maradjon. Ehédey Ferencz, ki már ekkor Érsekújvár ostromára 
készült, szüntelenül biztatta, lelkesítette őket, és közeledésének 
hírére a védők bátorsága hanyatlani, harczi kedve lohadni kezdett. 
A püspök mindent elkövetett, hogy kitartásra, vitéz ellentállásra 
birja őket, de bár maga járt jó példával elől a kötelesség teljesíté-
seden, nem volt képes többé lelket verni a csiiggedezőkbe. Előbb 
csak maguk között zúgolódtak majd nyíltan felzendültek, mialatt 
Rhédey hajdúi éjjel és nappal szüntelenül serenykedtek, s mert 
rendszeres ostrom alá nem foghatták a várat, legalább azon voltak, 
hogy tőlük telhetőleg zaklassák, nyugtalanítsák a különben is elé-
gedetlen őrséget. 

Létrákat támasztottak a falakhoz, és tüzes szerszámokat do-
báltak be az alacsonyabb lőréseken s mikor veres fővel vissza 
verték őket, nagy vakmerően újra támadtak. Az ellenség golyója 
sok kárt tett bennük, de azért föl nem hagytak a sikertelen kísér-
letekkel s még azt is megpróbálták, hogy rohammal vegyék be az 
erős kővárat. Persze hogy csak vérüket pazarolták hiába, pedig 
hajdú-észszel még ostromló tornyokat is készítettek maguknak, 
hogy a falakról lehengergetett kövek és gerendák kárt ne tegyenek 
bennük. A «fortélyos találmány»-nak bizony jó hasznát is vehették 
volna, csak épen az volt a bökkenő, hogy kissé nagyra szabták, es 
nem birták a falakhoz állítani, a létrákat pedig a védők részint 
felgyújtották, részint ágyúkkal rombolták szét.1) 

Ez alatt elterjedt a híre — maguk a felkelők is terjesztették 
czélzatosan, hogy Pihédey Ferencz az országrész minden főurát és 
nemesét Bocskay hűségére térítette, mely dolgon a várbeliek, kik 

') «Post hsec in ipsam arcem lapidibus exstructam impressionem 
facere aggressi sunt, scalis et macJdnis quibusdam instar tecti fabricatis, ne 
se lapidibus et trabibus in Capita ipsorum devolvendis nudos exhiberent. 
Has machinas, propter pondus ad veliere non poterant» etc. etc. U. o. 286* 



jobbára a környékről összegyülekezett nemesek voltak, mód nélkül' 
megháborodának és sürgették Forgáchot, hogy egyezkedjék Khé-
deyvel, mert már az aratás ideje is elérkezett. A püspöknek mit 
volt mit tennie, követet küldött Rhédeyhez, ki junius 13-án Bu-
csánynál, a következő napokon pedig Galgóczon Kelecsénynél 
táborozott,1) könyörögvén, hogy engedje meg a várba szorultaknak, 
hogy békességben learathassanak ós gabonájukat összehordhas-
sák, másfelől pedig fegyverszünetet kért addig, a míg a királyt és 
Mátyás főherczeget a dolgok állása felől tudósíthatja, értésükre ad-
ván, hogy ha segítséget nem kap, nem lesz kepes tovább tartania 
magát. 

Ehédey elég nagylelkűen elfogadta a főpap ajánlatát, csak 
azt kötötte ki, hogy mialatt a föherczegnél jár, maga helyett túszokat 
adjon. Mikor azonban méltányos föltételét Forgách, ki úgy látszik 
utolsó perczig bízott abban, hogy Kolonics segítségére jón — kere-
ken vissza utasította, fölöttébb megbosszankodott a dolgon s belát-
ván, hogy a püspök csak időt akar nyerni az alkudozásokkal, figye-
lembe se vette további kéréseit, hanem ágyúkat, ostromszereket 
hozatván, minden erejével hozzá látott a vár vívásához. 

Erre aztán föllázadt az őrség, a katonák megtagadták az en-
gedelmességet és elhatározták, hogy leteszik a fegyvert, föladják a 
várat, Forgáchot pedig, ha akaratuknak ellenszegül, a váczi püs-
pökkel együtt vasra verve kiszolgáltatják az ostromlóknak. A fő-
pap — a mint ezt Mátyás főherczeghez írott levelében olvassuk — 
minden ékes szólását elővette, hogy lecsendesítse a vitézeket, em-
lekeztetvén őket esküjökre, s biztatván, hogy az a néhány ágyú 
Nyitra erős falainak nem árthat és az ellenség végre is kudarczczal 
fog visszatérni. De senki se hallgatott reá s még egy órai gondol-
kozási időt sem adtak neki, hanem egyenesen a kapukhoz rohan-
tak, hogy bebocsássák az ostromlókat. Ily körülmények között 

*) .Junius 13-án a bucsányi táborból írja Thurzó Szaniszlónak, hogy 
Újvár felől jó hírei vannak, a benn lévő magyarok biztatják. Másnap Gal-
góczon Thurzó Kristóffal ebédelt, Csillagos bék is vele volt. Ugyanakkor 
tudatja Thurzó Kistóffal, hogy kérésére a doctort meghagyta Czobor Mi-
hály mellett, «noha tudom — úgymond — hogy ő felségétől egy kevés 
haragot fel kell vennem.» Junius 15 és 16-án a helecsényi táborból keltez.. 
(Act. Thurz. fasc. 104.) 



Forgách kénytelen kelletlen megegyezett Rhédey vei és 1605 junius 
18-án papjai meg csekély számú hívei kíséretében elhagyta a várat. 
Rhédey Komáromig kisértette, honnan Győrbe, majd Mátyás fő-
herczeghez Bécsbe útazott.1) 

Nyitra föladásának napján Rhédey seregének egy részét 
Ersek-Ujvár alá vezette, melyet janicsár és hajdú csapatokkal még 
májusban megszállott. — A bent lévő magyarok biztatására tüstént 
föl is kérte a várat, de sikertelenül, mire a Nyitra folyó balpartján 
ütötte föl táborát s junius 23-án már arról értesíti Thurzó Sza-
niszlót, hogy erősen vívják a várat.2) Forgách püspök Nyitráról való 
távozása közben jól szemügyre vette Rhédey sereget és igen 
kicsinylőleg nyilatkozik róla. A hitvány, alávaló hajdúkon kívül, 
kiket még számba se akar venni, 3000 főre becsüli a fölkelő hadat, 
mely török lovasokkal s a később érkezendő janicsárokkal 5 ezerre 
szaporodhatik. Azt hiszi tehát, hogy Mátyás főherczeg 3000 vasas 
némettel könnyen elűzheti Rhédeyt Ersek-Ujvár alól, főkép ha a 
támadás Komárom felől intéztetik és Pozsony vármegye föllázadt 
nemességét szép szóval, kegyelemmel hűségre lehet téríteni, mely 
esetben a pártosoknak meg kell osztani erejöket stb.3) 

Végre figyelmezteti a főherczeget, hogy a török Esztergom 
ellen készül, s ha annak védelméről ideje korán nem gondoskodnak, 
attól lehet tartani, hogy Ersek-Ujvár elestével az egész országrész 
a felkelők hatalmába kerül. Annyi bizonyos, hogy a Dunán innen 
és a Dunántúl az urak és nemesek legnagyobb része Bocskayhoz 
állott s minden valamire való erősség meghódolt, vagy hódolni ké-
szült. A főbbek közül még Batthyányi Ferencz és Thurzó György 

*) Nyitra ostromára nézve 1. Istvánffy munkája 1685-iki kiadásának 
534—535. 1; továbbá Forgách Ferencz levelét id. h. A püspök részletesen 
adja elő a maga viszontagságait s különösen panaszkodik Rliédeyre, a ki 
pedig emberségesen bánt el vele. Azt is szemére veti, hogy csak Komáro-
mig kisértette, holott megígérte, hogy egyenesen Pozsonyba küldi. Nyitra 
föladásának napját rendszerint 1605 julius 11-ere teszik, pedig akkor még 
csak az alsó város került Rhédey hatalmába. 

*) Act. Thurz. fasc. 104. 
3) Mátyás főherczeg meg is fogadta tanácsát s nemsokára alkudozni 

kezdett a csallóközi kapitányokkal, melynek aztán fontos következmé-
nyei lettek. 



ragaszkodott híven Rudolfhoz, bár Bocskay mindent elkövetett, 
hogy különösen a nagy befolyású dúsgazdag Thurzót megnyerhesse 
az ügynek. Előbb Rákóczy Zsigmond és ecsedi Báthory István 
által szólította föl, hogy álljon az országhoz, majd sűrű levelezésbe 
bocsátkozott vele. «Tudgyuk mi azt bizonyosan — írja 1605 jun. 
12-én — Kassáról — mennyi authoritása lehet mind elméjének, 
személyének és értékének is arra kgdnek, hogy hazája javának 
használjon, s ahhoz képest akartuk a mi kedvünKkel anticipálnunk 
is bő írásunk által kgdt, hogy praslucealna is avval a mi szeren-
csénknek és az elkezdett közönséges hazánk hasznára való igyünk 
elövitelének.» 

A főúr panaszkodott, hogy jószágaiban mennyi kárt vallott a 
hajdúk garázdálkodása miatt, Bocskay ígérte, hogy bőségesen fogja 
kárpótolni mindenért s módot nyújt neki, hogy maga büntethesse 
meg azokat, kik a fegyver hatalmával vissza élnek. Már széltére 
beszélték, hogy Thurzó lesz a generalis főkapitány a hadak előtt, 
mert Csáky, a kire előbb gondolta fejedelem, «fölöttébb suspectus az 
ország előtt».1) Arra is kérte, hogy ha maga fel nem jöhet Kassára, 
legalább Dersffyt küldje el, hogy tanácskozhassanak. Majd elő-
számlálja a királyi hadak által elkövetett gyalázatos visszaéléseket, 
mondván, hogy maguk a vezérek jártak jó példával elől, és nem-
csak eltűrték, hogy a katonák a szekesfej érvári és gyulafej érvári 
sírboltokat feltörték s a királyok és fejedelmek, köztük Hunyady 
János, János Zsigmond és Isabella csontjait szétszórták, de mikor 
Báthory István szüleinek koporsóját kirabolták, az ott talált cson-
tokat összetörték, tűzre vetették, a zsákmányból egy aranyos szab-
lyát Básta meg is tartott magának. «így fizetett az ő felsége hadi 
vezére az ő felsége magyar igaz hívének jó liivségeért meg.» Kü-
lönben jusson eszébe Thurzónak, hogy az ország romlását épen-
séggel a magyarok visszavonása, egyenetlensége okozá. «Mert ha 
egy szív és egy igyekezet lett volna közöttünk, az fegyver hatalma... 

*) Maczkó Ferencz galgóczi tiszttartó levele 1605 május 31-én Thurzó 
Szaniszlóhoz. í r j a a többek között, hogy ha Thurzó György föl nem veszi 
a tisztet, bizonyos, hogy Szaniszló lesz a főkapitány. Bocskay csak a szé-
kelyeket várja, hogy 35.000 főnyi seregével meginduljon stb. Országos Le-
véltár Act. Ihurz. fasc. 104. 



nem vett volna ennyi panaszolkodással való erőt és folyást magá-
nak.» Csendesedjék meg tehát elméjében, és legyen azon, hogy 
közös erővel megmenthessék szerencsétlen hazájukat a végső ve-
szedelemtől.»1) 

Pedig bizony kár volt Thurzó Györgyre ennyi szót veszte-
getni, mert a jó úr csak azért hitegette Bocskayt, s azért ámította 
egy darabig, hogy a felkeléshez csatlakozik, hogy birtokaira olta-
lomlevelet nyerjen tőle. Mikor aztán megkapta, lelkére kötötte 
feleségének, hogy időnek előtte senkinek se mutogassa, «hanem 
csak akkor, mikor be akarnának jószágomba az hajdúk jönni, mert 
azt írja benne (Bocskay), hogy az ő hűsége alá adtam magamat, 
kiben semmi sincsen, nem is leszen. Csak hajdúi ellen kell tartani, 
de hogy most főemberek látnák, nem jó volna, mert semmi jó Ítélet-
ben nem lennének felőlem.))'1) Fölöttébb jellemző önvallomás, Thurzó 
György biographusa egykor még hasznát veheti. 

Mialatt Pihédev Ferencz elsánczolta magát Újvárnál, s apró 
csatározásokat folytatott a várból ki ki rohanó ellenséggel, Némethy 
Gergely átkelt a Dunán, s a fejérvári, koppányi és szigeti bék csapat-
jaival egyesülve, ostromolni kezde Sopronyt, melyet azonban Básta 
Másyás főherczeg parancsára ideje korán megerősített. Némethy ez-
után újólag Morvára és Ausztriára tört a fölkelők egyik hadosz-
tálya még mindig Pozsony körül és a Csallóközben csatázott, a 
Dengeleghy kapitánysága alatt lévő hajdúk pedig Galgócz és Nyitra 
környékén táboroztak.3) 

*) Az aláíráson kívül az egész levél Rímay János kezeírása. Közöljük 
belőle a következő sorokat: «Eféle szörnyű cselekedetek nem csak az 
értetlen, paraszt és goromba gyülvész népektől estenek peníglen az mi or-
szágunkba, de az ő felsége ország oltalmára bocsáttatott hadától is sok 
helyekben. Példa az székesfejérvári szentegyházban az régi királyok teme-
tési megháborítása, az gyulafej érvári szentegyházban eltemettetett böcsü-
letes személyeknek . . . Hunyady Jánosnak, Ivacskónak (?), János király 
fiának és az édes anyjának tagjai s csontjai kihányása. Az szegény Báthory 
Kristóf uram temetésének böcsületire nagy költséggel s mesterséggel csinált 
királyi monumentomának megrontása ós az elmúlt télbe Báthory István 
uram atyjának Báthory Györgynek ós az édes anyjának koporsójok feltö-
rése után csontjoknak megtördelése is s megégetése is, hogy több példát 
ne számláljunk elő» stb. stb. Act. Thurz. fasc. 93 m. 1. 

2) If j . Kulinyi Miklós: Thurzó György levelei II. k. 137. 
3) Történelmi Tár 1878. évf. 645. Maczkó Ferencz tudósítja Thurzó 



Az Érsekújvár ostromára vonatkozó tudósításokat Rónai 
Horváth Jenő többször idézett tanulmányában alaposan összeállí-
totta, s nekünk nem lehet feladatunk ezen a helyen szükségtelen 
ismétlésekbe bocsátkoznunk. Mindössze is egy pár megjegyzésre 
szorítkozunk tehát, s némely eddigelé ösmeretlen datummal bővít-
jük Rónai Horváth elbeszélését. 

Rhédey Ferencz, mióta Nyitrát — már mint saját adományos 
jószágát — Forgách püspöktől kezéhez vette, egy tapodtat se moz-
dúlt Ersek-Ujvár alól, melynek ostroma azonban csak lassan haladt 
előre, mert se alkalmas ágyúi se megfelelő számú pattantyúsai 
nem voltak. 

Több ízben intézett rohamot a vár ellen, de sikertelenül,1) 
mert a német őrség tagadhatlanúl vitézül védelmezte a különben 
is erős helyet, és folytonosan szemmel tartá a magyarokat, a kik 
örömest átpártoltak volna saját véreikhez. 

Rhédeynek Thurzó Szaniszló most néhány taraczkot, a kato-
náknak pedig kenyeret küldött, s az ostrom julius 5-én újult erővel 
kezdődött meg. Eleség, por és golyó állítólag már kevés volt a 
várban, s ezért a védők Bástához fordúltak, ki még mindig Po-
zsonyban táborozott. A levélvivő hajdúk azonban Rhédeyhez szök-
tek s jelentették neki az érsekújvári magyarok üzenetét, hogy né-
hány nap múlva ők is föltámadnak a német őrség ellen, addig tehát 
maradjon nyugton.'2) 

Szaniszlót, liogy Dengeleghy hajdúi Galgóczról sok barmot elhajtottak, de 
a polgárok rajtok ütöttek és elkergették őket. A környéken a falvak mind 
elpusztultak, ember se lakja őket. — Majd ismét arról értesíti, hogy Den-
geleghy t 200 lóval be kellett bocsátani Galgóczra Rhédey parancsára. (Act. 
Thurz. fasc. 104.) 

*) Prágában azt beszélték, hogy az érsekujváriak már 1605 julius 
4-ig hat rohamot vertek vissza, de Mátyás föherczeg levele augusztus 2-ig 
még csak három rohamról emlékezik. (Bona János levele Prágából, Thurzó 
Györgyhöz. Act. Thurz. fasc. 87. m. 6.) 

2) Soporny János julius 8-ról írja Thurzó Szaniszlónak : «Ez elmúlt 
éjjel jöve két hajdú ki az várból, kiktől az Bástának akartanak levelet 
küldeni. Azok azt mondják az úrnak ő nsgának, hogy az ott benn való 
magyarok könyörögvén az úrnak izentek, hogy még harmad napig ne siet-
tesse az várat ő nsga ostromlani, annak utánna ők is készek lesznek az 
németnek ellensége lenni. Mondgyák azt is, hogy porok és glóbisok igen 
kevés vagyon.» Act. Thurz. fasc. 110. 



A dolog julius 7-én éjjel történt, s julius 11-én Rhédey ro-
hamra parancsolta katonáit, de a hajdúk minden vitézségük és 
vakmerő bátorságuk daczára visszaüzettek. Julius 25-én ismételték 
a rohamot, s ez alkalommal még nagyobb vereséget szenvedtek. 
Pár nap múlva Rhédey Ferencz félbeszakította az ostromot s kissé 
távolabb vonúlt, hogy seregének pihenőt engedjen. Nem azért cse-
lekedte, mintha elcsüggedt vagy plane reménységét vesztette volna, 
de a közbe jött események tették ezt szükségessé. 

Mert török és tatár csapatok egyre nagyobb számmal gyüle-
keztek Újvár alá, s látván a magyarok sikertelen kísérleteit, 
maguk felelősségére akarták kiostromolni az erősséget. Rhédey 
mint hazáját szerető magyar megrémült ezen, mert tudta, hogy 
a török beavatkozásának csak rossz vége lehet. 1605 julius 29-én 
értesíti Thurzó Szaniszlót, hogy a táborba ismét nagyon sok jani-
csár érkezett: «az egész keresztyénségneh veszedelme következhetnék — 
úgymond — hogy ha idegen nemzetség férkőznék az helyben... En 
is gondolkodván arról, hogy az török szaporodton szaporodik mel-
lettem, hogy valami véletlen dolog ne történnék az helyen, az sáncz-
ból mind az janicsárokat, s mind penig az hajdúságot kiszólitám.»1) 

Ez volt tehát az oka az ostrom félbeszakításának, s nem a 
julius 25-iki roham kudarcza, mint Mátyás főherczeg hiszi. És mi-
kor Rhédey egy fél mértföldnyire visszavonúlt Ersek-Ujvártól, 
bizony nem azért tette, mert serege kimerült volna, nem is az volt 
a czélja, hogy bevárja ott a török segítséget,2) hanem épenséggel 
szövetséges társának veszélyes beavatkozását akarta ez által kike-
rülni. Meg is írta Thurzónak határozottan, hogy a béke-tanácsko-
zások befejezéseig veszteg marad, mert jól látta, hogy a török a maga 
kezére dolgozik, s az ő győzelme az országnak csak több romlást okoz-
hat. Julius 31-én déltájban nagy tűzvész támadt, mely Újvár váro-
sának felét tökéletesen megemesztette. Rhédey nem igyekezett eb-
ből hasznot húzni, sőt sajnálkozott a sok oda szorúlt szegény 
özvegyeken, árvákon, kiknek sírása napestig hangzott.3) 

Rhédey volt tehát a legelső, a ki fölismerte a török csalárd 

1—2) U. o. fasc. 104. Mátyás főherczeg levele a Hadtört. Közi. 1893. 
évf. 713. 1. 

3) Rhédey levele 1605 aug. 1-től Tlnirzó Szaniszlóhoz, melyben 



szándekát, Homonnay Bálint, Bosnyák Tamás, söt a vén prakticus 
Ilyesházy István is csak későn jöttek rá erre. Ugy látszik, hogy 
Rhédey Ferencz értesítette is a fejedelmet gyanújáról, mert Ersek-
Ujvár ostroma egesz augusztus hóban szünetelt, s csak akkor kez-
dődött meg újra, mikor Homonnay Drugeth Bálint mint országos 
főkapitány válogatott seregével megérkezett, s a vezerek azt hittek? 
hogy egyesűit erővel majd csak kijátszák valahogy a törököt. 

Ez alatt a felkeles ügyét érzékeny veszteség erte, mert 
SomodíJ Mátyás, a nagy vitéz kapitány, ki a Csallóközből szünte-
lenül háborgatta Básta pozsonyi táborát, és igen sok kárt okozott 
a királyi hadaknak, Somody Mátyás «az Istentelen, vérrel szomjú-
hozó rossz ember», mint Rhédey írja,1) meg hagyta magát veszte-
gettetni Mátyás főherczeg biztosai által és egész hadával elpártolt 
Bocskaytól. Erre aztán a Csallóköz meghódolt a császárnak, és a 
Duna Pozsonytól Esztergomig fölszabadúlt. Katonái közül 1000 
magyar lovast és 2000 hajdút zsoldba fogadtak, asöpredékjét pedig 
világgá bocsátották. Maga a vezér bőségesen elvette jutalmát áru-
lásának, mert az adományba nyert birtokok mellett még 1610-ben 
is mint gyarmati kapitány rendes fizetésén kívül havonként 150 frt 
pensiót húzott.2) 

Rhédeyt augusztus 13-ig az érsekújvári táborban találjuk. 
Ugylátszik, a fejedelem utasítását várta, hogy mitévő legyen tovább» 
mialatt az ostrom állandóan szünetelt, s a vezérnek csak arra volt 
gondja, hogy a megszállott várral való közlekedest teljesen elzárja.3) 

arról is értesíti, liogy Homonnay Bálint már Zólyom felé közeledik. Act. 
Thurz. fasc. 104. Bocskay 1605 jul. 12-én írott levelében tudósítja Thurzó 
Szaniszlót, hogy Homonnayt fő generálissá tette, a min a jó úr nem igen 
örvendhetett, minthogy maga is örömestebb fölvette volna a tisztet. Törté-
nelmi Tár. 1S78. évf. 17. 1. 

1—2) Rhédey Ferencz most idézett levelében azzal vigasztalja Thurzó 
Szaniszlót, hogy Somogyi Mátyás csak «egyniliány mayával» árulta el a 
magyar nemzetet, a miért az Isten bizonyára meg fogja őt verni. — De 
Mátyás főherczeg levele (id. m. 714. 1.) s a fényes jutalom, melyben része-
sült, bizonyossá teszik, hogy elpártolására igen nagy súlyt fektettek. Gyar-
mati kapitányságára nézve 1. «A Bányavidéki véghelyek 1610-ben» cz. közle-
ményemet a Hadtörténelmi Közlemények 1893. évfolyamában. 

3) Thurzó Szaniszlóhoz intézett levelei tanúságot tesznek erről. Ba-
ráthy István fizetőmester 1605 aug. 5-én fölszólítja Thurzót, hogy szerez-



Sok baja volt a katonákkal, mert a hajdúk megunták a hosszas 
tétlenséget, es jobb foglalkozás hiányában szerte kóboroltak a kör-
nyékén. Mig hópénzüket ki nem kapták, addig csak lehetett velük 
boldogúlni, de annak utánna keveset törődtek a hadi fegyelemmel, 
s minthogy tudták, hogy Rhédey a legkisebb kihágást sem hagyja 
szigorú büntetés nélkül, naponként tömegesen megszöktek a tábor-
ból. Ebből pedig könnyen veszedelem származhatott, mert az ellen-
ségnek egy hadosztálya Szakolczát vívta, Pozsony vármegye meg-
hódolásával Básta positiója igen megerősödött, Kolonics pedig 
Komáromnál állott, hogy a legelső kedvező alkalmat fölhasználva 
Ersek-Ujvár fölmentésére siessen. 

Homonnay Bálint aug. 15-én Nyitrára érkezett. Vele volt 
Ilyésházy István is, ki már ekkor a fejedelemnek főtanácsosa, 
Magyarországi gubernatora ós összes javainak gondviselője vala-
Magukhoz hivatták Rhédeyt, s elhatározták, hogy a sereg Ersek-
Ujvár alá szállván, az ostromot ismét megkezdik.1) De Homonnay 
csak lassan haladhatott előre, mialatt a török gyültön gyűlt a vár 
alá es Szinán egri pasa 10.000 főnyi hadával bármety órán kész 
volt az ostromló sereghez csatlakozni. 

Végre augusztus 29-én megérkezett Homonnay, s tényleg 
átvette a fővezérletet. Az ostromot most már ő vezette, s annak 
reszletei Rónai Horváth Jenő tanúlmányából e lapok olvasói előtt 
elégge ösmeretesek. A jelen lévő Bosnyák Tamás füleki kapitány 
érdekes tudósításokat küldözgetett Ilyésházynak a végbe ment ese-
ményekről. 

Erősen zúgolódik a törökök ellen, hogy csak a maguk hasz-
nát ktresik. Visegrádot már megvették, most Nógrád alá szállanak, 
s bizonyos, hogy Érsekújvárra fáj a foguk. A magyarok henyélnek, 
a sánczba nem akarnak menni, örökösen veszekedni kell velők. 
Rhédey és Dezsőffy katonái ugyan emberül viselték magukat, de 

zen pénzt, mert ő az újvári táborba megy, liogy megfizessen a vitézeknek. 
A fejedelem levelet is küldött Ehédey Ferencznek, melyet neki személyesen 
kell átadnia. Aug. 9-én Ehédey arra kéri Thurzót, hogy a fejedelem leve-
leit Istvánffynak, Zrínyinek Erdödynek, Nádasdy Lászlónak, Széchy Ta-
másnak és Thurzó Miklósnak küldözgesse széjjel. Aug. 13-án Mehemet békét 
és Eamodán tiháját kísérteti el Dengeleghyhez. (Act. Thurz. fasc. 104.) 

x) Homonnay naplója: Tudománytár 1839. évf. V. k. 181. 1. 



sem kapájok sem lapát)ok, föl nem tudja fogni, mit művelhetnek 
a sánczokban. 

Attól tart, hogy a törököt fogják végre is előre bocsátani. 
Különben semmi jót se vár Újvár ostromától, s több haszon volna 
belőle, ha ez alatt is hódoltatnák, pusztítanák az ellenség földét. 
Legörömestebb Némethy Gergelyhez csatlakoznék, hogy együtt 
rabolnák Ausztriát. Különben is már megunta itt a dicsőseget, 
szeretne szabad ember lenni, hogy nézné a mások bolondságát. 
A míg Bocskay kijön Erdélyből, beletelik 6 hét, akkor pedig már 
minden késő lesz. (Szept. 4.) 

Következő leveleiben azt írja, hogy a török egyetért a német-
tel, és Kolonics Komáromnál titkos összejöveteleket tart velük. 
Váltig biztatja a törököt, hogy csak vágják le a magyarokat. A fize-
tetlen hajdúság felzendült, ostromra se akar menni, csak a tábor 
környékén kóborol. Bhédey hada azt kívánja, hogy az ország jöve-
delméből járjon ki hópénze. «Ez éjjel jött egy polyák szabású né-
met ki az várból», s beszéli, hogy rettenetesen éheznek, már sójuk 
sincs ós vasárnapnál tovább nem igen tarthatják magukat stb. stb. 
{szept. 8. és 21).1) 

Ilyésházyt Bosnyák Tamás tudósításai arra indították, hogy 
maga vegye kezébe Ersek-Ujvár jövendő sorsának intézését, s a 
mit az ostromló sereg ágyukkal el nem érhetett, diplomatiai alku-
dozásokkal hajtsa végre. Eleinte minden jót remélt a fejedelem 
kijöveteléről. Figyelmeztette levelei által, hogy ha Esztergom és 
Újvár elvész, a magyar nemzet is elvész. Erdélyt pedig Bocskay 
később is megtalálhatja, hiszen maga a német kínálja rea. Sürgeti 
a béke megkötését, mert attól fél, hogy a német titkon kiegyezik a 
törökkel, s a magyarokat föláldozzák. Sűrűen járatja követeit a 
nagyvezérhez, de kérésének, fenyegetőzéseinek semmi eredménye 
sincsen.2) Utóvégre is belátja, hogy nem lehet tovább habozni, mert 
a török már titkolni sem igyekszik, hogy Ersekújvárat magának 
akarja megtartani. Esztergom föladására megrémül, az ostromlott 
vár sorsa nem hagyja nyugodni. Básta ós Kolonics mellőzésével 
egyenesen Mátyás főherczeghez fordul. Leplezetlenül föltárja előtte 

*) Bosnyák Tamás levelei a Történelmi Tár 1878. évf. 829. 832. 834.1. 
2) U. o. 23. 1. 



a helyzetet, hogy mi lesz akkor, ha a török megfészkeli magát 
Érsekújvárott ? Pedig már csak napok vannak hátra, mert az őrség 
véginségre jutott, s ha nem akarnak éhen veszui, föltétlenül meg 
kell adni magukat.1) 

Már pedig ebből, a fennforgó körülmények között, csakis a 
török fog hasznot húzni, mert erősebb lévén, kirekeszti a magya-
rokat az elfoglalt várból. Ha azonban az őrség Homonnaynak, mint 
a magyarok fővezérének, kaput nyit és önként átadja a várat, ő, 
t. i. Ilyésházy István, kötelezi magát, hogy Ersekújvárat ismét a 
király kezére bocsátja. 

Mátyás főherczeg meggondolta a dolgot és elfogadta az aján-
latot, mert jól ösmerte Ilyésházyt és bízott benne. Ez pedig hitleve-
let adott magáról, hogy a helyet bizonyos határidő leteltével vissza-
szolgáltatja. Ezen az alapon aztán Ilyésházy személyes vezetése 
alatt megkezdődtek az alkudozások és az őrség 1605 október 17-én 
capitulált. Még azon ejjel Homonnay Bálint, ki a szerencsés fordu-
latot jórészben magának tudta be érdemül, a nagy csomó kulcsot 
párnája alá téve, «édesdeden» aludt Érsekújvár falai között.2) 

Mert a fővezér szentül hitte, hogy a fontos helyet fegyverrel 
hódították meg Bocskaynak. Mondott is érette szép hálaadásokat 
és dicséreteket az Istennek a vitézekkel együtt, s nem csekély meg-
elégedéssel írja október 19-én Thurzó Szaniszlónak, hogy az «élő 
Isten bölcs tanácsából immár Újvárnak minden erősségét kezünkben 
adta és az benne való pártos magyar vitézeknek sziveket nekünk 
adta. »s) 

*) Jelicsyth Miklós írja 1605 november 2-án Kékkőről Bartba Bálint-
nak : «Im az Ur Isten megszabadított Újvárnak rabságából és ma egy heti, 
bogy ide érkeztem. Kidnek azt írhatom, az éhségnek miatta, hogy annyira 
voltunk, mint az Jeruzsálem veszedelmében, ugy mint az szegény magya-
rok holtanak éhség miatt, sok szép gyermekek és asszonyi állatok. Ha az 
német egy verebet meglőtt, 5 pénzen is megvettük t ő l e . . . . Egy tikmonyi 
sót, láttam, hogy 2 aranyon rettenek, és lóhúst, mikor kaphattunk, azon 
• éltünk!» Történelmi Tár'1879. évf. 31. 1. 

2) Istvánfí'y és Ortelius e tekintetben föltétlen hitelt érdemel. Hogy 
Ilyésházy hitlevelet adott magáról, Bosnyák Tamás leveleiből teljes bizo 
nyossággal megállapítható. Persze, Homonnay naplójában egy szót se talá-
lunk erről, mert előtte eltitkolták a dolgot, bár később — mint látni fog-
juk — gyanakodott. 

3) Act. Thurz. fasc. 104. Homonnay igen barátságos viszonyban élt 
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Ilyésházynak fölöttébb fontos okai lehettek arra nézve, hogy 
valamint a katonák előtt gondosan eltitkolta a vár megadásának 
föltételét, azonképen Homonnayt, s a többi vezéreket se avassa be 
időnap előtt a dologba. Mert minden jel arra mutat, hogy Bocskay 
legelső tanácsosa saját felelősségére, fejedelmének előleges bele-
egyezése nélkül járt el, s csak a bevégzett tényekkel akart beszá-
molni. Volt bátorsága magára venni a dolog ódiumát, hogy hazá-
jának szolgálhasson. Bízott befolyásában, bízott abban, hogy utólag 
a fejedelem is be fogja látni cselekedetének helyes, sőt üdvös voltát 
és nem akadályozza meg abban, hogy Mátyás föherczegnek tett 
ígéretét híven beváltsa. 

Még talán jobban tartott attól, hogy az érsekújvári vitézlő 
rend megzendül, ha tudomására jut a dolog, erőszakkal pedig nem 
fog boldogúlni. 

De e részben föltétlenül számíthatott Bosnyák Tamás támo-
gatására, a kit, úgylátszik, a magyarok közül egyedül avatott be a 
titkos szerződésbe, s a ki — némely körülmények legalább erre 
mutatnak — a Mátyás föherczegnek adott hitlevelet is aláírta. 

Mikor Homonnay Bálint seregével Pozsony ellen indult, 
Bosnyák mint főkapitány — kétségtelenül Ilyésházy befolyása 
következtében — Érsekújvárott maradt. Átvette a kulcsokat azzal 
az elhatározással, hogy bármi történjék is, Homonnaynak vissza se 
adja többé, sőt Ilyésházyval abban állapodtak meg, hogy ha sokad-
magával akarna bejönni a várba, bezárják előtte a kapukat. Egy-
szersmind Ilyésházy utasítására azokat a katonákat, a kikben föl-
tétlenül bízott, titkon magához eskette és minden előkészületet 
megtett arra nézve, hogy a várat, a határidő leteltével, fogadásuk 
szerint, a németeknek visszaadhassák.1) 

De Homonnay Bálint neszét vette valaminek, mert gyana-
kodni kezdett Bosnyákra, bár az is meglehet, hogy csak meg akarta 
mutatni, hogy a fejedelem után ő az első személy, mert az ő olda-

Tknrzó Szaniszlóval. Az érsekújvári táborozás alatt született István nevű 
fiának is Homonnay volt a keresztapja. Az asszony, mint komájának, jó 
borokkal s élelmiszerekkel gyakran kedveskedett. Annak előtte még a 
Kbédey kedvét keresték, hogy a hajdúkat féken tartsa, de most Homonnay 
nagyobb úr volt. 

Bosnyák levelét 1. alább. 



Iára kötötték föl a szablyát, neki adták a botot, nem pedig llyés-
házynak, — elég az hozzá, hogy Pozsony várossal egyezségre 
lépvén, minekelőtte a fejedelem elébe indúlt volna, betért Újvárba, 
hogy ott rendet csináljon. 

Erre a hírre Bosnyák Tamás tüstént megeskette a maga bizal-
mas embereit, hogy ha Homonnay csak 100 lovassal jön is, ne 
bocsássák be a várba. De szolgái kíséretében kevesedmagával jött 
és így megnyíltak előtte a kapuk. Most azonban azt követelte, hogy 
az őrség Bosnyákkal együtt esküdjék meg újra a fejedelem hűsé-
gére, távolléte alatt pedig Dezsőffy Jánost tekintsék az ő helyet-
tesének. 

Bosnyák azonban kijelentette, hogy ők már mindnyájan 
hütösök, Dezsőffyt pedig nem bocsátja be a várba. Inkább meghal, 
mintsem ilyen nagy gyalázatot magán szenvedjen. És mikor 
Homonnay nagy fenyegetőzések között a vár kulcsait követelte 
tőle, nemcsak hogy kereken megtagadta, de ráadásul még szeme 
közé vágta, hogy egy csöppet se fél haragjától és emberelje meg 
magát, mert ha eddig valami tisztességet szerzett főkapitányságá-
ban, bizony könnyen Újvárban hagyhatja. 

Erre Homonnay is jobb módjához látott, ígérvén, hogy reggel 
visszaadja a kulcsokat, de már azt hozza magával a tisztesség, hogy 
az éjjel feje alatt hálássá. 

«Hogy hacsak az kapitányságnak böcsületi és anélkül nem 
alhatik ö nagrsága — üzené vissza Bosnyák — hát küldök egy 
bokor kidcsot a porkolábtól.» 

És elküldé neki a pincze-kulcsokat. 
Homonnay kedélyes ember volt, értette a tréfát, de kívánsá-

gától el nem állott. Végre éjfél tájban megkapta a kulcsokat, Bos-
nyák azonban lakatra verette a kaput, s így mindaketten nyugodtan 
alhattak. 

Beggelre kelve újra össze háborodtak. Homonnay az újvá-
riakat kicsinytől fogva nagyig németességgel vádolá, hogy csak a 
ruha magyar rajtok. Magát Ilyésházyt sem kímélte, mondván, hogy 
mindnyájan felnek tőle, még a fejedelem is, hogy németes ember 
lesz belőle stb. És ebben lehetett is valami igaz. 

Utóvégre is Bosnyáknak kellett engedni, «mert ha kitudódik 
vala — írja Ilyésházynak — hogy az németeknek visszaadjuk rövid 
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időn a várat, csak Isten tudja, mint jártam volna magam is az 
község miatt.» 

A porkolábok és drabantok újra megesküdtek Bocskaynak és 
Dezsőffy, mint a főkapitány helyettese, a várban maradt. Homonnay 
kemény instructiót adott neki, lelkére kötvén, hogy a fejedelem és 
az ő méltóságát, tisztességét védelmezze, Bosnyák Tamással azon-
ban mindenben egyet értsen stb. Azzal november 9-én megindúlt 
Bocskay elibe.1) 

E kis episod nem maradhatott titokban a fejedelem előtt. 
A mint Bosnyák megírta Ilyésházynak, úgy Homonnavnak is bizo-
nyára legelső dolga volt a találkozás alkalmával elbeszélni Bocskay-
nak. Homonnay egyenes lelkű, szókimondó, vitéz, gavallér ember 
volt tetőtől talpig, de az éles látás nem tartozott kiválóbb tulajdon-
ságai közé. Nem is igen hisszük, hogy az érsekújvári jelenetben, a 
maga főkapitányi méltóságának kisebbítésén kívül, melyre pedig 
rendkívül sokat tartott — egyebet látott volna.2) Mikor tehát Bos-
nyákot és Ilyésházyt németességgel vádolá, mint mondani szokás, 
csak úgy véletlenül találta el az igazságot. 

Bosnyák azonban megszeppent a dolgon. 0, szegény feje, két 
úrnak is akart szolgálni. Mert sokat várt Ilyésházy pártfogásától a 
jövőre nézve, s valószínűleg azt remélte, hogy a békekötés után is 
megmarad az érsekújvári főkapitányságban, de a fejedelem kegyel-
méből se szeretett volna kiesni. Arra kérte tehát Ilyésházyt, hogy 
vagy mentesse őt fel tisztétől és vegye kezébe a várat, vagy eszkö-
zölje ki a fejedelemtől, hogy neki teljes hatalma legyen. Mert a 
magyar katonákban nem lehet bízni, s legyen rá elkészülve Ilyés-

*) Bosnyák levele Ilyésliázyhoz 1605 nov. 9-ről. Történelmi Tár 
1878. évf. 842. 1. Homonnay naplója id. h. A szenvedélyes, hamar fellob-
banó Homonnay gyakran összeszólalkozott az örökösen zsörtölődő, vén 
Ilyésházyval, de azért úgy szerette, mint az édes apját. «Nincsen Magyar-
országnak több Ilyésházy Istvánja . . nem is lészen soha», keserg 1606 szept. 
20-án kelt levelében, mikor meghallotta, hogy az öreg úr betegen fekszik. 
Történelmi Tár, 1878. évf. 855. 1.) 

2) Naplójának úgyszólván minden sorából kitetszik ez. «Nem vala 
még az ország bottya Homonnay kézben. Mert nem bírt az török az én 
hadakozásom alatt egyik várában is országunknak,» jegyzi be saját kezével 
16(j5 szept. 8-án id. 1). 



házy, hogy ha kenyértörésre kerül a dolog, hiába esküdöznek 
mennyre, földre, mindnyájan ellene fognak támadni. 0 pedig nem 
akarja lelki ösmeretét megháborítani. 

«Nagyságod arról ne gondolkodjék — írja a többek között — 
hogy még mostan megcsalassunk. Nincsen is még hitünk ellen, miért 
hogy abban áll az, hogy vissza adja nagyságod az németnek az 
várat arra az időre, az mint fogadta nsgod.» Benne föltétlenül bíz-
hatik, de ő csak egy ember és nem akar Ilyésházynak kárt meg 
gyalázatot szerezni az által, ha a reá bízott feladatot végre nem 
hajthatja.1) 

E sorok magukban véve is igazolhatják, hogy Érsekújvár 
Ilyésházy hitlevele következtében capitulált. Bocskay pedig, ha sej-
tett is valamit, határozott tudomása nem volt a dolog felől, vagy a 
mi még valóbbszínü, nem akart arról tudomást venni. Mátyás 
föherczeg azonban, mindjárt a béketárgyalások kezdetén, követelte 
a várat és német őrséget akart abba vetni. De a fejedelem erősen 
ellenezte. Próbáljanak meg mindent — írja Bécsbe Ilyésházynak — 
hogy a főherczeget lebeszéljék erről a szándókáról, és ha máskép 
nem lehet, követeljék tőle Váradot, essék a dolog cserébe.2) 

Ilyésházy nehéz körülmények közé jutott, de szerencséjére 
Mátyás föherczeg sokkal jobban kedvelte és becsülte öt, semhogy 
a fejedelem előtt discreditálni akarta volna. így történt, hogy 
a vár csak Bocskay halála után adatott vissza a németeknek. 

Kissé hosszasabban foglalkoztunk e dologgal, de azt hisszük, 
törtenelmünknek e vitás kérdése megerdemelte, hogy tökéletesen 
tisztába hozassék. Érsekújvár elfoglalása, Bocskay támadásának 
egyik legnevezetesebb hadi ténye, szükségesnek láttuk tehát annak 
körülményeit való világításba helyezni.3) 

Érsekújvár átadása után Bhédey Felsőmagyarországon maradt 
ugyan, de katonái téli szállásra vonúltak, különben is a hadjárat 

*) Bosnyák levele id. h. 
2) Bocskay levele 1606 január 9-ről, Ilyésházyhoz, mint bécsi köve-

téhez. Történelmi Tár, 1878. évf. 52. 
') Az elmondottak által igazolhatjuk Rónai Horváth Jenő véleményét, 

hogy t. i. Érsekújvár, az Ilyésházy és Mátyás föherczeg között létrejött 
egyezmény, szóval diplomatiai alkudozás útján adatott át Bocskaynak. 



a béketanácskozásokra való tekintetből szünetelt, csak a rakonezát-
lan hajdúk sanyargatták a szegénységet. 

Panaszkodott is gyakran a vén Ilyésházy, hogy meg kellene 
ám azokat az istenteleneket büntetni, mert 2—3 vármegyéből 
minden barmot elhajtanak, s ha így folytatják, bizony nem lesz 
miből a szegénységnek adót fizetni. Kéri a fejedelmet, hogy paran-
csolja ki őket arról a földtől, mert már 10 ezernél is többen vannak, 
s a paraszt és kisbirtokos nemesség miattok éhen vész el. Ha 
Rhédey Ferencz 3000 főnyi serege, meg néhány csapat hajdúja 
bennt marad, tökéletesen elegendő lesz. a Az országot is oltalmazza 
— úgymond — fölséged ne csak az hajdúkat, már ölegen meg-
gazdagóltak.»1) 

Úgylátszik, ez fájt neki legjobban, s mint takarékos gazda, 
az ország jövedelmeinek hűséges sáfárja, soha se tudta megbocsá-
tani Rhédeynek, hogy a csatatéren kitűnt érdemes vitézeket a feje-
delem neveben egyszer-másszor bőségesen jutalmazá. Már regebben 
figyelmeztette Bocskayt, hogy Rhédey donatióit ne erősítse meg 
könnyen, hanem járjon végére előbb, micsoda jószágról van szó 
Mert — úgymond — egész érsekségeket és dézmákat fölosztott a 
vitézek között, egynek sokat ád, soknak pedig semmit.'2) 

És mint a fejedelem teljhatalmú megbízottja, nemcsak zúgo-
lódott és panaszkodott, hanem sok jószágot el is szedett a hajdúk-
tól. Haragudtak is ezért rá szörnyen, s ha Homonnay Bálintnak 
hitelt adhatunk, örömest eltették volna láb alól a szűkmarkú, s e 
mellett szünet nélkül morgó, feddőző urat, a ki azonban Bocskay 
halála után jogos kívánságaiknak legfőbb szószólója lett.3) 

A tél folyamán is történtek ugyan kisebb-nagyobb össze-
csapások a hadviselő felek között (mert a békekötés ügye lassan 
haladt előre), különösen Soprony felé és a Rába környékén, de 
azokban Rhédey Ferencz nem vett részt, s főhadi szállását a gácsi 
kastélyba téve, a várak jó karban tartásáról gondoskodott. Időköz-

2) Történelmi Tár, 1878. évf. 43. 24. 1. 
3) Homonnay naplójában november 1-ről olvassuk: «Mai napon jöt-

tek hozzám, az hajdúk kapitányi és Ilyésházy uramra panaszkodván, ai-ra 
kértek, hadjak szabad útat nekik és reá menvén, megölik, mert sok gyalá-
zatos irkálásokkal illeti őket, kiket nagy nehezen beszédemmel lecsendesí-
tettem» id. h. 



Iben birtokügyeit is rendezgette. Bizony, apáinak örökségét jobbára 
elnyerte már a hódoltság, s a mi csekély itt-ott megmaradt, nem 
volt érdemes vesződni vele. Hadd osztozzanak rajta a szegény 
atyafiak, adott már helyébe az Úr Isten neki eleget.1) 

Tavasz nyiltávala fejedelem mellett, Kassán találjuk. Bocskay 
méltóan akarta jutalmazni érdemes hívét, s 1606 május 1-én kelt 
ünnepélyes oklevele által, vére hullásáért, hü és hasznos szolgála-
taiért, Magyarország és Erdély valóságos, igaz mágnásai, főurai 
soraba emelte, hogy őt ennek utána nagyságosnak hívja, tartsa ós 
becsülje mindenki. 

Elösmerő szavakban sorolja föl érdemeit. Mikor őt a meg-
támadott vallás és alkotmányos szabadság oltalmára az Űr Isten 
föltámasztotta, Ehédey maroknyi seregével megindulván, rövid idő 
alatt jeles hadi tetteket hajtott végre. Mindenfelől sereglettek zász-
laja alá a vitézek, s Isten után neki lehet tulajdonítani, hogy amaz 
országrész várai és erősségei rendre meghódoltak. Dicséri a Básta 
üldözésében kifejtett buzgalmát, s Érsekújvár megszállásakor tanú-
sított kiváló hadvezéri működését stb. stb.1) 

Rhédey Kassáról mint Érsekújvár főkapitánya tért vissza 
seregéhez. Mert tudjuk, hogy Mátyás föherczeg a béketárgyalások 
folyamán már követelte a fontos hely visszaadását, s a fejedelem 
nem látta tanácsosnak, továbbra is Bosnyák Tamás kezén hagyni. 
Teljesen megbízható emberre volt szüksége, a kinek e mellett a 
vitézlő rend előtt is tekintélye legyen. Ezért gondolt tehát Bhédeyre, 
tudván, hogy őt semmiféle eszközökkel sem lehet megingatni 
hüségeben. 

Maga Bosnyák szolgáltatott e változásra kedvező alkalmat. 
Füleken, az utóbbi időkben, tűrhetetlen állapotok uralkodtak, egy-
mást érték a panaszok, s minthogy a felelősség Bosnyákot terhelte, 
mert ő volt a főkapitány ott is, «nem érkezvén el mind az két vár-
beli tisztre, maga búcsúzott egyikétől•>. 

4) Többek között 1606. február 22-én a gömörmegyei Tóth-Ujfaluban 
levő részbirtokát, Segnyey Jóbné Ehédey Anna halála esetére, rokonának, 
Nátkay Mihálynak ajándékozá. (Orsz. Ltár. Tábl. oszt. Básthy-féle bevég-
.zetlen pör 1804-ből.) 

Történelmi Tár, 1882. évf. 28. 



Természetes dolog, hogy a fejedelem az újvári kapitányság 
alól mentette fel öt, a mi annyi haszonnal járt rá nézve, hogy 
ezután nem kellett a Mátyás föherczegnek adott hitlevél miatt 
aggódnia, s nem félhetett attól, hogy lelkiösmeretét megháborítja. 

Ez a körülmény Ilyésházy számításait nagyban megzavarta. 
Bosnyák Tamás távozásával kevés reménye maradt arra, hogy 
Ersekújvárat, esetleg a fejedelem akarata ellenére is, a németek 
kezére játszhassa. Már pedig, ha Mátyás főherczeg a Bocskay által 
fölajánlott cserét, —• Érsekújvárt Nagyváradért — vissza utasítja, 
Ilyésházynak okvetetlenül fortélyhoz kell folyamodnia, hogy adott 
szavát beválthassa. Rhedey tehát — mint mondani szokás — nagy 
szálka volt a szemeben, nem is igyekezett bosszúságát a fejedelem 
előtt eltitkolni. 

Bocskaynak — mint látjuk — könnyű volt a mentsége, ő 
csak Bosnyák óhajtását teljesítette. 

«Rhédey Ferencz uram hogy Érsek Újvárban bement, — írja 
1606 jul. 2-án Ilyésházynak — azt kgcl semmi idegenségre ne 
magyarázza . . . abból semmi gondolkozásának nem szükség lenni 
kgdnck, mert Rhédey szintén úgy miénk mint Bosnyák uram, min-
denkor a tévő leszen valamit parancsolunk ...» 

Majd előadván a fiileki állapotokat és Bosnyák kérését, biz-
tosítja Ilyésházyt hogy semmi kifogása sem lehet Rhédey ellen, 
«nem ügyekezik kgd ellen véteni. . . sőt jól megalkuszik kegyel-
meddel».1) 

De hát persze azt legjobban tudta maga Ilyésházy, hogy 
miért nem tetszik neki a dolog s ettől kezdve még kevesebb jó 
indulatot tanúsított Rhédey iránt. — Mikor a béketárgyalások 
során a Bocskay által adományozott jószágok ügye is szóba került, 
azt tanácsolta a fejedelemnek, hogy a nyitrai püspökség és kápta-
lan javait adja vissza a papoknak és csak bizonyos Yislicze nevű 
birtokot hagyjon meg Rhédey kezén, a 40,000 frt inseriptionalis 
összegben. 

De Rhédey, ki már ekkor Nyitrán lakott, informálta Bocs-
kayt, hogy rajta nagy méltatlanságot akarnak elkövetni, mert a 
szóban forgó hitvány, rossz birtok felet se éri meg a zálogsummá-

Történelmi Tár 1878, 300. 



nak. A fejedelem ennek következtében figyelmeztette Uyósházyt, 
hogy ha neki kedvébe akar járni, Ehédey dolgát mindkét kezevei 
és ugyan kéményén fogja és az inscriptiót megmásítani ne engedje. 
Nyitra vára, a várossal és uradalmával együtt maradjon mind-
addig Pihédey birtokában, míg a 40,000 frtot le nem fizetik neki. 
Lelkére köti Ilyésházynak az ügyet, mert nem akarja háládatlan-
sággal viszonozni Ehédey nagy és hasznos szolgálatait.1) 

A fejedelem szavára Ilyésházy megcsendesedett s kieszközölte, 
hogy a dolog egyelőre függőben hagyassék, de Forgách püspök 
hatalmas ember volt s utóvégre is, mint látni fogjuk, Ehédey húzta 
a rövidebbet. 

Időközben ismét fölmerült Érsekújvár ügye, de a fejedelem, 
főleg miután Yárad is meghódolt,2) határozottan kijelentette, hogy 
sem ezt sem a többi végvárat vissza nem adja addig, míg a béke 
meg nem köttetik, mert úgy látja, hogy a németek már ismét 
háborgatni kezdik a magyarok szabadságát. Jusson eszébe Ilyés-
házynak, hogy a német bosszúálló és sohasem felejt, zabolát kell 
tehát vetni a szájába.3) 

Az érsekújvári kapitányságban Rhédeyt, ki csak ideiglenesen 
viselte ezt a tisztséget, Nyáry Pál váltotta föl. Alatta a hajdúk oly 
nagy vakmerőségre vetemedtek, s úgy kiélték es elpusztították a 
földet, hogy a vármegyék már arról gondolkodtak, hogy felülnek 
és kiverik őket abból az országrészből.4) 

*) U. o. 1878. évf. 330. 
2) Érdekes, hogy a váradi németek, bár a fejedelem Bánffy Dénes, 

Imreffy János, és Segnyey Miklós alatt nagy kíséretet rendelt melléjök, 
az Istenért se akartak addig kijönni a várból, míg a hajdúságot Biharban 
érezték, úgy hogy a fejedelem Szilassy, Fekete Péter és Török István 
hadainak kénytelen volt ideiglenesen más szállást rendelni. U. o. 621. 1. 

3) Történelmi Tár 1878. évf. 624. 1. 
*) Act. Thurz. fasc. 39. m. 2. A fejedelem nagyon zokon vette, 

hogy a vármegyék a hajdúkra való támadással fenyegetőznek. «Bizony az 
nemes országtúl és nemes vármegyéktől nem érdemeljük — írja 1606 
nov. 13-án Ilyésházynak — nem is reméljük semmi úton hogy cseleked-
gyék maguk hírének, nevének gyalázatjával, hogy szénájokért, szalm áj okért, 
egy néhány tehenökért, bűtökért és törvények szabadságáért vívó hadakra 
arczul támadjanak, mely nem az igaz háládatosságnak neme volna» Törté-
nelmi Tár id. h. 



Ez a körülmény s legfőképen pedig hogy a béketárgyalások 
a fejedelem véleménye szerint veszedelmes fordulatot vettek, mert 
a németek vérszemet kapva Ilyésházy engedékenységén, követe-
lőleg léptek föl, arra indították Bocskayt, hogy Nyáry Pált más 
megbízatás ürügye alatt visszaparancsolván, újólag Bhédey Feren-
czet ültesse be Újvárba, nehogy valami nem remélt dolog adja elő 
magát. Tehát 1606 nov. 13-án nyílt levelet intézett felsőmagyar-
országbeli összes hadaihoz, hogy ezentúl Bhédeyt tekintsék fő 
kapitányuknak és mindenben tőle függjenek, a közönséges jón s a 
békességnek sértetlenül való fenntartásán munkálkodván. 

Ugyanezen a napon írja a fejedelem Kassáról Ilyésházynak: 
«Minthogy kgytek egymástól megoszol, kgd az hévvizben, Nyáry 
uramnak penig alá kelletik hozzánk jönni, Bhédey Ferencz uram-
ról hagytuk hogy hallgassanak ez lidő alatt minden oda föl való 
hadaink» .*) 

De már ekkor megköttetett a zsitvatoroki béke s Bhédeynek 
nem volt más föladata, mint annak a várak átadására vonatkozó 
föltételeit végre hajtani. Bocskay megbízottjai, Homonnay Bálint 
és Nyáry Pál, intézkedtek, hogy Érsekújvár Ilyésházy kezére bocsát-
tassék, de mikor levelüket megírták, a szegény fejedelem már nem 
volt életben, 1606 deczember 29-én pénteken virradóra meghalt. 

Bhédey 1607 január 10-én Nyitra várában vette kezéhez a 
mandátumot s azonnal meghagyta az újvári vitézeknek, hogy 
Ilyésházy parancsához tartsák magukat. A fejedelem halálát eltit-
kolták, nehogy megzendüljenek rajta s így könnyen ment a dolog. 
A katonák fejet hajtottak a generalis kapitány és «ő felsége» 
parancsa előtt. Csak azt kívánták, hogy Ilyésházy maga, személye 
szerint jelenjék meg közöttük és vegye át a kulcsokat, mert ők 
papiroson bizony senki fiának se adják meg a várat.2) Úgy is lön. 

Bocskay temetésére Bhédey Ferencz is Erdélybe indúlt s míg 

1—2) U. o. 639. 863—864. 1. Ilyésházy levelet írt az érsekújvári 
vitézeknek, hogy a vár kulcsait adják Csuthy Gáspár kezébe és további 
parancsa vételeig neki engedelmeskedjenek. A vitézlő rend 1607 január 
16-án válaszolt: . . «Nagyságod mi nékünk megbocsásson, ennek utánna 
bizony papirosan senkinek se adjuk, hanem ha Isten Nsgdat személye 
szerint ide hozza tehát Nsgdnak kezében adjuk a várat és ugyan Nsgdnak 
tar t juk az mint urunk ő felsége is parancsolta». U. o. 867. 



a gyászkíséret lassan közeledett, a rendek a kolozsvári országgyű-
lésen 1607 február 12-én Rákóczy Zsigmondot, Homonnay és 
Báthory Gábor mellőzésével, nagy hirtelen fejedelemmé választot-
ták. Rkédeyt nem érdekelte a dolog közelebbről, mert esze ágában 
se volt Erdélybe maradni. Bocskay temetése után késedelem nélkül 
haza felé tartott s mártius 7-én estve már Szent-Jóbra érkezett.1) 

Volt is oka a sietésre, mert Nyitra várát el akarták venni 
tőle s legújabban Kolonics avatkozott a dologba, ki a békekötés 
után, mint bányavidéki generalis Ersekújvárott székelt. Khédeynek 
hírül adák, hogy Kolonics az ő nyitrai jószágfelügyelőjét magához 
rendelte, szolgáit pedig a várőrséggel együtt a császár hűségére 
akarja esketni. Útközben két levelet is írt Ilyésházynak, hogy ne 
engedje, hogy távolléte alatt Kolonics valami zűrzavart, háborút 
indítson ellene s látván nyilvánvaló igazságát, addig is míg felér-
kezketik, fogjon pártot mellette.2) 

Pár nap múlva még rosszabb híreket hoztak Nyitrából, hogy 
most már Forgách Ferencz feni rá a fogát ós a vármegyet akarja 
ellene támasztani. Ehédey elkeseredetten írja Ilyésházynak, hegy 
nem ezt érdemelte sok jámbor szolgálatáért. Ha a király erőszak-
kal el akarja venni tőle a jószágot, vele pörbe nem száll, ám lássa 
ő felsége, micsoda ítéletben lesznek az emberek felőle. De ha más 
valaki törekszik az ő romlására, Isten és világ előtt bizonyságot 
tesz, hogy életét se szánja elfogyatni jogos igaza védelmében. 
Különben ha Forgách hadat akar indítani ellene, jól vigyázzon 
magára «mert ezen a földön is — úgymond — sokan éhen várják 
az hajdú vitézek».3) 

Ehédey pedig nem az az ember volt, a ki minden igaz ok nél-
kül fenyegetőzzék. Nehezen jött ki a türelméből, megadta minden-
kinek a becsületét, a mennyire csak lehetett kerülte a pörpatvart, 
de ha egyszer megharagították, tanácsos volt kitérni az útjából. 

*) Ilyésházylioz írott levelében csak úgy mellesleg említi, bogy azóta 
az ország Kákóczy Zsigmondot már megesküdtette a fejedelemségre. Tör-
ténelmi Tár 1878. évf. 875. 1. Tudatja még, hogy egy jó lovat szerzett 
Ilyésházy számára s magával viszi. 

2—8) U. o. és 879. 1. Levelét azzal végzi be, hogy ha már minden áron 
veszni kell Nyitrának, legyen inkább az Ilyésházyé. Örömest megalku-
szik vele. 



Bizony nem dicsekedett, mikor azt állította, hogy a hajdúkat egy 
szavával is megmozdíthatja. Bocskay halála után elégedetlenek 
voltak a viszonyokkal, sehogy se tetszett nekik Bákóczy Zsigmond, 
másfelől pedig tartottak a németek bosszújától s nem merték 
visszadugni a kardot hüvelyébe. A királyi biztosok embertelenül 
bántak el velők s kárörömmel vágták szemük közé: meghalt 
Bocskay, füstbe ment minden adománya. Szóval úgy állottak a dol-
gok, hogy ha egy Bhédeyhez vagy Homonnay Bálinthoz hasonló 
ember kiadja a jelszót, rövid idö alatt ismét vérbe, lángba borúi 
Magyarország. 

Mártius 13-án Bhédeyt meg Szent-Jóbon találjuk, hol Bocs-
kay fejedelem adományából nemes udvarháza s birtoka volt. Most 
már nem sietett haza felé, pedig mint láttuk, rosszul állottak oda fel 
a dolgok. 

Bákóczy Zsigmond, a mennyire nem vágyott, nem is töreke-
dett a fejedelmi süveg után, ép oly buzgón igyekezett magát vetély-
társaival szemben megszilárdítani székeben. Az ifjú Báthory Gábor 
kevés aggodalmat okozott neki, úgy viselte magát, mint a ki bele 
nyugodott a dolgok rendjébe, de Homonnay Bálint, Bocskaynak 
kijelölt utódja, nagyon elkeseredett s eleinte minden követ meg-
mozgatott, hogy apósát megbuktassa. Rákóczy annál jobban tar-
tott tőle, mert a hajdúk már mozgolódni kezdtek s a budai pasa 
vette kezébe az ügyet, zászlót és botot eszközölvén ki számára a 
portán. Homonnaynak nem csak a részeken, de Felső-Magyaror-
szágon is tekintélyes pártja volt s a kassai gyűlés egyenesen föl-
szólította Rákóczyt, hogy mondjon le a fejedelemségről.1) 

De az erdélyi rendek híven kitartottak mellette s míg egy-
felől diplomatiai alkudozásokkal igyekeztek czelt érni, másfelől 
komoly készületeket tettek Homonnay fogadására. Csakhamar 
Rhédey Ferenczet is megnyerték az ügynek, a ki nagyon alkalmas 
volt arra, hogy Homonnay befolyását a hajdúknál ellensúlyozza s 
különben is mint tapasztalt, jeles hadvezér sokat használhatott 
még az országnak. Nem volt idegen közöttük, jól emlékezhettek rá 
Székely Mózes idejéből, mikor Erdély szabadságáért harczolt. 

Rhédeyt a nyitrai dolog mód nélkül elkeserítette s mikor 

*) Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek V. k. 335. 1. 



Eákóczy Zsigmond 1607 május 7-én Szent-Jób várát és uradalmát 
neki adományozá,1) talán egy perczig sem habozott tovább, hogy 
mitévő legyen. Tudta, hogy magyarországi hatalmas ellenségeivel 
úgy se boldogulhat és hogy Forgách Ferencz, ki csakhamar eszter-
gomi érsek lett, utóvégre is diadalmaskodni fog felette. Arra pedig 
nem számíthatott, hogy Bocskay mellett szerzett érdemeit Budolf 
vagy Mátyás kormánya jutalmazni fogja s ha ráadásúl még vére 
hullásával szerzett jószágától is megfosztják, mi keresete lehet 
neki Magyarországon ? 

Egy szó mint száz, hűséget esküdött Eákóczy Zsigmondnak, 
hogy alkalomadtán megmérkőzzék Homonnay Bálinttal, a ki őt 
már Érsekújvár alatt ellenségének és vetélytársának tartotta.2) 

Nemsokára Báthory Gábor is eldobta az álarczot s a prágai 
udvar által támogatva, ki akarta forgatni Eákóczyt a fejedelemség-
ből, a kinek ily körülmények között legelső kötelessége volt, hogy 
Bánffy Dénest, Báthory rokonát és Anna húgának jegyesét, elmoz-
dítsa a váradi kapitányságból, s hogy e fontos véghely, Erdelynek 
«őrálló bástyája», minden eshetőségre biztosítva legyen, Ehédey 
Ferenczet nevezte ki helyébe. 

Nem volt oka tehát megbánni, hogy Erdélyben maradt, mert 
ilyen magas polczra Magyarországon sohasem emelkedhetett 

*) Simon Máté: Supplementum ad dissertationem de dextra S. Ste-
pliani regis. 170. 1. Szent Jób várához, ugyancsak Sz.-Jób, Sz.-Miklós, 
Csokaj, Sárszeg, Véd, Piskolt, Sömjén, Kolon és Penészlek tartoztak. — 
Rliédeyt 1607 május 7-én be is vezették az uradalomba, c!e Warkuck 
György és felesége Nyáry Borbála tiltakoztak, s ebből bosszú pör támadt. 
(Nemzeti múzeum, Rhédey cs. levéltára.) 

8) A végtelenül hiú, ambitiosus ember féltette Rhédeytől a generalis-
botot, mert elhitették vele, hogy «Csillag bék Rédeynek kezét adta volna, 
hogy módot ejt benne e's megöl engemet — olvassuk naplójában — és Rhédey-
nek kérik a generálisságot» nem is ment az nap a pasák divánjába, mert 
attól félt, hogy méreggel teszik el láb alól, mint afféle természet szennt való 
urat, kitől a török nemzetnek jövendőben tartani kell. Tudomása volt erről 
Kolonicsnak is, a ki Érsekújvár alatt mindent elkövetett, hogy ígéretei, 
rábeszélése által Homonnayt a császár pártjára térítse. Mikor tehát 1605 
október 26-án arra inti őt, »hogy oltalmazza magát Rhédey Ferencz álnok 
practikájától», bizonyára csak hasznot akart húzni a jó úr hiszékenységéből. 
(Homonnay naplója id. h.) 



volna. A váradi kapitányság a legfőbb katonai méltóságnak tarta-
tott mindenkor s Rhédey előtt nagynevű, jeles férfiak viselték ezt 
a tisztséget.1) 

A jószág nélkül szűkölködő szegény legény, ki őseitől becsü-
letes nevén kívül egyebet se örökölt, a hazátlan bujdosó, ki egy 
szál karddal menekült Fülekről, majd a török császár kegyelem-
kenyerén tengődött: Isten után saját erejéből előkelő méltóságot, 
dicsőséget, vagyont szerzett magának. Mint váradi kapitány egy-
szersmind Bihar vármegye főispánja, szemelyes tekintélyénél fogva 
pedig Rákóczy alatt a fejedelmi tanács legbefolyásosabb tagja volt. 

De a sok hadakozás miatt még eddig nem ért rá, hogy nyu-
godalmas családi tűzhelyet alkosson magának, pedig már kenyere-
nek javát megette. Körülnézett tehát az országban s mialatt 
Báthory Gábor Rákóczyval alkudozott a fejedelemségre, régi bizal-
mas barátját, Bethlen Gábort, háztűznézőbe küldé. Választása loson-
czi Bánffy István fiatal özvegyére, Károlyi Katára esett, a ki Beth-
len Gábornénak testvére volt. A jövendőbeli sógor eljárt tisztében 
s 1608 február 10-én már értesítette Bhédeyt a szerencsés ered-
mény felől . . . «Az Úr Istennek szent neve ley yen áldott, én min-
deneket becsületesen véghez vittem uram . . . Az kgd becsületes aján-
dékát beadtuk, kgdtöl szeretettel elvettük, vissza kgdnek hasonló 
ajándékot küldtünk, szolgálatunkat ajánlván kgdnek és kérjük 
vegye jó neven. Én pedig kérem a sz. Istent, hogy kgteknek ebbeli 
elkezdett dolgának kezdetét az miképen őfelsége megáldotta, végezé-
sit is így áldja meg, szentelje szent lelkével».2) 

Kívánsága teljesedett, mert Rhédey Ferencz tizenhárom esz-
tendeig nagy boldogan élt Károlyi Katával. 

D r . KOMÁROMY ANDRÁS. 

x) Mikor lett Rhédey váradi kapitány, pontosan meg nem határoz-
hatjuk. Sarmasági Zsigmond 160S január 21-én arról értesíti Szamosközy 
Istvánt a történetírót, hogy «ezelőtt 6 héttel mentünk vala ki urunkkal 
Váradra: ott Bánffy Dénes helyett Rhédey Ferencz uram az kapitány most» 
Történelmi Tár 1879. évf. 33. 1. 

'-) Szilágyi Sándor: Báthory Gábor története. Okleveles Toldalék I. 




