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császár fővárosát fenyegette. Ke-
vesen múlt, hogy be nem vonult II.
Ferdinánd rezidenciájába. A követ-
kező év november 18-án verték
tönkre a császáriak a cseheket a fe-
hérhegyi csatában, de Bethlen nem
veszítette el fejét, tudta, hogy Er-
dély, amely messze esik a császári
hadaktól, könnyen védhető. Közben
Ferdinánd, bár a protestánsok ügye
még nem állt a legjobban, hajlandó
volt Bethlennel bekét kötni, s így
jött létre a vallási szabadságot és a
magyar alkotmányt újból biztosító
béke Nikolsburgban 1621 októberé-
ben.

Bethlen nemsokára megnyerte Ang-
lia, Hollandia, Velence támogatását
s 1623 augusztusában kezdte meg
második hadjáratát Ferdinánd ellen.
Most is egy sereg győzelmet aratott.
1626-ban harmadszor ment át táma-
dásba, de most is magára maradt,
közben Wallenstein Mannsfeldre, a
német protestánsok vezérére, döntő
csapást mért, s a protestánsok ügye
veszendőnek látszott Bethlen 1626
december 28-án békét kötött, amely-
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| ben megújították az előző béke-
kötések összes fontosabb pontjait
Most avatkozott be Svédország leg-
nagyobb uralkodója, Gusztáv Adolf

I s egyszerre jobbra fordult a protes-
tantizmus ügye. Bethlen szövetségre
lépett a svéd királlyal és csapatai
készen is állottak a Lengyelországba
való bevonulásra, amikor 1629 no-
vember 25-én hirtelen elhunyt

Bethlen Gáborban Erdély leg-
nagyobb fejedelmét vesztette, aki
nemcsak Erdélynek, hanem az egész
magyarságnak egyik legnagyobb
hadvezére, de főleg diplomatája és
politikusa. A kis ország az ő néhány
évtizedes kormányzása alatt európai
jelentőségre tett szert

Bethlen Gábor utóda a fejedelem-
ségben r. Rákóczi György lett, Zsig-
mond fejedelem fia, a magyar kál-
vinizmus nagy alakja. Rákóczi
György mint fejedelem sok tekin-
tetben Bethlen tanítványa. 1632-ben
szövetségre lépett Gusztáv Adolf
svéd királlyal, aki nem hagyhatta ki
számításaiból a protestáns Erdélyt
és Rákóczit Rákóczi egy darabig
vonakodott, nem akart részt venni a
háborúban, de nem kerülhette el.
Okok a beavatkozásra bőségesen
voltak: a szolidaritás a német és
svéd protestánsokkal, a török bizta-
tásai, remények Erdély gyarapítá-
sára, szóval voltak erkölcsi, anyagi
és hatalmi okok nagy számmal. 1644
február 2-án indult el Rákóczi Er-
délyből és 9-én már elérte a Hegy-
alját A harmincéves háború már
vége felé járt, a népek belefáradtak
az 1618 óta dúló háborúba, amely
Németország egyes részeit temetővé
változtatta, de Rákóczi nem akart
olyan békét, amelybe őt magát
s Erdélyt bele nem foglalják. Serege
nem volt elsőrangú, s ezért óvatosan
haladt előre. Kassa a következő év
márciusában megh<>dolt s már-már
szembe került Femnánd császár és
a nádor hadaival, amikor hirtelen
a Bodrog mögé vonult vissza. Köz-*
ben azonban Thorstenson, a nagy
svéd vezér, újabb győzelmet aratolt
a katolikus seregeken, mire a své-
dek benyomu Itak Morvaországba,
erre Rákóczi is megindult, hogy
Thorstensont támogassa. Közben
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megtudta, hogy a törők, akit a csé- !

szár állandóan biztatott ellene, meg-
mozdult, úgy látta, hogy elérkezett
az idő a béketárgyalások megkezdé-
sére, amelyek Linzben decemberben
fejeződtek be. így jött létre a linzi
béke, amely jelentékeny haladás
volt a nikolsburgihoz képest Ez a
magyar vallásszabadság harmadik
nagy okmánya. A császár beváltotta
az igéretét: a linzi békét a papság
tiltakozása ellenére törvénybe ik-
tatták.

Rákóczit kortársai nem szerették;
nem ok nélkül vetették szemére
kapzsiságát és önzését, de viszont az
is kétségtelen, hogy Báthory István,
Bocskay és Bethlen Gábor mellett
ő volt Erdély legnagyobb fejedelme.
Tízmillió forintra becsült óriási va-
gyonát jóra fordította. Vele lezárult
a nagy erdélyi fejedelmek sora és a
Bocskay—Bethlen-féle iskola véget-
ért Ez a politika virágoztatta fel a
kis Erdélyt s ennek a politikának
köszönhető, hogy a kis országrész
korszakos jelentőségű szolgálatokat
tett az egyetemes magyarság ügyé-
nek.

II. Rákóczi Györggyel megkezdő-
dött Erdély hanyatlása. A fejedelem
mindenáron arra törekedett, hogy
megszerezze magának a lengyel ko-
ronát, mit sem törődve Szelepcsényi
primás atyai intelmeivel és a török
figyelmeztetésével. Hadi vállalko-
zása Lengyelország ellen csúfos ve-
reséggel végződött Elfeledkezett
arról, hogy nagy elődei mindig ki-
kérlek előzőleg a török beleegyezé-
sét

A nagy fejedelmek autokratíz-
musa rettentő módon megbosszulta
most magát a kicsiny Erdélyben, a
kicsiny utóddal, aki a csaknem kor-
látlan fejedelmi hatalmat rossz ügy-
re fordította. Rákóczit a lengyel fő-
uraknak csak egy kis része támo-
gatta és a megígért svéd segítség
elmaradt A bosszús Lipót császár is
nagyobb hadsereget küldött a len-
gyelek segítségére, a feldühödött
szultán pedig ráüzent a tatár kán-
ra, hogy űzze ki Rákóczit Lengyel-
országból. A szerencsétlen fejedelem
kénytelen volt aláírni a legmegalí-
zóbb békefeltételeket és kivonulni

Lengyelországból. A megrémült ren-
dek Rédey Ferencet választották
meg fejedelemmé, a török pártfo-
goltja azonban Barcsay Ákos volt.
Ha igaz lett volna a „nyugati" ma-
gyarok elmélete, amely szerint Er-
délynek csak a magyar királyok
uralma alatt van a helye, akkor a
magyar királynak, I. Lipótnak, most
Erdély segítségére kellett volna siet-
nie, de ezt nem tette. 1660 májusá-
ban a budai pasa indult el Erdély
ellen, vele egyidőben betört a temes-
vári pasa is. Rákóczi, aki a fejede-
lemségről nem akart lemondani,
Gyalu és Szászfenes között várta be
a törököket kis csapatával, melynek
élén hősiesen küzdve, halálos sebet
kapott. Rá néhány nap múlva Nagy-
váradon érte utói a halál.

Mi okozta Erdély vesztét? Erre a
kérdésre ezen a szűkre szabott he-
lyen nem adhatunk választ. Viszont
kétségtelennek látszik, hogy Erdély
pusztulásának föoka az volt, hogy
Rákóczi György letért annak a poli-
tikának útjáról, melyet Bocskay
István és Bethlen Gábor szabtak
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