
AZ 1614-IKI LINZI EGYETEMES GYŰLÉS.

Az 1613. augusztusában megnyíló regensburgi birodalmi gyűlésnek 
legfontosabb tárgya lett volna egy, a fenyegető török támadás ellen fel
állítandó állandó hadsereg kérdése. A birodalmi rendek még a gyűlés 
megnyitása előtt levélben kértek felvilágosítást Zierotin morva tartomány
főnöktől a veszély nagyságára nézve, aki azt felelte nekik, hogy a segélyt 
nem kell megadni, mert azt az udvar nem a török ellen akarja indítani, 
hanem a vallásnak és a rendi szabadságnak elnyomására akarja fel
használni.1 E felelet előre megpecsételte a császári előterjesztés sorsát és 
már jó előre útját vágta Khlesl püspök, Mátyás mindenható minisztere, 
olyan nagy odaadással dédelgetett tervének. A püspök t. i. egy nézete sze
rint, nemsokára föltétien bekövetkező török támadás megelőzésének ürügye 
alatt nagy hadsereget szeretett volna fölszerelni s mivel jól tudta, hogy 
ez csak a birodalom segélyével lehetséges, mindenek előtt a birodalmi 
rendeket igyekezett szándékának megnyerni, a Habsburg-országok meg
nyerése ezután már egyszerűbb lett volna. Valamint azonban a birodal
mi, úgy a többi rendek előtt sem maradhatott titokban a szép gondolat 
mögött rejlő, Zierotin fenti mondatában kifejezett cél, ami viszont oka- 
datolja a rendek ellene megindított példátlan makacs küzdelmét. E küz
delem a linzi egyetemes gyűlésen (Generalconvent) a rendek győzelmé
vel végződött és Khleslt tervei feladására indította. A rendek heves el
lenállása u. i. itt sem tört meg, sőt az egymás közötti tanácskozások és 
közös eszmecserék folytán csak megerősödött és igazoltnak, jogosnak 
látszott. Épen ellenkező eredményt hozott tehát e gyűlés, mint amit az 
udvar várt tőle.2

1 Peter Ritter von Chlumecky: Carl von^Zierotin und seine Zeit. 1564—1615. Brünn. 
1862. 821. 1.

* A gyűlés történetének régebbi irodalmában kétségtelenül a. legalaposabb és leg
használhatóbb munka Gindely; Der erste őst. Reichstag zu Linz im Jahre 1614. c. műve, 
(Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Phil.—Hist. Kl. 40- Bd. 
230.) Nagy fogyatékossága azonban Gindelynek épen a magyar történet szempontjából, 
hogy az akkori magyar politikai és rendi viszonyokat, a rendi mentalitást elfogultan szem-
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Az osztrák ház országainak rendjei Mátyás uralkodása első évei
ben érték el hatalmuk csúcspontját és tudjuk, hogy ebben legnagyobb 
része volt a testvérharcnak, mert Mátyás csak a rendek segítségével tudta 
megszerezni testvérétől Rudolftól az uralmat. A koronái birtokában levő 
uralkodó természetesen már szívesen szabadult volna a viszályok alatt 
megerősödött és komoly bonyodalmakat előidéző rendiségtől, amelynek 
olyan kiváló vezérek állottak az élén, mint az osztrák Tschernembl Eras
mus, a már említett morva Zierotin, a cseh Budowecz és a magyar ná
dor, Thurzó György. Csakhamar, mint ádáz ellenfelek kerültek így szem
be egymással az udvar és a rendek, mély, szinte elnyeléssel fenyegető 
szakadék tárult fel csakhamar gondolkozásukban. Az udvar felfogása 
Khlesl miniszter abszolutista nézeteiben testesül meg, irtózik minden rendi 
szabadságtól és berendezkedéstől és egymásután intézi „durva“ táma
dásait a fenti vezérfiak és a mögöttük álló rendiség ellen, de itt is leg
inkább Thurzó György ellen. A magyar nádorban látják az udvar és 
Khlesl eszméik legnagyobb ellenségét, neki mint az 1608-ban az osztrák, 
magyar és morva rendek között létrejött védszövetség szellemi vezéré
nek, rójják fel bűnül, hogy a rendiség számottevő tényezővé emelkedett 
és hogy nem akarja engedelmesen tűrni a rendi állam abszolutista ha
talommá történő átgyúrását.3 Az kétségtelen, hogy Khlesl tervei megaka-

léli és ennek következtében egyoldalúságok és ferdítések csúsztak munkájába. A magyar 
rendek állásfoglalásában ő csupán ellenzékieskedést lét és meg sem kísérli ennek mélyeb
ben fekvő okait kideríteni és nem tartja érdemesnek vele behatóbban foglalkozni. E rész
letmunka mellett csupán a korral foglalkozó összefoglaló művek tárgyalják a konvent 
történetét, elsősorban Gindely alapján, így Fessler, Krones, Huber. Hammer-Purgstall 
Khlesl életrajzában eredeti levéltári anyagra hivatkozik, persze az életrajz még Gindely 
műve előtt jelent meg. Legújabban Josef Krauter foglalkozott a konvent történetével : Der 
Linzer Generallandtag im Jahre 1614. (Jahresbericht der niederöst. Landesoberrealschule 
in Waidhofen a. d. Ybbs für das Schuljahr 1909/1910.) c. munkájában, amelynek csak 
az első fele jeleni meg. Az eddigi történeti eredmények alapján ismerteti a gyűlés előz
ményeit, felsorolja az egyes országok kiküldötteinek neveit, majd közli egész terjedelmé
ben a propoziciól. valamint a felsőausztriai és magyar véleményt, a második rész kö
zölte volna a további véleményeket. A véleményeket egy a felsőausztriai Freistudlban 
őrzött, a gyűlésen készüli kéziratból közli. A kézirat kikölcsönzését én is megkíséreltem, 
sajnos, nem sikerült megkapnom. A magyar irodalom. így Szalay, Horváth, szintén Gin
dely alapján tárgyalják a gyűlést, legutóbb Angyal járult hozzá új levéltári adatokkal a 
gyűlés teljesebb megvilágításához a szövegben később idézendő munkáiban Részben az 
ő eredményeit veszi át Szekfű Magyar történetében és Bethlen Gáboréban.

3 Az elmondott eseményeknek kimerítő feldolgozásait találjuk a következő nagy 
munkákban : Huber, Geschichte Österreichs, 5. és 6. k. Gotha, 1896.; Angyal: Magyaror
szág története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig, Bp. 1898. (Mill. Tört. 6 k.); Hóman— 
Szekfű, Magyar Történet, 5. k. Bp. év nélkül. A rendi törekvésekre Károlyi Árpád, Az 
ellenreformáció kezdetei és Thurzó György nádorrá választása, (Századok 1919—1920.), 
ahol a 129. lapon szó van az 1608-as szövetségről is ; vallásügyi téren Zsilinszky Mihály,
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dályozásában Thurzó nagy szerepet játszott, azonban ő mint a magyar 
rendi alkotmánynak, a rendi szabadságoknak és az ezeken felépülő nem
zeti államnak ekkor leglelkesebb híve és legmeggyőződésesebb hirdetője, 
úgy lelkisége mint a külső adottság következtében nem tehetett másként. 
Mert hogyan is helyeselhette volna Khleslnek ama hamis, félrevezetésre 
felépített politikáját, amely a legszebb cél, a török kor minden magyarjá
nak leghőbb vágya a török kiűzésének leple és ürügye alatt állandó had
sereg felszerelését igyekezett megvalósítani azért, hogy ezzel az orszá
gokban elhatalmasodott rendi szabadságot — ez alatt ő a rendek poli
tikai és vallási jogait értette — megsemmisítse és mindenható hatalomra 
emelje az uralkodót és titkos tanácsát. Khlesl államszemléletében t. i. 
az országok szabadsága, a rendek ősi jogai csak megkötői, akadályo
zói minden fejlődésnek, az uralkodó hasznos és az államra szükséges 
jó szándékai kivitelének. Míg az udvar kénytelen meghallgatni országai 
szavát és nekik az országgyűléseken cselekedeteiről mintegy beszámolni, 
mindaddig a  titkos tanács, mely pedig egyedül hívatott tényező az ural
kodó mellett a kormányzásra, a legnyomorultabb valami e világon és 
mindaddig az uralkodó ki van téve annak, hogy országai kívánságait 
kényük kedvük szerint nem szavazzák meg, sőt esetleg másik urat vá
lasztanak maguknak. A rendi országgyűlések által kormányzó uralkodó 
valójában nem egyéb, mint országai örökös szolgája és ezek azt tehetnek 
vele, amit épen akarnak, amiből pedig ezer és ezer baj származik.4

A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai 2. k. 1891. műveket idézzük. Ez utóbbi 
részletesen ismerteti Thurzó György közvetítését az osztrák prot. rendek és császáruk kö
zött. Hogy az udvar hogyan ítélte meg a politikai és vallásügyi helyzetet, valamint a ház 
jövőjét, arra kitűnő bizonyíték Mátyásnak 1613. nov. 10.-én Ferdinánd főherceghez inté
zett bizalmas levele (Hurmuzaki, Documente privitore la storia Romanilor, Bucuresci, 
1882. IV/1. 534. I. [454. sz.]). Tschernemblről rövid jellemrajzot ad Jodok Stülz, Zur Cha- 
racleristik des Freiherrn G. E. v. Tschernembl Archiv für őst. Gesch. IX. k. Egyoldalúsá
gára v. ö. Károlyi i. m. 22. 1. Zierotinra igen jó munka az első jegyzetben id. életrajza. 
Khlesl életére a legjobb munka Hammer—Purgstall: Klesl’s Leben 1—4. k. Wien. 1847 
—1851, bő okmánytárral.

4 Khlesl terveire v. ö. Angyal: Az 1615-iki bécsi török békének titkos pontjai. 
(Klebelsberg-Emlékkönyv), 370. s köv. 1. Khlesl államszemléletére 1. továbbá Hóman— 
Szekfü : Magyar Történet, 5. k. 134. s köv. 11.. ahol az irodalom is meglelhető. Leveleinél is 
jellemzőbben jut kifejezésre felfogása a rendek és az uralkodó viszonyáról abban a 
nyilvánosságra nem hozott két votumában, amelyeket 1613 végén, Báthory halála után 
Erdély ügyében készített. „Solle man aber am kais. Hofe auf die Staaden oder andere 
ein Aug haben und Rechenschaft geben müssen, würde ein geheimer Rat d s Kaisers 
das elendigste Tie.' auf der Welt sein*. Míg az uralkodó országgyűléshez van kötve, „ist 
ein solcher Herr allzeit mit seinem Tun und Lassen, Begehren und Notdurflen ein ewi
ger Sclaw der Laender, hat sich Rebellion und Aufstand besorgen und ist niemahlen 
seines Landts fürstlichen Erbteils sicher, so kann auch aus diesem allen anderst nicht 
folgen, als die grösste confusiones rerum et provinciarum. . . und dergleichen adsurda ei-
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Ez a politika6 pedig szinte a legveszedelmesebb állapotokat hazánk
ban keltette, mert az uralkodó rendi felfogás értelmében ez nem csak a rendi 
jogokat fenyegette, hanem megvalósulása esetén nem kevéssé az ország 
létét is veszélyeztette volna. E felfogásnak pszichológiai alapjai vissza
nyúlnak tulajdonképen a 16. századba és kapcsolatosak a német gyű
lölet kifejlődésével és megerősödésével.6 Elhatározó hatást gyakorolt azon
ban e tekintetben a XVII. sz. elején Básta magyarországi szereplése, aki
ről nem ok nélkül terjedt el, hogy a magyarokat teljesen ki akarja irtani. 
Egy bécsi főúr ebédjén Gyürky Menyhért barsmegyei követ jelenlétében 
az egyik résztvevő, nem tudván, hogy Gyürky magyar, kijelenti és kí
vánja, „Isten adja, hogy Basta megverje a hajdúkat, valahány magyar 
van, mind kiírtjuk töviből, mert annak előtteis németeké volt Magiar 
Orzágh.“ Thurzó Miklós szerint Básta 1604-ben megesküdött, hogy a ma
gyarnak magvát is ki fogja irtani.7 Az ilyen és hasonló kijelentések ál
tal méltán gyanút tápláló magyar rendeket a KhlesI vezetése alatt álló 
udvar törekvései nem hagyhatták továbbra kétségben gyanújuk valódi
ságát illetően. Az udvar szerint a megbízhatatlan eretnek magyarok közé 
minél több németet kell bevinni, hogy ezek segítségével biztosítsák itt a 
király hatalmát. A magyar rendek ebben viszont nemzeti törekvéseik egye
nes megcsúfolását és országuk élénk veszélyeztetését látták. Ebből a han
gulatból táplálkozik az az országos elkeseredett felhördülés 1613-ban, 
amikor a király a törvények ellenére Újvárba német katonaságot telepí
tett és a felvidéki főkapitányságra a német Teuffenbachot nevezte ki. 
Egyöntetüleg foglalt ez ellen állást az egész ország és a nádor tiltako
zásra és közbenjárásra szólítja fel a szövetséges országokat.8 Az elkese-
nen ganzen Haufen mehr. (0. L. Canc. o. Hung. Észt. Fase. B, 1349. No. 35.) Igaz kö
szönettel tartozom e helyen Lukinich Imre professzor urnák, aki e véleményekre figyel
meztetett.

6 Zierotin morva tarlományfőnök Khleslt egyenesen szerencsétlenségnek nevezi az 
országokra, aki mindent el akar pusztítani, amit a rendek alkottak. Chlumecky i. m. 796.1. 
Hű kifejezése ez a többi országok rendi felfogásának is.

8 A német gyűlölet kifejlődésére olv. Hóman—Szekfű, Magyar történet, 4. k. Vll. 
fejezetét.

7 Az adatok Thurzó Miklósnak Thurzó Györgyhöz írott két leveléből valók. (Árvái 
levéltár, rövidítve Árv. lt., Fasc. 196. No. 567, 568.)

8 Az ide vonatkozó adatok: Zierotin levelei Thurzóhoz 1613. jún. 13.—jún. 25. és 
szept. 8.-ról (Thurzó levéltár, rövidítve Th. lt, Irreg. 2. fasc.); Thurzó levele az osztrák 
rendekhez és ezek felelete (linzi oberöst. Landesarch. Annales, 53. k. 157, 161—162. II.). 
Lépes kancellár szerint a nádornak kötelessége mindent elkövetni e törvényszegés ellen 
nemcsak a törvények védelmére, hanem azért is, nehogy az utókor részességgel vádolja. 
(Levele Thurzóhoz 1613. jun. 24-ről Th. lt. 81/31.) Forgách érsek diplomatikus választ ad 
Thurzó hozzá intézett tiltakozó levelére azt mondván, hogy a király talán azért tette ezt, 
„ut contributiones sacri Rom. imperii facilius obtineat". (Levele 1613. jul. 5-ről, Árv. It- 
Fasc. 208. No. 66.)
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redés és az elégedetlenség olyan magas fokra hágott, hogy ekkor ismét 
felvetődik nálunk az előzőnél komolyabb formában az osztrák háztóli el
szakadás gondolata.9

Thurzó és a magyar rendek elégedetlenségét csak fokozták Lépes 
kancellárnak az udvarból írott levelei. Panaszkodik Lépes, hogy ő csak 
ötödik kerék a kocsiban, mert magyar ügyekben is Khlesl intézkedik telj
hatalommal és a magyar tanácsosokat még’levélben sem hajlandó meg
kérdezni. Le is szeretne mondani tisztségéről, nehogy később hanyag
sággal vádolják, holott ő megtenné a maga feladatát, ha engednék.10

A rendek magatartásának alakulásában nagy szerepet játszott az 
udvar támogatása mellett egyre erősbödő ellenreformáció, amely nálunk 
sem sokban különbözött az örökös tartományokban folytatott taktikától. 
A király, amint azt már id. bizalmas levelében Ferdinánd főhercegnek ki
fejti, a legnagyobb ellenségeinek a magyar haeretikusokat tartotta azért, 
mert ezek szerinte éjjel nappal azon törik a fejüket, hogy szabadulhat
nának meg a Habsburg háztól. így járul hozzá az uralkodó részéről az 
ellenreformáció vallási motívumaihoz a protestánsokkal szemben táp
lált politikai bizalmatlanság is, a kettő állandóan együtt hat és az ellen- 
reformációnak mindkét fél részéről politikai színezetet kölcsönöz.11 E ket
tősséget ott leljük Khlesl gondolatsoraiban is, de már különválasztva. Sze
rinte a vallásügy félig politicum félig teológia, a magyar püspökök és ta
nácsosok azonban teljesen politicumot csinálnak belőle és a vallás ügyét 
kizárólag politikai szempontokból tárgyalják és értelmezik.12 E felfogás ér
telmében a vallási jogok részei lettek a rendi szabadságnak, ami viszont 
megindokolja, hogy miért helyezkedtek a rendek állandóan a vallásügyi 
végzések alapjára. Szilárd bázist jelentettek ezek és jól tudták a rendek, 
hogy ezekkel együtt tűnik el lassan az annyira féltett rendi szabadság is.

9 Zierotinnak 1613. júl. 14-én Thurzóhoz írt leveléből értesülünk erről- „Séd reddi-
derunt nos praeterea haud parum perplexos duriores illáé et minaces propemodum. quos 
illma Dom. Vra de alienandis ti sua matte, imo a tota Austriaca domo Hungáriáé regni 
incolarum animis interjecit voces. quas in alienum a sentenlia illmae Dnis Vrae (quam 
scio caesari et domui ipsius adictissimam) delorquere sensum, utinam minus facile esset, 
quam cupiam. (Th. It. Irreg. 2. fasc.) Ijedten figyelmezteti Thurzót, hogy nem lett volna 
szabad e dologról ilyen elkeseredett hangon és ilyen nyíltan írni, hiszen ezzel árthat úgy 
magának mint az országnak. Kravjánszky írja (Rudolf uralkodásának első tíz éve. Bp. 
1933. 51—52. 1.), hogy separációs gondolatokkal a magyaroknál először 1579-ben talál
kozunk. (?)

10 Lépes levelei 1613. jun. 24. és 1614, márc. 13. (Th. lt. 81/31., 81/35.)
11 Olv. Szekfü megállapításait, Bethlen Gábor, Bp. 1929. 12- és 16. I.
12 A bécsi Hofkammerarchivban található (Ung. Hoffinanz, 1600.) Leyser szász ud

vari prédikátornak egy 1605. körül készült vitairata, amelyben Khlesllel szemben a ma
gyaroknak megadandó szabad vallásgyakorlat mellett tör lándzsát. Ebben történik hivat
kozás Khlesl ismertetett felfogására.
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Khlesl politikája kényszerhelyzetbe hozta a rendeket és megszabta 
magatartásuk mikéntjét.13

Az eddigiekben jellemzett rendi mentalitás, amely lényegében nem 
különbözött a többi országokban megnyilvánuló felfogástól, további fej
lődésében Khleslnek és eszméinek biztos elbukását hozta volna magá
val. E ténynek felismerésében érlelődött meg Khlesl elméjében fegyve
res erő szervezésének a gondolata, mert meggyőződése szerint egyedül 
ezúton lehetne elhárítani a rendiség részéről fenyegető veszedelmet.14 
Mivel jól tudta, hogy e tervnél a rendekre aligha számíthat, tehát előbb 
más utakon próbál eredményt elérni és csak miután a pápához és a 
spanyol királyhoz küldött követségei eredménytelenek maradtak,16 folya
modik a végső eszközhöz, országgyűlések összehívásához.

Amint értekezésünk kezdetén láttuk, az 1613-as regensburgi biro
dalmi gyűlés, amely már teljesen a török ellen megindítandó hadjárat 
jegyében állott, eredménytelenül oszlott szét. Az ugyan ezen évben Po
zsonyban tartott magyar országgyűlés ugyancsak minden eredmény nél
kül zárult be, sőt Thurzó nádor nemcsak hogy nem járult hozzá a ki
rályi előterjesztésekhez, hanem később a többi országokhoz küldött tá
jékoztató leveleiben azt jelentette, hogy minden csendes, a hadseregre 
tehát nem a török ellen van szükség, hanem a rendek sakkbantartására.16 
De ezen ok mellett az országok had felszerelésébe már azért sem egyez
tek bele, mert nem irtóztak ebben az időben az emberek semmitől sem 
annyira, mint a háborútól. A kornak legnagyobb veszedelme, Szekfű sze
rint valóságos egyiptomi csapás,17 a fizetetlen zsoldos sereg, amely nem

13 A kényszerű helyzet, a szükségszerűség nagyon közszájon forgott ebben az időben 
úgy a vallásügyi mint politikai állásfoglalások igazolására. Ezt fejtegeti Leyser is Khlesl 
elleni traktátusában, amikor azt mondja, hogy a Básta és Belgioioso esetek ugyancsak 
politicummá tették, érlelték a vallás ügyét. (Id. a 12. jegyzetben.) Nem kétséges, hogy ez 
némi helyzeti előnyt is jelenteti a védekezni kényszerülő tábornak és igazolást, de másrész
ről az sem tagadható, hogy a prot. rendek e fölfogásának a helyzet komoly mérlegelésé
ből fakadt bölcs ítélet az alapja. Hiszen a linzi konventuson is felvetődik Erdély helyzetének 
mérlegelésénél a gondolat, hogy nem szabad Bethlent kényszerhelyzetbe hozni, mert két
ségbeesésében az uralkodóra nagy bajokat hozó lépésre határozhatná el magát. Tökélete
sen így volt ez a magyar rendek esetében is.

14 Mátyás már id. bizalmas levelében ezt teljes nyíltsággal kimondja.
15 E követségek történetét bőven tágyalja Gindely id. m. 237. s köv. II.
16 Az országgyűlés történetét tárgyalja Angyal : Magyarország története 11. Mátyás

tól III. Ferdinénd haláláig. (Milleneumi történet 6. k. Bp. 1898.) 110. 1. Zierotin e gyűlés
re, annak fontossága miatt, külön megfigyelőt küldött. (Chlumecky i. m 813. 1.) Thurzó- 
nak a szövetséges és birodalmi rendekhez küldött tájékoztatóira Hammer- 3. k. 407. sz. 
irat. Természetesen Thurzó levelei csak Erdélyt és a törököt illetőleg informálták az or
szágokat, a hadseregre vonatkozólag ezeknek is az volt a véleménye, hogy a császár azt 
a saját céljaira akarja felszerelni. Zierotin véleménye Chlumeckynél 796. 1.

17 Hóman—Szekfü : Magyar történet, 4. k. 349. 1.
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kiméi jó barátot sem, öl, rabol és gyújtogat. Hiszen alig múlt el a tizen
ötéves háború, amelyben a magyarság úgy lelkileg, mint fizikailag telje
sen kimerült,18 török és német egyaránt fosztogatta, méltán kívánja tehát, 
hogy az annyi vérrel megszerzett békességet senki se borítsa fel. Vala
mint a rendi alkotmány védelmében, úgy e téren sem találunk semmi 
különbséget az egyes társadalmi rétegek között, a Habsburgok országai 
épen úgy a béke mellett vannak, mint a birodalom fejedelmei.19

Mielőtt az 1614-ben a török ellen indítandó háború ügyében tartott 
országgyűléseket ismertetnénk, meK kell vizsgálnunk, hogy mennyire tette 
valószínűvé Erdély helyzete s a törökök támadó hajlandósága hadsereg 
felállításának szükségességét, tehát Khlesl ideáját. E kérdésnek az el
döntésére magának Khleslnek egyik votuma szolgáltat fényes bizonyíté
kot. Megismerjük belőle Khleslnek kétszínű, teljesen félrevezetésre felépí
tett politikáját, megértjük azi a nagy ellenállást, amelyet e politikával 
szemben a rendek tanúsítottak és azt a végtelen gyűlöletet, amely Khlesl 
és a rendek, valamint vezetőik között kölcsönösen megvolt. Míg egyfe
lől az udvarral és mindenkivel szemben azt hirdeti, hogy Thurzó Erdélyt 
és fejedelmét csupán eszköznek használja, hogy velük megfélemlítse az 
udvart és csupán ezért védi Erdély önállóságát, ezért nem akarja visz- 
szacsatolni az anyaországhoz,20 addig másfelől ő maga is belátja Thurzó 
álláspontja helyességét, hogy az egyetlen járható út Erdéllyel békében 
élni, vele megegyezni, de ezt a meggyőződését nem hirdeti, nem mondja 
senkinek, mert el kellene ezzel ismernie, hogy Thurzónak és a rendeknek 
van igazuk, tehát ezek kerülnének felül s ezzel füstbe mennének tervei. 
Nem közli tehát senkivel sem közvetlen Báthory megöletése után készí
tett eme votumát, — s ezért memoárnak is nevezhetnők — amint ezt 
sajátkezű rájegyzéséből megállapíthatjuk.21 A lelkében élő ellentétek ered

18 Elismeri ezt maga az uralkodó és ajánlatosnak tartja az országok kímélését. 
Hurmuzaki IV/1 520. 1.

18 Thurzó, Lépes, Batthyány Ferenc, Forgách érsek és testvére Zsigmond mindannyian 
a béke hívei és csaknem mindegyik érvelésében megtaláljuk azt a magas vallási motívu
mot is, hogy a háború kimenetele, mégha jogos ügyért folyik is, Isten kezében van. ő a győ
zelmet bármikor megtagadhatja. Thurzó Zieretinhoz, 1614. (Th. lt. 2/55. §. 16.), Lépes 
Thurzó Szaniszlóhoz 1614. ápr. 3. (u. o. Irreg. 2. fasc.), Batthyány Thurzóhoz (Tört. Tár 
1879. 110. 1), Forgách érsek és testvére véleménye az ország helyzetéről és a teendőkről 
Kriegsarchiv. (Hofkriegsrat, 1614. Jaenner, No. 33. Exp.) Zierotin békés politikájára olv. 
Chlumecky 797. 1. V. ö. végül Khlesl már id. két véleményét. A háború kérdésében val
lott lutheránus dogmatikai felfogásra v. ö. Holl : Luther, Tübingen, 1927. Mohr. 269. 1. 
(Gesammelte Aufsaetze zur Kirchengeschichte. I.) Az udvarban Molart haditanácsi elnök 
ragaszkodott makacsul a háborús megoldáshoz.

20 Hurmuzaki 1V/1. 532. 1.
21 0 . L. kanc. o. Hung. Észt. fasc. B. 1349. No. 35. Az aláíratlan darab tartalmából 

is föltétien bizonyossággal meg lehet állapítani, hogy Khlesl votuma, de eldönti ezt Khlesl 
rajta levő sajátkezű rájegyzése.
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ménye ez a vélemény, amint ő maga is kimondja, hogy az teljesen kedve 
és akarata ellen való. Kénytelen elismerni, hogy bár Erdély birtokba
vételére jó alkalom kínálkoznék, de hadsereg felszerelésére nincsen pénz. 
A király eladósodva, a kamarajavak zálogban, az országoktól semmit sem 
lehet várni, mert ezek bárki másnak szívesebben adnának segítséget, mint 
saját uruknak, t. i. sereggel rendelkező uralkodó nem felelne meg az ő 
separációs szándékaiknak. Mivel a külföldi fejedelmektől sem lehet se
gítséget remélni, nyíltan levonja az akarata ellen ható tanulságot, hogy 
ez idő szerint eszközök hiányában lehetetlen dolog egy hadsereg fölsze
relése, fizetetlen zsoldos sereg pedig nem hasznot, hanem inkább bajt 
hozna az uralkodóra és az országokban az uralkodó elleni elégedetlen
séget bizonyára még csak fokozná. Erdély elfoglalása „igazságos, hasz
nos és szükséges“ lenne, a jelen körülmények között azonban mégis 
csak azt kell tanácsolnia a császárnak, hogy egyezzék ki Bethlennel és 
nyerje meg a maga támogatására a törökkel szemben. E megegyezés, 
mivel Bethlen semmi tekintetben sem áll Báthory mögött, akivel az ural
kodó szintén szerződést kötött, nem kisebbítené a császár tekintélyét és 
nem vesztene el mást csak azt, amit előbb sem birtokolt. Háború indí
tására meg kell várni egy később adódó jó alkalmat, amikor azt minden 
kockázat nélkül lehet viselni.22 Egy most indítandó háborúval a császár 
kockára tenné minden tekintélyét és hatalmát.

Amint a későbbiekben látni fogjuk, Thurzó véleménye Erdélyre nézve 
tökéletesen egyezett Khlesl iménti votumával, de tökéletesen ilyen véle

22 Khleslnek ebből az igen fontos véleményéből ide iktatjuk a legjelentősebb mon
datokat : „Wo aber die Unmüglichkeit vorhannden, wirdt die Schuldigkeit sich der Un
möglichkeit accomodieren und das weniger dem grösseren weichen müssen. Ist man 
aber zum Hauptkrieg gefasst oder kann sich darzue gefasst machen, wirdt man allzeit 
wider den Türggen Gelegenheit finden, welche so notwendig ist, als die Erhaltung die
ser Königreich und Laender sein kann. Und waere eben jetzundt dises der allerbeste 
Anfang und Gelegenheit, ehe man mit dem Betlehem Gabor und der Provinz schliesset. 
die Arma zu ergreifen, auch also dem Hauptkrieg den Weg zu bereiten und mit deme 
alle Provincz in officio zu erhalten, auch die Religion und das Haus Österreich zu be
fördern, weil aber allda kein einiges rechtes Mittel vorhanden, die Zeit verstrichen, man 
laenger nicht aufhalten kann, so will ich mit meinem voto ihre M. nicht in das weite 
Meer und Verderben führen, sondern lasse es bei diesem, wie ungern ich auch daran 
komme, verbleiben.“ Hogy miért nem közölte ezt és még egy később ismertetendő votumát 
senkivel sem, arra nézve nincsen biztos támpontunk. Igen valószínűnek látszik azonban, 
hogy ezek eredetileg sem e célból készültek, hanem bennük Khlesl csupán a maga szá
mára, talán épen önigazolásul, leírta azokat az okokat és belőlük folyó következtetése
ket, amelyek a jelen esetben nem engedik meg Erdély ellen a fegyveres akciót, sőt bé
kés megegyezés mellett szólnak, holott ez az ő, az államérdekről vallóit új nézeteivel 
homlok egyenest ellenkezik. Egészen csodálatos kettősség ez az erdélyi kérdéssel kap
csolatban Khlesl gondolatvilágában és még csodálatosabb, hogy a végén is a sok kocká
zatot jelentő, de viszont államtanaival teljesen összhangban álló véleménye győzött.
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ményt adtak e tárgyban anélkül, hogy Khlesl e felfogását ismerték volna, 
Preyner Seyfried Kristóf kamarai elnök és Harrach Károly tanácsos is 
Ferdinánd főherceg felszólítására. Azok a bajok — úgy írják —, amelyek 
miatt Mátyás, még mint főherceg, Rudolfnál a háborút ellenezte és ezt 
megakadályozandó, a hatalmat magához ragadta, ma fokozott mértékben 
fennállanak, Erdélyt haddal megszerezni tehát nem lehet. Véleményük 
szerint tárgyalni kell Bethlennel és a bécsi békében biztosított területen 
erdélyi fejedelemnek elismerni és csupán semlegességet kellene tőle a 
törökkel szemben kívánni.28

Khlesl e véleményre adott feleleteiben egyenesen megcáfolni látszik 
az imént ismertetett, senkivel sem közölt votumában vallott nézeteit. A 
véleményadókhoz intézett és Ferdinánd főherceg elé terjesztett írásaiban24 
a leghevesebb személyeskedő hangon hányja a szemükre, hogy tanácsuk 
vagy tudatlanságból vagy rosszakaratból ered. Megvádolja őket, hogy 
csupán azért beszélnek így, mert ők maguk már régebben nincsenek 
a tanácsban és a titkos tanács eljárását (modus procedendi) akarják gán
csolni, mivel ők maguk még 8 régi államszemlélet alapján állanak. Pedig 
Khlesl alatt a titkos tanács olyan dolgokat produkált és olyan államépítő 
munkát végzett, mint előbb még egy sem, mig Preyner és Harrach ide
jében született meg az átkozott Religionsconcessio, a horni fegyveres gyű
lés és a prágai oppozició. E kíméletlen személyeskedés mellett kioktatja 
őket a Staatsraisonra, amelyet köteles minden államférfiú véleménye meg
alkotásánál tekintetbe venni és amely szerint igenis Erdélyt el kell fog
lalni. Ezt a nézetet vallották a korábbi magyarországi fővezérek is, ezt 
mondja az egész külföld. Különben is Bethlennel, mint hitszegővel, a ró
mai császár nem tárgyalhat és egy ilyen ember semlegességében sem 
lehetne bízni. Erdély veszély esetén titokban úgyis mindig a törököt se
gíti, jobb tehát, ha nyilt ellenségként fog szembeszállni a császárral. Igen 
zokon vette a két államférfitól azt a kívánságukat, hogy az országok sé
relmeit orvosolni kell, mert addig a török ellen megindítandó offenzíva 
gondolatát az uralkodó hiába tárgyaltatná az országgyűléseken, az ered- 22

22 Breuner und Harrachs Gutachten in causa Siebenbürgen, Neustatt 1. Dez. 1613. 
Bécsi Staatsarchiv. Turcica, fase. 51a. Angyal e vélemény adóit bölcsességükért az igazi 
államférfiu címmel tünteti ki (Adalékok Bethlen Gábor történetéhez, Századok 1929—30. 
évf. 355. 1.) és megállapítja, hogyha az udvar e vélemény értelmében jár el. úgy Bethlen 
nem kezdett volna későbbi akcióba. (U. o. 474. I.)

21 Staatsarchiv, Hungarica fasc. 163. 1613. dec. 28. és Turcica, fase 51a, Gutach
ten..........Siebenbürgen unddessen Übelstand betr. 1. Dez. 1613., fogalmazvány Khlesl
sajátkezű javításaival. Tisztázata megtalálható 0 . L. Canc. o. Hung. Észt. fasc. B. 1349. 
No. 35.
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ménnyel nem járna. Khlesl szerint a császár sérelmei az elsők, ezeket 
kell előbb orvosolni.25

Ha összevetjük a fentiek alapján Khleslnek ugyanebben a tárgyban 
fogalmazott két, egymással ellentétes véleményét, tisztán látjuk kettős ar
cát, ha pedig összehasonlítjuk ezeket Preyner és Harrach votumaivah 
minden hozzátétel nélkül észrevehetjük az éles különbséget Khlesl vak 
és a tényleges viszonyokkal nem számoló abszolutizmusa, valamint a még 
többé kevésbbé a régi szemlélet alapján álló politikusoknak a való hely
zetet mérlegelő felfogása között. Hiszen épen ebben rejlik az oka Khlesl 
durva feleletének is Harrachhoz, hogy ezt a rendek és Thurzó nádor hí
vének, ezáltal viszont a maga és politikája ellenségének tartotta. Pedig 
mind a ketten az államérdeket tartották szem előtt, csupán a mód vá
lasztotta el őket, ahogyan azt szolgálni kívánták, azaz még az sem tel
jesen, hanem inkább az a körülmény, hogy míg Harrach kimondotta nyíl
tan nézeteit, addig Khlesl ezeket csak bensejében tette magáévá, nyil
vános politikájában — nem kétséges, hogy bizonyos, önmaga által elő
idézett kényszerhelyzetben — a 17. század államférfiéinak a köpenyébe 
burkolózott és legyőzve olykor bensőjét, józan értelmét, megtévesztésre 
és félrevezetésre alapította vezetését. Khlesl századának tipikus politikusa 
volt, amint az mór az előzőkből is mególlapíható.26

Khlesl e véleménye az udvarban újabb tápot adott egy Erdély és 
Bethlen ellen indítandó nyílt expedíció gondolatának. Siettette a dolgot a 
Báthory megöletése után előállott helyzet, az uralkodó szerződéskötés he
lyett szeretett volna Bethlennel leszámolni27 és a nagy stratégiai jelentő
ségű Erdélyt, mór csak a magyarországi uralom jobb biztosítására is, 
meghódítani.28 így tűzette Khlesl jobb meggyőződése ellenére is az 1614-es 
országgyűlések tárgyalási rendjére első pontnak a török ellen Erdélyben 
megindítandó akciót, azaz Erdélynek megmentését a töröktől és vissza
csatolását az anyaországhoz, ahonnan erőszakkal szakították azt el. A 
titkos tanács direktora remélte, hogy a rendeket talán mégis sikerül meg
nyerni hadsereg szervezése gondolatának és akkor elmúlik a keserű po
hár, a Bethlennel felveendő alkudozások keserű pohara. Először Mátyás 16 * *

16 V. ö. Angyal: Titkos pontjai 373. 1. Khlesl politikájával kapcsolatban ismerteti 
röviden Harrachhoz írt válaszát.

26 A XVII. századi politikát és politikusokat behatóan jellemzi Szekfü: Bethlen 
Gábor, 17. 1.. ahol az irodalom is fellelhető.

27 Nam si arma post compositionem cum Draedictis (se. Bethlen et Turcis) assu- 
merem, tunc confoederatae provinciáé et regna sese conjungerent et arma illorum sine 
dubio contra me verterent, írja Mátyás Ferdinándhoz. (Hurmuzaki IV/1. 532. 1.) Attól félt 
az uralkodó, hogy megegyezés esetén már az ürügyet is elveszti a fegyverkezésre és ekkor 
a magyarok elszakadnak tőle.

28 Erdély katonai jelentőségét méltatja Khlesl a 21. jegyzetben id. votumában.
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az osztrák rendeket hívta össze 1614. januárjában Linzbe és e gyűlésen 
megjelentek Bethlen követei is. Thurzó nádor megfigyelőnek titkárát, Skul- 
téti Mártont küldte Linzbe. Jelentéseiből29 megtudjuk, hogy Tschernembl 
nagy beszédben rámutatott arra, hogy Erdély dolgában és a török ve
szedelem ügyében az osztrák rendek nem határozhatnak és nem is sza
vaznak meg e célra semmi contribuciot. Ellenben helyesnek és szüksé
gesnek tartanák, hogy e tárgyban a szövetséges országok egyetemes gyű
lése hívassák össze és e gyűlés határozatának az osztrák rendek is alá
vetik magukat. Az erdélyi követségnél sem érhetett el a titkos tanács semmi 
eredményt német zsoldosoknak Erdélybe leendő bevitele tárgyában.30 Köz
vetlen a linzi gyűlés lezajlása után jött össze Budweisban a csehek gyű
lése és Linzből a császár egyenesen ide utazott. A cseh rendek szintén 
nem mutatkoztak hajlandóknak belebocsátkozni a propozíciók tárgyalá
sába, míg a császár nem teljesíti egy generalis gyűlés összehívására irá
nyuló kívánságaikat.31

Az eredménytelen osztrák és cseh országgyűlések után a magyar 
országgyűlés összehívását a király különböző ürügyek alatt halogatta, hi
szen tisztában volt vele, hogy ettől még kevésbbé várhat jó eredményt, 
mint az előzőktől. Görcsösen ragaszkodott azonban még ez országgyűlé
sek kimenetele után is tervéhez, hadsereg szervezéséhez, mert ezt tartotta 
egyetlen komoly eszköznek a rendek szabadsága megsemmisítésére. Nem 
marad tehát más hátra, mint komolyan foglalkozni a rendek által kívánt 
egyetemes gyűlés összehívásával. A gondolat maga egyébként régebbi ke
letű és egyáltalán nem Khlesllől ered, mint azt Gindely és utána legtöb
ben bizonyítgatják,82 hanem a rendi gyűlések vetik fel. Felsőausztria 
rendjei már 1612-ben azzal a gondolattal fordulnak urukhoz, hogy leg
célravezetőbb volna az összes országokból egy bizottságot összehívni 
általános védelmi szabályok (Allgemeine Defensionsordung) felállítására.38 
Preyner és Harrach idézett véleményükben nem nagyon kedvezően nyi
latkoznak egy ilyen gyűlés célszerűségéről, Khlesl pedig véleményükre 19

19 Árv. 1t. Fasc. 209, No. 4., 8., 11., 61. E levelek másolatait Kavulják András ur, 
a levéltár őre, szívességének köszönöm.

10 Pedig Khlesl azt hiresztelte, hogy Thurzó nádor tud az itteni tárgyalásokról és 
gondoskodik arról, hogy az Erdélybe küldendő német had élelemben hiányt ne szenved
jen. Skultéti ezzel kapcsolatban megjegyzi Thurzónak, hogy sok rossz akarója van a gyű
lésen. (U. o. Fasc. 209. No. 11.)

31 A gyűlés lefolyását ismerteti Gindely id. m. 242. s köv. 11. Megtudjuk innen, 
hogy a cseheknek ezzel elsősorban alkotmányos, rendi céljaik voltak és részben ebben 
keresendő annak az oka, hogy Linzbe azután csupán megfigyelőket küldtek.

82 Gindely i. m. 245—246. 1. Legújabban Krauter i. m. 8. 1.
81 1612. jul. 28. Felsőausztriai rendjei a császárhoz és 1613. szept. 27. ugyanazok 

Alsóeusztria rendjeihez. (Bécsi niederöst- Landesarchiv, A. 4. No. 30.)
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adott cáfolatában a leghatározattabban ellenzi azt. Döntően hatott azon
ban Thurzó, Tschernembl és Zierotin véleménye, akik egybehangzóan 
az összehívást sürgették.34 A három vezető államférfi egyik legszebb tak
tikai fogása volt e gyűlésnek Khlesl akarata ellen történt kivívása, mert 
így egyrészt bebizonyosodott, hogy a rendek hozzájárulása nélkül hábo
rút indítani a császár képtelen,38 ami viszont a rendek tekintélyét lénye
gesen növelte, másrészt a gyűlés egységes állásfoglalásától várták Khlesl és 
abszolutista törekvései vereségét, amint a gyűlés kimenetele kétségtele
nül ezt is eredményezte. A magyar rendek ezen kívül erősen számítot
tak arra, hogy a gyűlés jelentős javulást fog hozni a török elleni véde
lemben és nagy lépéssel fogja őket előre vinni a török végleges kiűzésé
nek előkészítése terén. Egyben megvoltak győződve arról, hogy a gyűlés 
eredménye a sok vérrel megszerzett és annyira óhajtott békét biztosíta
ni fogja legalább addig, míg el nem érkezik az alkalmas idő a nagy le
számolásra.

A budweisi gyűlés feloszlatása után Mátyás mindjárt véleményt kér 
a titkos tanácstól az egyetemes gyűlés kiírásának tárgyában. Ez 1614 
febr. 18-án kelt véleményében Khlesl hatására súlyos aggodalmakat nyil
vánít az országok közös gyűlésre leendő összehívása miatt, mert ezek 
felhasználva a jó alkalmat, a közöttük levő szövetséget még meg fogják 
erősíteni. Mivel azonban az állam érdeke megköveteli a hadsereg felál
lítását és ezt csupán ez egyetemes gyűléstől lehet remélni, így ajánlja 
annak összehívását, de bizonyos óvatossági intézkedések foganatosítása 
mellett. Meg kell nyerni külön követek útján elsősorban a birodalmi vá
lasztókat a propoziciók támogatására,84 85 86 a gyűlést Bécsbe kell összehívni, 
mert itt tartózkodik az uralkodó legtöbb hive, akik az előterjesztések el
fogadtatásánál jó szolgálatot tehetnének. A vélemény hivatkozik végül 
arra, hogy az országok a veszély láttára mégis csak engedni fognak me-

84 Lépes kancellár szerint helyesen tanácsolta Thurzó Zierotinnal és Tscher- 
nembllel együtt egyetemes gyűlés kiírását, „sic enim fiet praeterquam, quod optime a mul- 
tis cogitata et deliberata plerumque meliores successus habent, quam quae temere ab 
unó aliquo incipiuntur, ut subditi, qui fortunas et vitám in discrimen haud inviti addu- 
cunt, utriusque iacturam minus reformident, fortius pugnent ac persequendo. finiendoque 
belli certamine omnes nervös intendant, vei hoc nomine, quod ipsi suasores belli extite
rint.“ (Th. lt. 81/35. Lépes Thurzóhoz 1614. márc. 15.)

85 Annak maga az uralkodó is tudatában volt, hogy német zsoldosoknak Erdélybe 
küldése a magyarok akarata ellenére végtelen bajokat vonhatna maga után, amint azt a 
Bocskay felkelés tanúsítja. A magyarok ez esetben bizonyosan a törökhöz pártolnának. 
(Hurmuzaki IV/1. 520. 1.)

38 A német fejedelmeket Mátyás állandóan tájékoztatta a török helyzetről és kikér
te véleményüket. A nagyszámú votumok jegyzéke Staatsarchiv, Hungarica, Fasc. 167. 
conv. 2. föl. 31—34.
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rév álláspontjukból.87 E votum alapján puhatolózik a király Thurzónál is,. 
hogy milyen álláspontot foglalna el a királyi előterjesztéssel szemben. 
Rámutat a nádor előtt, hogy a török Erdély önállóságát fenyegeti és így 
közvetve a királyi Magyarország és az osztrák tartományok biztonságát is 
veszélyezteti, szembe kell tehát vele szállni.38 Thurzó válasza nem ked
vező. Kifejti benne, hogy támadó háborúra gondolni sem lehet a meg 
nem erődített határok és a felszerelés elégtelensége miatt, békés meg
egyezést kell ezért keresni. A nádor nézete szerint egyelőre csupán arra 
lehet és kell törekedni, hogy az erdélyi rendek bizalommal viseltessenek 
a magyar király iránt annyira, hogy ne forduljanak a törökhöz segítsé
gért, Erdély visszacsatolását jobb időkre kell hagyni. Az egyetemes gyű
lés összehívását helyesli.39

Bár KhlesI püspök a titkos tanácsban nagy aggodalmaskodások 
közepette beleegyezett a gyűlés összehívásába, mert hiszen annak cél
ját helyeselte és az állam érdekében elsőrangúan fontosnak tartotta, de 
hogy valójában mennyire irtózott ennek a rendek által kezdeményezett ta
nácskozásnak bekövetkezésétől, azt legélénkebben szemlélteti egy második, 
1614 márc. 14-én Erdély ügyében kelt votuma, amelyet a rajta levő feljegyzé
se szerint szintén sohasem hozott nyilvánosságra. KhlesI e véleményé
ben előre megjósolja a gyűlés kimenetelét és azért a felelősséget elhárít
ja magától. Valamint a fentebb ismertetett véleményében, úgy ebben is 
összeütközik az abszolutista, a Staatsraison elméletével átitatott politikus 
a magába szállt és minden befolyástól mentesen csupán a lelki szeme
ivel a jövőbe néző énjével és ez utóbbi marad a győztes. Ezért e véle
ményét nem is közli senkivel.40 KhlesI a legkitűnőbb éleslátással bírálja 
a politikai helyzetet, nem leplez el semmit, sőt mindent őszintén feltár és 
így vonja le az önként adódó következtetést és követendő módszert. A 
birodalom hangulatából, a linzi és budweisi gyűlések eredménytelensé
géből valamint Cesare Gallo jelentéseiből41 megállapítja, hogy senki sem 57

57 A vélemény eredetije u. o. Hungarica fasc. 164. Igen bőven ismerteti Krauter 
id. m. 9. 1.

88 Th. lt. 10/91.
80 U. o. 13/30. 1614. máj. 22. Hogy Thurzó e véleményével mennyire fején találta 

a szegei, igazolja Laszota és Daróczy királyi commissariusok jelentése Erdélyből 1614. 
augusztuséban: „Hoc impressum omnibus Transilvanis est: Turcam sua pacia cum illis 
invioláte conservaturum, minusque ab illis, quam Christianis formidandum". (Staatsarchiv, 
Hung. fasc. 167. conv. 1. föl, 61—63.)

40 Dieses mein Gutachten, so ich niemahlen ablesen lassen... O. L. Canc. o. Hung. 
Észt. fasc. B. 1349. No. 35.

41 1614. elején Thurzónál járt és útjáról jelentette, hogy a nádor országgyűlési vég
zés nélkül nem enged az országba német katonát. 1614 febr. 13. Ferdinénd főherceg 
Mátyáshoz, Staatsarchiv, Hung. fasc. 1614.
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akar háborút, annak szükségességében senki sem hisz. A rendek minden 
bizonyíték ellenére is arról vannak meggyőződve, hogy háború ürügye 
alatt a rendi és vallási szabadság ellen készül újabb akció.42 Ennek pe
dig egyedüli oka Thurzó György, magyar nádor, bűnös híveivel együtt. 
Az ő kezében van egész Magyarország, a rendek jobban méltányolják, 
mint az uralkodót, ő pedig e hatalomban a királyi uralom megsemmisí
tésére tör. Föltétien párthíve a tekintélyben utána következő, állhatatlan 
és csüggeteg természetű Forgách Zsigmond, osztja véleményét a magyar 
főpapságnak és főáraknak legnagyobb része is. E nagy tekintéllyel a 
maga pártjára vonta a tartományok és a birodalom heretikusait, a ka- 
tholikusokat pedig Forgách és más katholikus hívei által nyerte meg in
tencióinak, így érthető, hogy egyedül tartja kezében a helyzet kulcsát és 
megoldását. Jelentései alapján a külföldi fejedelmek mind a békét kíván
ják Bethlennel, még ha áldozatokat követel is az, a pápa és a spanyol 
király pedig inkább a birodalmi állapotokra fordítják figyelmüket, ahol 
bármely pillanatban kitörhet a successiot veszélyeztető belső harc. Er
délyben Bethlen helyzete megerősödött, mert megegyezett a szászokkal, 
akikre pedig számítani lehetett volna. Hogyan lehetne tehát ilyen körül
mények között hadsereg szervezésére gondolni és mi értelme lenne egye
temes gyűlés összehívásának ? Ez az országok véleményén úgysem vál
toztatna, sőt ellenkezőleg a rendek fontosságát domborítaná ki és az 
egésznek olyan színezete lenne, mintha az uralkodót tanácsosai e tárgy
ban félrevezették volna és őket el kellene bocsátani. Magyarországon 
nincs egyetlen ember, aki helyeselné az uralkodó szándékait és akiben 
teljesen megbízhatna, ki merné tehát vállalni a felelősséget azért az es
hetőségért, hogy az offenziva esetleg a Habsburg ház bukásét és orszá
gai elvesztését vonná maga után ? A fentiek után akarata ellenére az a 
véleménye, hogy Bethlennel meg kell egyezni, mint annak idején Bátho
ry val. Egyelőre hallgatólagos biztosítékot kell kívánni tőle, hogy a török
kel szemben a király oldalán marad és később, amikor már nem fenye
get annyira a török, ezt nyílt kijelentéssel kell felcserélnie. Ennek fejében 
elismerni őt Mátyás fejedelemnek és úgy tárgyal vele, a fejedelmi címet 
megkapják utódai is, míg hűek maradnak az uralkodóhoz. Teljesen Prey- 
ner és Harrach véleménye és így gondolkozott Thurzó is, amint az imént 
megismertük. A nem helyesen értelmezett ragione di stato megakadályoz
ta, hogy e j >zan vélemény nyilvánosságra kerüljön és győzzön 1

42 . . . man wolle eine neue spanische Inquisition einführen, ein Succession wider 
ihren Willen ihnen aufdringen, ihre privilegia aufheben (bei welchem letzten Punkt auch 
die catholischen interessiert sein), wo nun eine solche Coniunction ist, haben die Ungarn 
ihre Intention schon erhalten.
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Ki kell itt térnünk a votumban Thurzó ellen emelt súlyos vádak 
rövid tárgyalására, amelyek abban csúcsosodnak, hogy Thurzó az ural
kodói hatalom megszerzésére tör. Khlesl szerint ezért gyűlöli szívből a 
németeket, ezért nem ereszt be német zsoldosokat a várakba, ezért el
lenzi a király felfegyverkezését, ezért támogatja Erdély önállóságát és ezért 
hozatta végül haza a koronát is, melyet pedig az előző királyok mint 
sajátjukat őriztettek székhelyükön. Nos, hogy mennyire épen Khleslt ve
zette a gyűlölet a nádor megítélésében, e tekintetben már az eddig el
mondottak sem hagynak kétséget. Nem a hatalomvágy vezette Thurzót 
a háború ellenzésében, hanem az előre tekintő, hazáját és királyát sze
rető politikus éleslátása, mert nem mernénk teljesen rémlátásnak minő
síteni Lépes kancellár kijelentését, hogy a magyarok az udvar hadindítá
sa esetén, elkeseredésükben, valóban Erdéllyel szövetkeztek és az ural
kodó ellen fordultak volna.43 Különösen nem akkor, ha olvassuk Skul- 
téti Márton levelében, hogy az Erdély elleni expedíció valójában csupán 
a magyarok megtörésére irányulna, hiszen az Erdélybe bevitt német had
dal a magyar rendeket könnyen megadásra lehetne bírni.44 Ha figyelem
be vesszük Lépes szavait, aki szerint az udvarban megvan a hajlandó
ság a megegyezésre Bethlennel, ki hibáztatná Thurzót és a rendeket 
azért, hogy a nyíltan ellenük irányuló végzetes támadást kivédeni akarták. 
Féltették a magyarok országukat, hazájuk fennállását: „Bizoni hazam 
fia uagiok, nincsis több hazam“ és érte életét is adná Lépes kanczellár,45 
„minekünk több nincs Magyarországnál, ha azt elvesztjük, mást nem 
adnak eretle“ kesereg Batthyány Ferenc, amikor harcizaj hírét hallja.46 
„Az hadakozást csiak azok kiuanniak, az kik ehelt halok és az mi edes- 
keresmeniunkel igiekeznek töltezni, sicul antea“, írja fenti levelében a 
kancellár. A felhozott bizonyítékok után, amelyek számát tovább is 
szaporíthatnánk, csupán Khlesl egyoldalú politikája látott Thurzó ellenál
lásában hatalmi vágyat és állította oda őt elvakultságában, mint minden 
jónak az elrontóját. Thurzó hazafiúi és nádori felelőssége teljes tudatá
ban inkább vállalta e vádakat, de megmaradt továbbra is szilárdan ed
digi felfogása mellett azzal a tudattal, hogy kötelességteljesítése igazolni

43 Ha a magyarok „megbantatnak, egesz Falraigh (de csiak ne touabbis) mind el 
all ö fölsegetöl az all föld es Erdetihez kapcsiollia magat, kiből nagi ueszedelemnet es 
hazank romlásánál egieb nem köuetkezik.’ (Lépes Thurzóhoz, 1614. márc. 15. Th. tt. 
81/35.) Thurzót igazolja Khlesllel szemben Huber i. m. 51. 1.

44 „Non tam inepti sunt Germeni nostri, ut Transilvaniae bellum inferre cupiant, 
séd ut Ungaria in officio contineri possit, ideo sub spécié hac, quasi Transilvania pe-
tatur, miles in Ungariam miltendus est. (Arv. lt. Fasc. 209, No. 61. a levélhez csatolt kü
lön lapon.) V. ö. Angyal; Titkos pontok, 371. 1.

46 Th. It. 81/35.
46 Levele Thurzóhoz 1614. jun. 15. Tört. Tár 1879. 110. 1.
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fogja őt.47 Akik a háborút kívánják, azok nem Magyarország, hanem a 
saját hasznukra dolgoznak, céljuk csupán az, hogy újabb háborús za
varok keltésével törjék meg az ország ellenálló erejét, írja Zierotinnak.48 
Erre mutat az is, hogy mindeddig nem küldtek a portára a helyzetet jól 
ismerő magyarokból kiválasztott követséget, pedig ez bizonyára békésen 
intézné el a felmerült viszályokat. Hiába sürgeti ezt évek óta, Khlesl 
ridegen elútasítja ezt a gondolatot, mert nem akarja a békét.49 50 51 52 Idegenek 
tárgyalnak a  magyar ügyről, akiknek Magyarországhoz semmi közük 
és bizony Negroni inkább fog törődni a saját érdekével, mint a magyar
ság ügyével. Igen találó — írja tovább — Justus Lipsiusnak az a meg
állapítása, hogy az idegen diplomatákat távol kell tartani a kormányzás
tól, mert semmi sem indítja őket annak hasznos ellátására.60 Nem német 
gyűlölet és hatalomratörés ez, hanem a tisztánlátó, higgadt ítéletű nagy 
magyar mély bölcsességgel megalkotott szemlélete, amelyet Khlesl, a re
bellis és eretnek magyarok kérlelhetetlen ellensége nem tudott, de nem 
is akart megérteni. Nem is volt kiváncsi a magyarok véleményére, hi
szen egyenesen sérelemnek minősítette, hogy ezek országgyűléseiken 
beleszólnak a tisztán a fejedelem jogkörébe tartozó dolgokba.61 Nem cso
dálhatjuk ezek után, ha a nádor és a rendek mindent „csiak ö reáuett- 
nek“ és tőle semmi jót nem várnak, ő viszont megtörésükre fegyverke
zést követel.62

A török kiűzését Thurzónál senki sem óhajtotta jobban, de erre 
meg kell választani a kellő pillanatot, amikor a támadó háború teljes 
győzelmet hozhat. Büszkén hivatkozik e kérdésben nagyatyjára, aki Szi

47 Komáromy Angyallal szemben Thurzót habozó, ingatag egyénnek állítja be, aki 
minden felelősségérzettől Irtózott. Felhasznált anyagunk Angyalt igazolja. (Angyal: Báthory 
Gábor uralkodása, Századok, 1896. 23. I., Komáromy: Bethlen Gábor Déva váréban. 
Századok, 1897. 115—116. 1.)

48 Levele hozzá 1614. jun. Th. lt. 2/55. § 16. (Fogalmazvány.)
49 Hogy miért nem küld magyar követséget a portára, bőven fejtegeti Khlesl a 24. 

jegyzetben id. két véleményében.
50 Csüggedten panaszkodik Thurzó Lépes kancellárnak, hogy kívánságait nem ve

szik tekintetbe és Negroni képviseli a portán a magyar érdekeket. Pedig, amint Justus 
Lipsius megírta, „qui in politicis suis exteros et advenas a consiliis et administratione 
rerum sibi ignotarum arcendos esse censet. Cogitant enim : Mihi isthic nec servilur, nec 
metitur, itaque ad commodum suum videbis pleraque ab iis referri etc.“ (1614. szept. 16. 
Th. lt. 2/55. §. 5.)

51 0 . L. Canc. o. Hung. Észt. Fase. B. 1349. No. 35. Den 16. 9bris 1613. A 13. 
pontjában kijelenti Khlesl, hogy a császár sérelmei nagyobbak, mint a magyar rendeké, 
tehát előbb azokat kell megszüntetni.

52 Lépes Thurzóhoz 1614. szept. 10. (Th. lt. 82/29.); Khlesl votuma Erdély ügyében 
1614. dec. 1. (Staatsarchiv. Hung. fasc. 167. conv. 1. föl. 239—242.) Itt írja, hogy a magyar 
országgyűlések nem egyebek tumultusoknál és a nádor mint király tárgyal azokon.
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getnél a törökkel szemben esett el, meg fogja ő is tenni ennek példájá
ra a magáét, ha arra kerül a sor.53 Tudja jól, hogy a törökkel tárgyalni 
is csak úgy lehet, ha egyik kézzel a békét kínáljuk neki, a másik kéz
ben pedig a fegyvert villogtatjuk előtte, mert a török csak azt tiszteli, 
akitől fél. Mivel jelenleg a török az országot nem veszélyezteti komolyan, 
nem is szabad őt ingerelni, csupán egy esetleges támadására kell felké
szülni, mert a törökben bízni nem lehet. Ugyanakkor inti Bethlent, hogy 
maradjon hű a királyhoz, aki az egész keresztyénség feje és gondviselő
je és keresse kegyelmességét. Igen vigyázzon arra, hogy a végházak tö
rök kézre ne kerüljenek.54

Folytathatnók még a bizonyítást Khlesl vádjai alaptalanságát ille
tőleg, és annak igazolására, hogy Komáromyval szemben Angyal megál
lapításai helytállók Thurzó egyéniségére és politikájára nézve,65 de ezt most 
mellőzve, csupán azt szögezzük még le, hogy Thurzó és Khlesl makacs 
harcában két világ, két államszemlélet a régi, a rendi és az új, az ab
szolutista ütközött össze és vívta a maga küzdelmét. Innen a gyűlölet, 
innen a vádaskodás. Thurzó állta a harcot a maga igaza tudatában, amely 
igazság nála a rendi kormányzás és jogok érintetlenül hagyásában jutott 
kifejezésre. Mivel pedig ebben az időben még ez az igazság érvényesült 
az államférfiak nagyobbik részénél, Khlesl Thurzóval szemben nem győ
zedelmeskedhetett.

Az udvar Khlesl tanácsára még mindig habozott a gyűlés kiírásá
val, végleges elhatározásra bírta azonban május hóban egy csausz érke
zése, aki a portától azt a kemény üzenetet hozta, hogy a szultán Erdély
ből egy talpalatnyit sem enged át a császárnak és végleges feleletet vár 
az általa elfoglalva tartott várak (Kővár, Huszt, Nagybánya) ügyében.55 
Ez a jó alkalom most Khlesl idegenkedését is legyőzte és bizton hitte, 
hogy a rendek látva a veszélyt, a kívánt segítséget meg fogják adni, an
nál is inkább, mert a csausz szavaiból és egyéb jelentésekből következ
tetve békét keresni esztelenség lenne. Erősen hatolt Khleslre az a gon
dolat is, hogyha most a töröknek békés feleletet ad az udvar, úgy elve
szett a jó lehetőség had felszerelésére.57 Gyorsan szétküldték tehát a meg- 58

58 Levelei Khleslhez, Th. lt. 81/39. és Hammer 3. k. 435. sz. irat.
M Levele Bethlenhez 1614. aug. 3. Tört. Tér 1885. 234. I.
55 Angyalnak a 47. jegyzetben id. értekezése és polémiája Komáromyval a Száza

dok 1897. évfolyamában.
66 Khevenhiller : Annales Ferdinandei, 645. 1.
57 Levele Molarihoz, Hammer 3. k. 424. és 430. sz. Bér most már bízik a gyűlés 

eredményességében, mégis helyesen állapítja meg, hogy a siker valójában Thurzó nádor
tól függ. Ki kell mindenkinek venni részét Thurzó nádor megnyeréséből, ez minden fá
radtságot megér, írja Molarihoz.
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hívókat július 27-re Linzbe.58 A magyar rendek Thurzó vezetése mellett 
július 13. án Pozsonyban választották meg a követséget Náprágyi kalo
csai érsek vezetésével és július 21.-én készült el utasításuk.09

Az utasítás szelleme Thurzó következő mondatában jut kifejezésre : 
„Propositum et intentio mea ea in parte est unica, id saltem urgere, quod 
in suae mattis emolumentum, salutaremque regni huius et ceterarum 
provinciarum confoederatarum administrationem, confiniorumque Turcis vi- 
cinorum conservationem spectare videretur.“60 * Nem lehet kétséges, hogy 
Thurzó a király tekintélyének szem előtt tartásával elsősorban a szövet
séges országok szabadságainak megóvására és a határok védelmének a 
biztosítására gondol és a helyzet teljes ismeretében eszébe sem jut az 
udvar terveit elősegíteni. Sőt az instrukció alapgondolata a béke megtar
tása. Úgy Erdélybe Bethlenhez, mint a portára magyar követség küldendő, 
hogy ez békésen intézze el a felmerült viszályokat és a korábbi paktu
mokat megerősítse. Csak ha e követség eredménytelenül térne vissza, 
hajlandók a magyarok segítséget megszavazni. A kiküldöttek minden ere
jükkel azon legyenek, hogy a gyűlés résztvevőit meggyőzzék a magyar 
végvárak elhanyagolt, siralmas állapotáról, amely nemcsak a magyarokra 
jelent minden órában bekövetkezhető nagy veszedelmet, hanem az ösz- 
szes szomszédos országokra és az egész keresztyénségre. Bírják rá az 
országokat, hogy a végvárak felszerelésére szavazzanak meg most is ren
des segélyt, amint az korábban is történt.81 Térjenek ki az egyes orszá
gok között felmerült határviszályokra, valamint a németek és magyarok 
között a német zsoldosok kitiltása miatt keletkezett elhidegülésre, magya
rázzák meg e pontban a magyar rendek álláspontját és a jó viszonyt ál
lítsák helyre.

Az udvarban a titkos tanács készíti elő a gyűlést, a propoziciókat 
és az ülésezések rendjét. A terve az, hogy az egyes delegációk az elő
terjesztés felolvasása után mindjárt ott a teremben tanácskozzanak arról 
és adják le votumaikat, így akarja elejét venni, hogy egymás között a

58 Meghívó a magyar rendekhez Th. lt. 23/31., Thurzó felelete ró u. o. 2'55. § 14 
Thurzó országgyűlési meghívói Sopronmegyéhez : Kovachich : Supplementum 365.1., Bars- 
megyéhez: Szerémi: Emlékek Barsmegye hajdanából. Bp. 1891 Athenaeum. 55. 1.

68 Th. lt. 3/85. Rongált példány és több helyen kiszakadozott. Kiadva Katonánál 
História Crit. 29. k. 534. 1. A követség tagjai: Lépes kancellár, Domitrovics Péter zágrá
bi püspök. Révai Péter, Esterházy Miklós. Melith Vid, Sándor János és két pozsonyi 
polgár. Malenyth Miklós és Lakner Kristóf.

80 Levele Zierotinhoz, 1614. jun. Th. lt. 2/55. § 16. (Fogalmazvány.)
81 Gindely ferdén állítja be a segítség kérdését, amikor azt mondja, hogy a magya

rok saját kezükbe akartak pénzt kapni és a császár segítségével más országokat adófize
tőjükké (tributär) tenni, sem az utasításból, sem a beszédből elfogulatlanul ezt következ
tetni nem lehet. (Gindely i. m. 251. I.)
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delegációk az elfoglalandó álláspontról értekezhessenek. Ez az intézkedés 
elsősorban a magyarok ellen irányult volna, de nem volt természetesen 
megvalósítható.62

De nem jöttek el a delegációk sem felkészületlenül a gyűlésre. Élénk 
levélváltás előzte meg az összejövetelt és a vezetők már e levelekben tisz
tázták felfogásukat.63 Nagy mértékben hozzájárult az országok véleményé
nek kialakulásához Tschernemblnek Erdély történetéről írt traktátusa. Ten
denciózusan. de tetszetős formában írja le eléggé megbízhatóan Erdély 
sorsát a mohácsi vész óta és levonja belőle a következtetést, hogy az 
önálló Erdély úgy az uralkodóházra, mint az országokra hasznos, nem 
volna tehát helyénvaló most erőszakkal visszacsatolni Magyarországhoz. 
Lukinich szerint e munka első állásfoglalás osztrák részről Erdély füg
getlensége ügyében.64

Ilyen előzmények után következett be, a kitűzött időpontnál jóval 
későbben, augusztus 11.-én a linzi egyetemes gyűlés megnyitása az ural
kodó, a főhercegek, a spanyol király és az összes országok követei je
lenlétében.65 66 * A császár rövid beszéde után a hat pontból álló előterjesz
tés került felolvasásra. Summája: Mivel a török a békét veszélyezteti és 
nincs szándékában azt tovább megőrizni, mit kellene tenni a fenyegető 
török békeszegés és támadás elhárítására ? Mi történjék Erdéllyel és Beth
lennel és végül milyen előkészületeket kellene tenni a szultántól esetle
gesen váratlanul bekövetkezhető támadás kivédésére? Az előterjesztés fel
olvasásához hosszú, kitűnő logikával felépített beszéd csatlakozott, amely 
a helyzet komolyságáról akarta a jelenlevőket meggyőzni és annak a bebizo
nyítására irányult, hogy nincs más kiút, mint hadat állítani és támadni. 
Minden eddigi kísérlet a béke megtartására hiábavalónak bizonyult és a 
bécsi béke óta a helyzet annyira rosszabbodott, hogy ma már békés meg
egyezésre számítani egyáltalán nem lehet. A török Erdély meghódítására 
tör, mert így egy csapásra megnyílnék neki az út az Oderáig. Véget kell 
vetni Erdély és Bethlen törökös politikájának és meg kell menteni Erdélyt

62 Szilágyi: Érd. Országgyűlési Emi. VI. k. 542. I., Slaaisarchiv, Hung. fasc. 167.
conv. 2. föl. 91—92.. ugyanitt a császár határozata a gyűlés lefolyáséra föl. 123—124. A
főhercegek megjegyzései 1614. aug. 2, u. o. fasc. 167. conv. 1. föl. 50—55.

65 V. ö. Zierotinnak a Thurzó levéltárban található nagymennyiségű levelét, to
vábbá a linzi Oberöst. Landesarchiv, Annales, 53. kötetben foglalt levelezést.

M Lukinich adta ki rövid történeti bevezetéssel, amelyben vázlatszerűen tárgyunk
kal foglalkozik. (Bécsi Magy. Tört. Int. Évkönyve, I. évf. Bp. 1931. 133. 1.) Bár eddig írá
sos bizonyítékot nem találtunk rá, de bizonyosra állítjuk, hogy hozzá a történeti adato
kat Thurzó szolgáltatta és elkészítését előmozdította.

66 Az összes megjelenteket, az egyes delegációk tagjait névszerint felsorolja Krauter 
i. m. 13., így ezt itt mellőzzük. Az egyes országok kiküldöttei elhelyezésére 1. Angyal,
titkos pontjai 374. 1.
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a keresztyénség védelmére. Mint tényt említi az előterjesztés, hogy mivel 
Bethlenben nem lehet bízni, nem is volna célravezető vele tárgyalásokba 
bocsátkozni, mert az esetlegesen megígért semlegességet úgysem tartaná 
meg, hanem titokban a keresztyénség ellen a törökkel paktálna.66

Míg a propozició indokolása mindenben Khlesl és az udvar célját 
támasztotta alá, addig a magyar delegáció dagályos, de éles logikával 
megírt beszéde Thurzónak már ismert és az utasításban is lefektetett 
békés felfogását tolmácsolta. Bizonyosra vehető, hogy a kiküldöttek, ha 
nem is ismerték volna már előre Thurzó állásfoglalását, e beszéd halla
tára melléje állottak volna67 és ezzel magyarázható, hogy az uralkodó a 
beszéd elmondásét a magyaroknak megtiltotta.88 Ezzel kétségtelenül jól 
is számított, bár az eredményt nem tudta ez sem megváltoztatni. Az or
szágok t. i. azt az álláspontot foglalták el, hogy mivel itt úgyis a magya
rok bőrére megy elsősorban a dolog, tehát az ő véleményüket kell irá
nyadónak elfogadni, így az alsóausztriai delegátusok adandó vélemé
nyüket meg is tárgyalták Náprágyiékkal.68 69

Valamint a gyűlés egész lefolyása, úgy a magyaroknak, az uralko
dó kívánsága szerint írásban benyújtott beszéde sem hoz számunkra az 
összehívás előzményeinek ismerete után semmi újat vagy meglepőt. Bé
kevágyat lehel az egész beszéd és ezt oly meggyőzően indokolja, hogy lehe
tetlen érvelését el nem fogadnunk. Hivatkozik a törökök ellen 200 éve he
roikusán küzdő magyarság teljes kimerültségére, romlására, Dobó, Zrínyi 
és a többi hősök önfeláldozására a keresztyénség védelmében. A folya
matos harcok romhalmazt csináltak az egykor virágzó országból és le
tarolták legjobbjait, ma csupaszán áll, megmaradt érődéi tönkrementek, 
semmi védelmet nem nyújtanak, nem ajánlatos tehát háború indítása. 
Megrázóan ecseteli az idegen fizetetlen zsoldosok pusztításait a már úgyis 
agyonsanyargatott magyarság között és kijelenti, ha semmi egyéb ok nem 
lenne a háború ellen, „quam ut ab insolentia militum liberi essemus, haec

68 Az igen terjedelmes előterjesztés részletes ismertetése Krauter i. m 17. 1. A kísé
rő beszédet kiadta Szilagyi, E.O.E. VI. k. 505. 1. (XXIX. drb.), aki azonban a minden kel
tezés és aláírás nélkül talált iratot tévesen az államtanács votumának minősíti. Az elő
terjesztés egy levéltári példánya bécsi Niederöst. Landesarchiv B. III. No. 12.

87 Khlesl mondja a beszédről: „A pokolbeli ördög sem csinálhatta volna jobban“, 
Chlumecky pedig egyenesen mintaszerűnek mondja azt, Angyal, Magy. nemzet tört. 6.
k. 139. 1.

88 A követek ez ellen aug. 18-án tiltakoztak. Hiába, beszédjüket csak írásban nyújt
hatták be. A tiltakozás kiadva Katona, Hist. Crit. XXIX, 545. 1.

89 Adatok : Zierotin Thurzóhoz 1614. aug. 13. (Th. II. Irreg. 2. fasc.), az alsóausz
triai kiküldöttek megbízó levele és jelentésük 1614. aug. 26.-ról megbízóikhoz (Niederöst. 
Landesarchiv, B. III. No. 12.), Szilézia és Lausitz votuma (Thurzó It. 5/42.). V. ö. végül 
Angyal, titkos pontjai, 374. 1., a sziléz alkancellár kijelentése.
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una causa ad fugiendum bellum sufficere deberet.“ De nem is lehet a 
törökök becsapásait valójában békeszegésnek minősíteni, megteszik ezt más 
országokban is és mégsem fognak mindjárt fegyvert és nem gondolnak 
háborús megoldásra. Meg kell hallgatni az ajándék nélkül érkezett török 
követet és békés megoldást kell keresni. Erdélyt sem szabad nyílt szín
vallásra kényszeríteni, mert ebben az esetben a törökhöz pártolna, nem 
lévén más útja a védelemre. Kifejti Náprágyi, hogy nem németgyülölet 
szülte az idegen zsoldosok behozataláról alkotott törvénycikket, mert a 
magyarok igen nagyra becsülik a németek bátorságát és továbbra is szí
vesen látják őket kisebb csoportokban magyar kapitányok alatt. Ebben 
csak a saját fajuk iránti szeretet jut kifejezésre és az a törekvés, hogy 
a magyar hivatalokat magyarok kapják és saját vérei kormányozzák a 
magyarságot. Ezt teszik más nemzetek is, így ezt a magyaroktól se ve
gyék a németek rossz néven. E miatt a segélyt a magyaroktól a török 
ellen csak az fogja megtagadni, aki a saját országa javával sem törődik. 
Elhihetjük, hogy ez a magyarázat nem maradt volna kedvező és kellő 
hatás nélkül a jelenlevőkre l70

Amint mondottuk, e beszédet Náprágyi nem mondhatta el, mégis a 
többi votumok tartalma csaknem kivétel nélkül megegyezik a magyar be
széd intencióival a már megadott ok miatt. A legnagyobb figyelmet ér
demli közöltük a felsőausztriai kiküldöttek votuma. A török becsapásait 
nem tartják béketörésnek, különben is előbb meg kell hallgatni a török 
követet és csak azután lehet határozni a követendő eljárásról. Bethlen 
maga hirdeti, hogy nem a török tette meg fejedelemmé, hanem a rendek 
választották meg szabadon, nincs tehát ok Erdély önállóságát félteni. 
Bethlennel a tárgyalást ajánlják még a törökkel leendő megegyezés előtt, 
hogy a török tárgyalásoknál már erre hivatkozni lehessen. Partikuláris 
defenziót tanácsolnak, amelyből minden ország tehetsége szerint vegye 
ki a részét, fontos azonban itt is a birodalmi fejedelmek megnyerése, 
mert ezek nélkül még a védelmi lehetőségeket sem lehet megteremteni.71 
Nyilvánvalóan Tschernembl fogalmazta, hiszen gondolatmenete tökélete

70 A beszéd teljes szövege Katonánál, Hist. Crit XXIX. 547—576 I., Krauter i. m.- 
ben német fordításban közli 42. 1., levéltári példánya bécsi Niederöst. Landesarchivban, B. 
III. No. 12. Náprágyi. miután visszatért a gyűlésről, az összes vonatkozó iratokat, igy a 
beszédet is megküldötte Thurzónak és így őriztetnek ma ezek a Thurzó levéltárban. (Th. 
11. 8P37.) A beszéd nem maradt ránk a levéltárban, valószínűleg annak sok viszontagsá
gában elkallódott Huber megállapítja, hogy Thurzó önálló nemzeti törekvéseit az e téren 
uralkodó általános hangulat is támogatta, így a cseheknél és morváknál sokkal job
ban érvényesült a kizárólagos nemzeti szellem és sokkal hevesebben, olykor kirobbanás- 
szérűén nyilvánult meg. (Gesch. őst. 5. k. 52. s köv. II.)

71 Th. lt 5/42. Kiadva Krauler i. m. 32. 1. A'sóausztria küldöttségének votuma : 
Niederöst. Landesarchiv, B. 111. No. 12. 1614. aug. 18.
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sen egyezik a már idézett traktátusa felépítésével. Segélyt mindössze Stá
jer, Krajna és Karinthia rendjei Ígértek azzal a föltétellel, ha a töb
bi országok is megszavazzák a segítséget. Meggondolandónak tartják 
ezek is, hogy szabad-e a kimerült országokat egy új háborúnak kitenni, 
nem volna e célszerűbb békés eszközökkel helyreállítani a nyugalmat. 
A sziléziai kancellár leghelyesebbnek tartaná, ha a dolgok mai állapo
tukban maradnának, mert az uralkodó most úgysem tudna kellő súllyal 
fellépni, ami viszont a török malmára hajtaná a vizet. Az erdélyi politi
kában a rendeket meg kell győzni arról, hogy a török ellenségük, mert 
akkor lassan elszakadnak tőle. Minden eshetőségre pedig 3000 lovast és 
6000 gyalogost kellene fölszerelni, a költségeket el lehetne osztani ará
nyosan az egyes országok között. Ez olyan kis sereg, amelyet az orszá
gok talán nem tartanának veszélyesnek vallásukra és szabadságaikra.72

A cseh, morva rendek és Felső-Lausitz csak megfigyelőket küldtek 
a gyűlésre, amint ők mondják azért, mert a dolog úgyis a magyarokra 
tartozik és az ő véleményüket fogadják el. De Zierotin levelében bevallja, 
hogy közbejátszott az óvatosság is, mert az udvartól valamint máskor, 
úgy most sem lehet semmi jót várni. A kiküldöttek jelentése alapján ha
tároztak volna csak elfoglalandó álláspontjukról.73

Az elnöklő főhercegek az egyöntetű óhaj ellen nem tehettek semmit 
és maguk is a béke megtartását ajánlják az uralkodónak. Felveendők a 
tárgyalások Erdéllyel és a törökkel, a védelem pedig országonként szer
vezendő meg. Mátyás ezek után aug. 25.-én szűkszavú dekrétummal 
határozathozatal nélkül zárja be a gyűlést azzal, hogy a tanácsokat meg
fontolás tárgyává teszi. Nagyon érzik az elbocsátó levélen az uralkodó 
elégedetlensége.74

így folyt le, megállapíthatjuk, teljesen Khlesl jóslata szerint, a Habs
burg országok egyetemes gyűlése. A császári előterjesztés vereséget szen
vedett és győzött a rendek által képviselt békés szellem. Khlesl nem tudta 
elhitetni, hogy közvetlen veszély fenyeget és a gyűlés háború céljaira se
gélyt nem szavazott meg. Az országok Erdély önállósága mellett foglal
tak állást, mert ebben mintegy a saját rendi szabadságaik garanciáját is 
látták, de másrészt erre az állásfoglalásra indította őket az a meggondo
lás, hogy a jelen körülmények valóban igen alkalmatlanok Erdély visz-

72 A két utóbbi votum s Niederöst. Landesarchiv, u. o.
72 A morva és a cseh kiküldöttek csak mint magánemberek mondottak véleményt. 

(A morva vélemény u. o., a cseheké eredetiben Staatsarchiv, Hung. fasc. 167. conv. 2. 
föl. 53—55.), Lausitz votuma Th. It. 5/42. „Tutius etiam id visum et ad praesentia tem
póra magis accomodatum.“ írja Zierotin Thurzóhoz 1614. aug. 13.-án (Th. lt. Irreg. 
2. fasc.) V. ö. még Chlumecky i. m. 847. s köv. 11.

74 Th. lt. 8/9.
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szacsatolására és egy erre irányuló akció végzetes bajokat vonhatna maga 
után.76 Mert szinte tényként szögezhetjük le, hogy háború esetén, amint 
azt Khlesl előre látta, az országok a saját védelmükre szervezkedtek volna, 
ami a töröknek egyenesen kedvező alkalmat teremtett volna a könnyű 
hódításra. Rendi szempontból a linzi gyűlés megmututta, hogy a rendek 
még majdnem csorbítatlanul élvezik a megszerzett szabadságokat és jo
gokat, az udvar és Khlesl azonban e ténynek igazi horderejét lebecsülték. 
Miután itt most Khlesl belátta, hogy téves utakon jár, más eszközökhöz 
folyamodott politikája keresztülvitelére.76

Ua Bálint.

76 A békés hangulat és az országok felfogása után ítélve nem tartjuk valószínűnek, 
hogy Khlesl határozott lépése felrézta volna a „közömbösöket is“ és hogy egy hadi ak
ció sikerrel járt volna, amint Soetern, speieri püspök hitte. Angyal : Titkos pontjai 375. 1.

76 U. o 375. 1. A magyar követség szeptember első napjaiban érkezeit vissza Linz
ből és Melith Videt meg Sándor Jánost küldte a nádorhoz beszámolóra. Thurzó 1614. 
szept. 5.-én kelt testimonialisában (0. L. Acta Publica 21/48.) felmenti a követséget tiszte 
alól. Igen sajnálatos, hogy az élőszóval történt beszámolónak semmi nyoma nem maradt 
fenn, pedig ez igen értékes szempontokat szolgáltathatott volna a gyűlés eredményeinek 
megítéléséhez.
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