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B E V E Z E T É S . 
1. §. Erdély *) különféle  népei. 

Azon különböző hódítók szerént, kik e kies orszá-
got hatalmokban tárták, különfélék  voltak Erdély népei 
is. A szittyákat, kik valószínűleg elsők telepedtek 
ide, hosszabb majd rövidebb időközök leteltével, a dá-
kok, rómaiak, góthok, hunok, gepidák, longo-
bárdok, avarok s végre a magyarok követték. 

2. §. Erdély e lnevezése és czíme. 

A mint e népek közöl egyiknek a másik fölött 
erőt sikerült vennie r a győztes legottan rajtavolt, hogy 
az újonan szerzett birtokot, melyből a gyengébbet kiszo-
rította, saját nevéről nevezze el. Innét lőn, hogy ez ál-
dott honnak csaknem azonképen változott nevezete, mi-
ként az ezt elfoglalók  egymásra következtek; állandóan 
csupán ez maradván meg: Erdély **), melyet erdei-
nek temérdek volta miatt a magyarok adtak neki. 

Birodalmok eme részét a magyarok, Zápolya János 
idejeig, országnak czímezték; de a Mohácsnál szenve-
dett nagy nemzeti vereség után, mikor Erdély, Magyar-
hontól különválva, tulajdon nemzeti fejedelmei  által kez-
dett igazgattatni, előbbeni czímét fe jede lemségive i 

*) Legújabban megjelent földrajzát  lásd e czím alatt: Erdély 
külön földrajza.  Alsóbbrendű iskolák számára szerkeszti 
Ma tus i k Ne p. J á n o s . Harmadik kiadás. Kolosvárott, 1868. 
S t e i n J á n o s tulajdona. 

**) Latinul; T r a n s i l v a n i a; — németül: S i e b « n b ü r g e n ; — 
oláhul: Ardjál . 
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cserélte föl,  melyet utóbb Mária Terézia, a boldog em-
lékezetű királynő, 1765-ben nagyfejedelemségire 
emelt, és a melyet mainapiglan is visel. 

3. §. Erdély történelmének fölosztása. 

Erdély történelme négy korszakra osztható. Az 
első. tartalmazza a legrégibb eseményeket a magyarokig 
és ezeknek betelepedéseig Erdélybe 884—892-ben Kr. 
után; —. a második az erdélyi magyar vezérek, s az 
Árpád- és vegyesházakból való királyok alatti állapotokat 
ismerteti 1541-ig; — a harmadik a nemzeti feje-
delmek kormánylatát adja elő 1699-ig; — a negye-
dik végre a fölséges  ausztriai uralkodó - házból szárma-
zott fejedelmek  és nagyfejedelmek  viselt dolgait tünteti 
föl  egészen 1867-ig. * > 



ELSŐ KORSZAK. 
Legrégibb események, a magyarok betelepedéseig 

Erdélybe. 

884—892. Kr. u. 

4. Egy kis előzmény, és a sz i t tyák. 

Á világteremtéstőli lü56-ik esztendő folyt,  mi-
kor, megsokalva Isten az emberi - nem gonoszságát, álta-

lános vizözönnel törlött el embert úgy mint minden 
állatot, melyek a szárazföldön  éltek. Ámde míg az isteni 
igazság ekként és ily keményen sújtott, azalatt a vég-
hetetlen jóság, nehogy a teremtés remekének, az ember-
nek magva szakadjon, megkönyörülvén a jámbor Noén 
és istenfélő  családján, ezt a legcsodálatosabb módon nem 
csak megmentette, hanem, mintegy második Ádámot, 
azon kegyelmes biztosítással helyezte vissza a föld  to-
vábbi birtoklásába, hogy közönséges vizözönnel többé 
az emberi-nemet meg nem bünteti. 

Noénak három fia  volt, Sem, Khám és Jáfet, 
kiknek maradékai lassankint anynyira benépesíték ismét 
Ázsiát, hogy végre kénytelenek voltak innét más földré-
szekbe is elköltözni. S ime! mint köpüből a raj, tolult 
ki időközönkint az emberi-nem ezen bölcsőjéből a né-
pek csoportja, s jelesen Európába a harmadik szülöttnek 
telepedett be nemzedéke. 

A népek ezen több mint 12 századon át tartott 
hullámzása közben, igen valószínű, hogy Erdély legelső 
lakóit a szittyákban nyerte, még pedig ezeknek azon 
ágában, mely királyinak mondatott. 
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A szittyák ép és erőteljes testalkattal birtak, és 
a mellett, hogy ígen is harczkedvelők voltak, közölök 
legszámosabban pásztoréletet éltek, mások földet  müvei-
tek, sőt a királyi agathyrsok némi mesterséget s ke-
reskedést is Űztek. 1 

Ez utóbbiaktól a dákokat, kik, alapos kutatá-
sok nyomán, ugyanazon népnek bizonyulnak lenni a géta 
néven illetettel (dák = géta), délen a Duna választotta 
el. De a mint egyszer a hatalmas vizi gátokon áthatol-
niok sikerűit, ismételt be-becsapkodásaikkal nem csak 
nyugtalaníták szittya szomszédaikat, hanem időhaladtá-
val fölebb  is nyomták ezeket észak felé,  s ekként az 
erőszakkal szerzett gyönyörű hazának ők lettek urai. 

5. §. A dákok. 
330. Kr. e. — 106. Kr. u. 

Az Erdélybe települt dákok időfolytán  egy mesz-
szeterjedő dák birodalmat alapítottak, melyet észak-
ról a Kárpátok, keletről a Pruth, délről a Duna, és 
nyugatról ugyancsak a Duna és Tisza határoltak; s e 
szerént mely Magyarhont a Tiszától, Erdélyt, Bukovi-
nát, nyugati Moldvaországot és a Havasalföldet  foglalta 
magában ; sőt vannak, kik állítják, hogy talán még Bes-
sarábia, Bolgár -, Szerb - és Bosnyaországok is kiegészítő 
tartományai voltak volna. 

A dákokat tűzhelyeiknél egyszerűség, s a hadban 
bátorság, ügyesség és kitartó erély jellemzék. Királyok 
által kormányoztattak, kik közöl megemlítendők: 

a) Sarmis. 

A legrégibb dák királyok egyike. Miután az er-
délyi bájos hátszegi vidéken országa szék - és fővárosát 
fölépíté:  ezt magáról Sarmisegéthúsának nevezte 
el. Ugyancsak e királytól veheték igen hihetőleg a 
Sár más és Sármaság faluk  is neveiket. 



b) Börebista. 

Mint békeszerető fejedelem,  különösen országa bel-
rendezésére fordítá  gondjait; s egyszersmint népének tör-
vényadója volt. 

' c) Kotiso. 
E hős király nem csak féken  tartá a rómaiak szer-

fölötti  hódításvágyát, hanem volt idő, mikor magát Ró-
mát is félelmesen  fenyegette;  mígnem Lentulus, Augusz-
tus császárnak főhadparancsnoka  által legyőzetett. 

A dákok és rómaiak közti vérengző tusakodás» 
leszámítva a be- beállott kisebb nagyobb szüneteket, in-
nentúl majdnem egy egész századon keresztül folytattatott 
a nélkül, hogy a versengők bármelyike is kimerült vagy 
tönkre jutott volna. 

d) Dorpáneus. 

Ez Domitzián, a tunya római császár ellen oly 
ritka szerencsével hadakozott, hogy a császári seregek 
legnagyobb részét vezéreik főbbeivei  együtt lekonczolta, 
s csak kevésnek sikerült menekvés által a győztes dákok 
üldöző fegyverét  kikerülni. 

e) Deczebál. 

A mit Dorpáneus elég fényesen  megkezdett, ugyan-
azt Deczebál, az utolsó és legjelesb dák király még 
fényesebben  folytatta.  Igen, mert amaz csupán megverte 
a római seregeket, de ez úgy verte meg, hogy Domi-
tzián roppant összeg aranyon kényteleníttetett tőle a bé-
két megvásárolni s magát neki évenkinti adófizetésre 
kötelezni. És Róma, a hírneves világváros, már szinte 
12 évtől fizette  a lealázó adót a helyett, hogy ezen 
gyalázatot magáról v alahogy lemosni bár egyszer meg-
kisérlette volna! De azért a mi haladt, nem maradt el. 
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E dicsőség a spanyol eredetű Trajáunak szániára volt 
fóntartva.  Alig ült ugyanis e sok tekintetben igen ne-
vezetes férfiú  Nerva után a császári trónba, legelső 
gondját mindjárt arra fordította,  hogy necsak az adó-
zást mondja föl  Deczebálnak, hanem azt rajta meg is 
torolja. A szándékot gyors készülődés, és ezt rögtöni 
cselekedet követte. 

Deczebál, ki eddigi szerencséje miatt vérszemre ka-
pott, készen várta elszánt ellenét, s rendkívüli bátor-
sággal rohanta ezt meg Tordánál a Keresztesmezőn. De 
mind hiába! A rómaiak kemény fegyvercsapásai  alatt 
megtörött végre a dákok harczias erélye, s királyuk fu-
tásban keresett menedéket. Hogy mily áron jutott Tra-
ján e győzedelemhez, ha a holtakkal borított csatatért 
nem nézzük is, mutatja sérülteinek tetemes száma, a 
kiknek sebeit még tulajdon bíborpalástja széttépett da-
rabjaival is kötözgettet'te. 

A kivívott győzelem után Traján Tarnisnak (riia 
Károly - Fehérvár) váltott, és ezt meghódítván, Sarmise-
gethusát (ma Várhely) fogta  ostrom alá s ejtette ha-
talmába. Deczebált mindazáltal megkímélte, s meghagyva 
az előtte tórdenállva könyörgőnek életét és méltóságát, 
vele azon föltétel  alatt kötött békét, hogy Rómának 
adózója legyen. 

E lealacsonyító béke egész lényében megrendítő 
az eddig oly hatalmas és anynyira rettegett dák királyt, 
s a gondolat, hogy ő épen azoknak tízessen adót, a 
kiktől ezt kapni megszokta, Deczebált a legszélsőbb vég-
letekre ragadta. Azonkívül ugyanis, hogy az esküdött 
liüség ellenére őmaga és népe újból kardot kötött, a 
körülfekvő  római tartományokat is fölkelésre  unszolta, 
sőt a mi még undokabb, az ezek hallatára ismét Dákor-
szág felé  nyomuló Trajánt fogadott  orgyilkosok által 
akarta kivégeztetni. Enynyire vitte Deczebált sértett 
hiúsága s engesztelhetetlen boszúvágya! csakhogy a mely 
vermet másnak ásott, abba előbb fölbérlett  gyilkosai 
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s utánok őmaga esett; azok, mert aljas szándékuk elá-
nütatván, életökkel lakoltak; ez, mert elvesztvén a csa-
tát, nehogy a győztesek tegyék rá kezeiket, futása  köz-
ben őmaga verte át magát fegyverével. 

Deczebál halálával Dákország függetlensége  is le-
hanyatlott. Nevét megtartotta ugyan, hanem 106-tól 
Kr. u. Rómának lőn alávetve, s mint a római biroda-
lom egyik kiegészítő tartománya, római kormányzók ál-
tal igazgattatott. 

6. §. A rómaiak. 
106 — 27-4. 

Traján, a Deczebálon vett elhatárzó győzelem után, 
fényes  diadalmenettel vonult be Rómába, magával vivén 
a dák király fejét  és ama nagymenynyiségö kincsét, 
melyet ez még az ütközet megtörténte előtt a Strigy 
folyó  medre alá építtetett boltozatokba rejtett, s a mely-
nek hollétét egy Bicilis nevft  fogoly  árulta el. E gaz-
dag zsákmányból a Dunán legott azon kőhidnak rakatá-
sához fogott,  melynek romjai Orsován alúl, Gladova mel-
lett, még ma is szemlélhetek; majd ismét Rómában 
emeltetett egy roppant márványszobrot, mely éveken át 
hirdesse az ő dákokon vett győzedelmeit. 

Míg ekként önmagáról és az új hódítmány biztosí-
tásáról gondoskodott, azalatt mitsem mulaszta el, hogy 
ezt egyszersmint jóllétre is emelje; s ez okból itt szá-
mos gyarmatot alapított, fejőkké  az ő nevéről Ulpia 
Trajánáuak nevezett Sarmisegethusát jelelvén ki._E__ 
római gyarmatosok, összoxcgviilve a benlakott dákokkal,. 
látszatnak ősaty^ lenni az oláh (_g=iumunv, román) 

'uepnéF; míg, ások egyél) kőzoIT egy más vélemény é 
aépf̂ iazrm  uJaclLQ k nak tarja utódául, kik Zeno csá-
wúr^dejében a bolgárokkal együtt ütöttek a keleti 
birodalom 

Dákországot, mint már római tartományt, való-
színűleg még Traján osztotta föl  alsó ( — inferior)  és 
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felső  (=:superior) részre, mely utóbbi nevezet Erdélyt 
jelezte. Ez ismét, igen hihetően Antoninus Pius császár 
idejétől, Auraria, Apulens isés Malvensis Da-
c i a nevii kerületekre oszlott. — Dacia - Auraria a Maros, 
Aranyos és Kis-Szamos jobb partjai közötti érczvidék 
római városait, telepítvényeit foglalhatta  magában, Al-
bum um Május fővárossal,  mely Abrudbánya és Ve-
respatak környékén létezett; — Dacia -Apulensis-t a 
nyugati érczhegyek, Olt. keleti havasok s a Maros bal 
partja között volt római gyarmatvárosok alakíthatták, 
A p u 1 u m (a mai- Károly - Fehérvár) fővárossal;  — Da-
cia - Malvensis végre, Malva fővárossal,  Erdélynek a 
Szilágyság felé  eső részében kereshető *). 

Noha pedig már 274-dik esztendőben Aurelián 
császár kénytelen volt innét hadait kihúzni,, kikhez az-
tán számos gyarmatos is csatlakozott, hogy e kies tar-
tományt a góthoknak engedje át: fölötte  sok mégis,a mit a 
rómaiak ezen másfél  százados birtoklásuk alatt itt létre 
hoztak. Vagy nem szóló tanúi-e az ő érdemeiknek azon 
város és imaház-romok, azon útnyomok, pénzek, téglák, 
fölíratok  és egyebek, melyekkel (kivált Várhely körül) 
majd minden lépten-nyomon találkozunk? 

7. A g ó t h o k. 
274 —37G. 

Beülvén a góthok Dákországba: mint szeszélyes 
szomszédai a rómaiaknak, ezekkel hol baráti, hol ellen-
séges viszonyban állottak. Sőt vallási villongások miatt 
egymás közt is anynyira meghíisonlottak. hogy alig egy 
század leteltével, 370 - ban a hunoknak nem épen a leg-
nagyobb erőfeszítésbe  került őket birtokukból kifizni  és 
-tülök ezt elfoglalni. 

*) Torma Károly. Dacia fdlo^itása  & rómaiak ala! t. 26— 27.11. 
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8. §. A li u ii o k. 
376 — 454. 

Ez életrevaló ága a szittya nemzedéknek, Attila 
hős királya idejében a liadi dicsőség tetőpontján állott. 
De a hô y e hírneves és méltán rettegett királynak a 
halál lezárta szemeit: a fiai  között fölmerült  testvéri 
egyenetlenségek ellenök lázíták mindama népeket, kiket 
előbb leigáztak, s kizaklattatván általok itteni lakhelyűk-
ből, Hunniát 454 után csakhamar a gepidáknak kény-
teleníttettek átengedni. 

Azon ereklyéknek, melyeket a hunok Erdélyben 
hátrahagytak, egyik legföltünőbbike  ama nagyszerű árok, 
mely Rétynél kezdődvén Háromszékben, innét Magyaros 
felé  Bodzának tart, s melyet a nép li o m á r k á n a k, a 
történetbuvárok meg hun ár kának mondanak; továbbá 
a Rika, mely három • mérföldnyi  erdőségről azt vélik, 
hegy R é k á r ó 1, Attilának ide temetett nejéről neveztet-
nék így. De ne keressük a holt emlékeket, hiszen ott 
vannak a tőlök leszármazó székelyek, a kikre Erdély, 
e drága hon, még ma is büszkeséggel mutat fiai  ko-
szoníjában. 

9. §. A gepidák, longobárdok és avarok. 
454 -T- 799. 

Az Etele fiain  diadalmaskodó gepidák azonkí-
vül, hogy Moldovát és Oláhországot megszállották, egy-
szersmint Erdélyt s a Tisza mellékeit is birodalmok ha-
táraiba kebelezték.—Nyomukba alongobárdok lép-
tek, mint a kiknek, ismételt ütközetek után, 527-ben 
nem csak a gepidák közé sikerült magokat befészkel-
niük, hanem 567-ben itteni uralmoknak is véget vet-
niök. — Azonban, mert a longobárdok már a következő 
568-ban Olaszoi-szágra vetették magokat: az itt kivívott 
győzedelem gyümölcseit szövetségesöknek, az ava ro k-
n a k, inkább várk un oknak engedték, kik aztán, mi-
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velhogy erőszakoskodásuk nyomasztólag nehezedett a 
frank  birodalomra, 791 — 799 kőzött Nagy Károly ál-
tal törettek meg úgyanynyira, hogy. innentúl alig egy 
emberkor után végképen eltűntek a történelemből. 

• 

10. §. Visszapi l lantás . 
A népek e múltból vett képei, melyek itt kiállít-

vák, inkább csak névszerént vannak bemutatva, mint 
valamenynyire bár ismertetve; minek oka különösen 
ama többé kevésbbé sötét homály, mely fólöttök  borong, 
és a mely miatt azok némelyeit kivált, főbb  vonalaik-
ban is alig lehet tisztán kivenni. 

S mégis, ha rajtok amúgy komolyan elmerengünk, 
minden vonásban oly találóan, oly hü kinyomatban mu-
tatkozik az isteni gondviselés, hogy szinte látni hiszi 
az ember, mint kalauzolja az eszes teremtményeit azon 
magasztos czél felé,  a melyre alkotvák, s miüt buzog 
őket minden tekintetben boldogítani! 

Népek tolulnak népek fölé,  mint áradatkor hullám 
hullámra, s vérfagylaló  módon emészti egyik a másikat: 
ámde e súrlódás közben ismerni tanulják egymást, é-
rezni kezdik emberi méltóságukat, s a mi selejtes — pe-
dig menynyi! — van rajtok, lassan - lassan levetkezik 
azt, s így a polgár is odás magasabb fokaira  emel-
kednek. Az öltözet, életmód s szokások czél-
szertibb változtával, mit az egymássali érintkezés szo-
kott szülni, az erkölcsök is szemlátomást nemesbül-
nek, s azemberegyrejobbankezdönmagához 
hasonlítani. 

Igaz ugyan, hogy az emberi - nem tökéletesbülésé-
nek itt még csupán csak rügyeivel találkozunk: lehet-
len mégis ezek fölött  is szivből nem örvendenünk, tud-
ván, hogy belőlök, a már e korszakban Erdély határai 
között is jelentkező keresztény vallás jótékony ha-
tásai alatt, majdan a legszebb virágok s ezekből ismét 
a legízletesebb gyümölcsök fejlődhetnek  ki. 



— 13 

MÁSODIK KORSZAK. 
A magyarok és ezeknek betelepedése Erdélybe. 

884—892.—Erdély állapota tulajdon vezérei, s az 
Árpád- és vegyesházakból származott magyar 

királyok alatt. 892—1541. 

11. §. A magyarok és ezeknek betelepedése 
Erdélybe. 
884—892. 

A hivatalosak, kik az Erdély fölötti  uralom után 
anynyira sóvárogtak, mint tanúi valánk, sorra jelentkez-
tek, de még mind késtek a választottak, kiket a népek 
Istene annak állandó bírására a 9-dik században Ázsiá-
ból kiindított, s abba maradandóan beültetett — a ma-
gyarok. 

E nép eredetileg igen szelídnek és jámbornak fes-
tetik. Házat nem rakott, vászon-sátorokban lakott. Ele-
delét, mi rendesen hús-, hal-, téj- és mézből állott, va-
dászat- és halászaton s nagyszámú baromcsordáiból nyerte, 
melyeket szerte legeltetett míveletlen földén.  A gyapjú-
szövet használatát nem ismerte, magát folytonos  hideg-
ben is csak vad állatok bőrével fedezve;  de az ékesge-
tést egyszerű élet mellett is szerfölött  kedvelte. Mire szük-
sége volt, mindabban nagy bőségét talált úgy, hogy 
mindnyája gazdagnak tarthatá magát, s a gulyások és 
juhászok is mind nyusztot viselhettek. Eredeti szelíd és 
jámbor jelleme a magyarnak megváltozott a huzamos 
harezokban, melyeket hatalmas és mindig ellenséges 
tőrokoúaival. kivált a besenyőkkel, vívnia kelle. A 
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vele együtt lakó nemzetekből sokat magával egyesített, 
s azért mindenre ébren figyelővé,  saját terveit mélyen tit-
kolóvá, s a barátságban kétkedővé lett — Beülő 
szemei mogorva tekintetet adtak arczának. Inkább ala-
csony mint magas, de zömök és barczra termett vaskos 
erős teste, a gyakran változtatott lakhely által neki volt 
minden munkának, minden fáradságnak  edzve, hideget, 
meleget, éhséget, szükséget egyaránt békével és vitézül 
eltűrt, és nem ismert semmit a föld  hátán, mit a rajta 
elkövetett jogtalanság megboszulására föláldozni  restelt 
vagy sajnált volua. Háború idején mellét pánczéllal védte, 
a ki előkelőbb volt, még lova szügyét is vassal vagy 
sürü pokróczczal borította. Támadó fegyverül  egyik ol-
dalán hegyes tör, másikon görbe kard függött,  azonkí-
vül még kopját és szaruíjat is használt alkalom szerént. 
Lóhátról, mire zsenge korától szokott, harczolt, a gyalog 
viadalt restelte. Inkább ügyesség-, véletlen megrohanás-
sal és hadi fortélylyal  ügyekezett ellenségén erőt venni, 
mintsem kemény és állandó rendes viadallal, melyet, ha 
lehetett, kikerült. — A hét nagy nemből vagy 
hadból és száznyolcz apróbb nemzetségből 
állott magyar nemzet atyaúrsági törzsszerkezettel birt. 
Az apa tetemes hatalmat gyakorlott gyermekei fölött, 
ő választa magának menyet, az eljegyzés apró ezüst is-
tenképek váltságával történvén. 

A nőnem nagyobb tiszteletben részesült, mint a 
többi ázsiai népeknél; a soknejűség szokatlan volt. Mind-
egyik nemnek vagy hadnak volt külön feje  vagy had-
nagya, kik kiválólag a h é t m a g y a r néven tiszteltettek. 

A magyarok legfőbb  lényt, Istent, tiszteltek, 
mint kútfejét  minden jónak. Azt nemzetileg úgy fogták 
föl,  mint saját védurokat, mint a magyarok Iste-
nét. Fegyveresnek képzelték őt, ki a gonoszokat nyilá-
val ejti el (isten nyila). Az Istennel szemben áll a go-
nosz elv, az Ármány vagy Manó, Urdung (ördög). 
Az Isten hatását tisztelték a négy elemben is: X tűzben, 
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légben, vizben és földben.  Istenről szobraik vagy bál-
ványaik voltak, melyek előtt neki állatokat áldoztak. 
Papjaik vagy táltosaik egyszersmint a nép-
nek bölcsei és dalnokai voltak. Azonfólül  még külön 
jósaik sőt jósnőik említtetnek. A nagy urak utóbb is 
ápoltak magok körül dalosokat, kik lakomák és ünnepé-
lyek alkalmával a nemzeti bőstetteket dicsőítő dalokat 
énekeltek. Ezen dalosok vagy tréfálók  külön osztályt 
képeztek, mely magát a 13-dik század végéig föntartotta. 
A magyarok hitték a lélek halhatatlanságát, s azt kép-
zelték, hogy mindazok, kiket harczban meggyőznek, ő-
ket a más világon szolgálni fogják. 

Halottaikat források  mellett temették el, emiékö-
ket gyászdalokkal és torral üllötték. Nevezetes esemé-
nyek alkalmával és emlékére áldozatokat ünnepeltek. 
Ünnepélyes szerződéseket esküvel erősítettek, melyet még 
fölhasított  ereikből folyatott  vérrel is szentesítettek *). 

Ez erőteljes és férfiakban  gazdag nép, mivelhogy 
fölös  száma miatt ősi honában, a Volga keleti tájain 
elterülő rónákon, többé meg nem férhetett,  vagy, a mi 
valószínűbb, mert az úzoktól nyomott besenyők által 
abból kiszoríttatott: „urunk születésének 884-dik esz-
tendejében megindult a scythiai földről  nyugat felé,"  s 
a lebedi síkokon (az Alsó-Dnieper mellékén) telepet 
foglalt;  azonban a kozároktól legyőzött besenyők itt is 
egész erővel reája vetvén magokat, alig három év múlva 
ismét fölkerekedék,  s míg közőle egy kisebb rész kelet 
felé  a Kaukáz mellékeire húzódott, azalatt a nagyobb 
nyugatnak váltva. Etelközben (a mai Moldova- és 
Besairábiában s a Fekete-tenger északparti lapályán) 
fogott  új állomást 887-ben. De mivel a bolgárokkal 
egyesült besenyők ezt is teljesen földúlták,  a következő 
888-dik évben már meg-meg úton volt, hogy ősei től , 
a hunoktól rámaradt örökségét átvegye, melyet 

*; Hunfalvy  J&oos. Egyetemei történelem. II. köt. 120. s kör. 11. 
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is az országalkotó Árpádnak, Álmos tiának vezérlete a-
latt a 889-dik esztendő tavaszán nem csak megbámulva 
szemlélt a Kárpátokról maga előtt elterülni, hanem in-
nentúl alig 7 évig tartó férfias  erőfeszítés  és kitartás 
után, abba, mint jogszerű tulajdonába [s jelesen E r-
d é 1 y b e 892-ben*)], maradandóan be is telepedett. 

12. §. Erdély ál lapota 
A) Tulajdon vezérei alatt. 

892—1002. 
Mikor már a magyar birodalom keleti határaul a 

Meszes hegység kijeleltetett, a minek emlékezetére az 
ezt kiküzdők itt egy kőkaput emeltek: történt, hogy 
Töhötöm Erdélybe szalasztja Mándot ( = Ogmándot), 
s vele a tartományt kikémleltet!: majd azután, értesül-
vén ennek jó földéről,  arany-fövényes  folyóiról,  arany- és 
sóbani roppant gazdagságáról, engedelmet kér és nver 
Árpádtól, hogy benne szerencsét kisértsen. 

Töhötöm Almás vizénél találkozott és mérkezett 
meg 892-ben ellenével, a hatalmas oláh fejedelemmel  — 
Gelouval, s a nagyszerű csata a magyarok győzel-
mével végződött, a menedéket futásban  kereső Gelou is 
Kapus folyónál  lesujtatván. 

E vereség s fejedelme  halálának hirére az oláh 
nép, letéve fegyverét,  legott békejobbot nyújtott az ezt 
elfogadó  erősebbnek, s Esküilőnél Töhötöm hűségére 
fölesküdött,  a kinek e hódítmányt, hogy vitézségét meg-
jutalmazza, maga és családa számára Árpád nagylel-
kűen átengedte. 

Töhötömot Har ka nevű fia  követte az erdélyi 
vezérségben, kinek két fia  volt: Gyula és Zsombor. 

*) Katona látván. — Szabó Károly er. eseményt 891-re, 
ellenben Szalay László és vele mások 894 • re teszik. 
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Gyula Konstantinápolyban megkeresztelkedvén, a mint 
atyjának székébe ölt, minden törekvését azonnal oda 
irányozta, hogy, a mit magával hozott, a keresztény 
va l lás t népei között terjeszsze, s ekként azoknak er-
kölcsi nemesítését is munkába vegye. A mit a derék 
apa Erdélyben, ugyanazt cselekvé utóbb Sárolta, an-
nak leánya, Géjza fejedelem  oldalánál, mint istenfélő  és 
hitbuzgó keresztény feleség,  Magyarországban, a hol ő 
a nemzet rendkívüli örömére 969-ben Istvánt, az első 
magyar királyt szülte. Gyula fölépítvén  a róla nevezett 
Gyu 1 a-Fehérvárt, és ezt vezéri székhelyévé tevén, 
mind őmaga, mind utódai innét kormányozák, csaknem 
függetlenül  Magyarhontól, ezen érdemek árán szerzett 
ország-tulajdonukat. 

Mikor II. Gyula, a fimagzat  nélkül meghalt I. 
Gyulának utóda és Zsombornak fia  vezérkedett Erdélyen, 
kevésbe mult, hogy az anynyi gonddal ültetett és ápolt 
csemete, a keresztény vallás, innét egészen ki nem irta-
tott, s helyébe ismét a pogányság nem fészkelte  magáti 
Míg ugyanis István, a magyar szent király, apostol, 
buzgalommal fáradozik  népei megtérítésén a nagy Ma-
gyarhonban: azonközben Gyula, szenvedélyes pártolója 
a pogány hitnek, minden tőle telhető módon azon volt, 
hogy Erdélyben ezt tolhassa előtérbe; nem csak, de az 
e tettét roszaló és őt törekvéseitől elállani kérő Istvánba 
e miatt bele is kötött úgyanynyira. hogy köztök fegy-
vernek kelle az ügyet eldöntenie. Az elfogott  Gyula ne-
jével s Bua és Bukna fiaival  Magyarországba vitetvén, 
itt csak is megkereszteltetése után helyeztetett szabad-
ságba a nélkül, hogy 1002-ben az anyahonhoz kapcsolt 
de bele nem olvasztott országát, mely körülbelől egy 
századon át különválva volt a nagyobb testvérhazától, 
visszanyerte volna. 

2 
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13. §. B) Az Árpádék vagy is n emzeti magyar 
királyok *) alatt. 

1002—1301. 

Az aggodalmas gondok, melyek közt István Er-
délyt rendezé, ezt — a Székelyföld  kivételével — vár-
megyékre osztván és vezérévé ifjabb  Zsoltot ( = Zol-
tánt) jelelvén, épen nem vonták el a szent királyt fo-
gadalma teljesítésétől, sőt hogy mint buzgott ennek be-
váltásán, mutatja a gyula-fehérvári  püspökség, melyet 
a legyőzött Gyula kincseiből valószínűleg 1003-ban a-
lapított. 

A magyar korona fönhatósága  alá hajtott Erdélyt, 
melynek lakói közöl innentúl mindig számosabban tér-
tek át a keresztény hitre, Zsolt kimnltával, a magyar 
királyok által kinevezett vajdák igazgatták, de akik, 
mint többnyire egyszersmint székelyek grófjai  **) vagy 
Belső-Szolnok (más vélemény szerént mind a bárom 

Az Arpádék \agyis nemze;i magyar kiiályok ily renddel 
követék egymást: I. vngy sz. István 1000—1038., Péter 
1038 —1041 , Sámnel "(Aba) 1041 — 1044., ismét Péter 
1044—1046 ,1. Endre 1046—1061 , I. Béla 1061—1063., 
Salamon 1063—1074., I. Géjza 1074—1077., I. vagy s«. 
László 1077—1090.^ Kálmán 1005—1114., ]I. István 
1114—1131., II. (vak) Béla 1131 — 1141., II. Géjza 
1141—1161 , III István, II. László és IV. István 1161 — 
1173., III. Béla 1173—1196., Imre és III. László 1196 — 
1-205., II. Endre 1206—1235., IV. Béla 1235—1270., V. 
István 1270—1272., IV. (kun) LAszló 1272 — 1290., III. 
Endre 1290— 1301. 

) E latin szót. c o m e s időnkben g r ó f n a k  szokás magya-
rítani. Mivel azonban hajdanta a gróf  hivatal- és nem 
czún-név volt: a magyar igen helyesen i s p á n szóval fe-
jezte azt ki így: n á d o r i s p á n , fő i spán ,  a l i spán . E 
helyes kitétel visszafogadás  Aval a hivatali comes a czímbeli 
comestöl, azaz az ispán a gróftól  vajmi szépen volna meg-
különböztethető! — Itt, a fölkapott  szokásnak engedve, 
a c o m e s „grófnak"  vau mondva. 
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Szolnok) vármegyének föispánai,  bokrosán el levén fog-
lalva. hogy a közügyeket minden fönakadás  nélkül le-
hető legjobban és mégis serényen kezelhessék, rendesen 
alvajdákat (egyet, kettőt, sőt hármat is) vettek ma-
gok mellé. A királyi vérből származott vajdákat vezé-
reknek ( rr herczegeknek) volt szokás czímezni; úgy 
látszik mindazáltal, hogy nem csupán czímre különböz-
tek csak a vajdáktól, hanem a mellett, hogy, mint ezek, 
Erdélynek a magyar királytól többé kevésbbé 
függő  kormányzói voltak, egyszersmint Magyarhon szom-
szédos részei fölött  is gyakoroltak hatalmat, a mivel 
a vajdák nem igen dicsekvének. Fordultak elő esetek, 
a mikor, habár ritkán, két ily vezért vagy vajdát is 
látott az ország azonegy időben és egyenlő hatalomkör-
rel a közigazgatás élén, a mint t. i. hadi vagy polgári 
érdekek és egyéb tekintetek ezt szükségessé tették. 

A sz. István által alapított magyar királyi trónon 
36 fölkent  király ült vala, mint meganynyi szabadon 
választottja a magyar nemzetnek, kiket e történelmi 
korszakban a két haza uralt s a kik oly sok és neve-
zetes dolognak voltak eszközlői, hogy lehetlen ezek egyik-
másikában kivált, a valódi nagyság jellegét föl  nem 
ismerni, valamint egész kormánylatukban azon gondos-
ságot, melylyel akár közvetlenül, akár az őket helyette-
sített vajdák által közvetve, erdélyi alattvalóik (egyebeket 
ezúttal akarva mellőzünk) boldogításán buzgólkodtak. így: 

I. Béla, kinek uralkodása idejében a szegények 
vagyonosokká s a gazdagok dúsakká váltak, a mellett, 
hogy a nyomasztó adókat nagylelkűen eltörölte és a 
pénz értékét szilárd alapra fektette,  nem csak arról gon-
doskodott, hogy a hetivásárok, melyek eddig az ájta-
toskodás nagy rövidségére vasárnapokon tartattak, ezen-
túl szombatra tétessenek át, hanem egyszersmint, hogy 
a sok csalás-és húza-vonának véget vessen, meghatá-
rozta az árúk becsét is, s a kalmárok mértéke-és ne-
hezekére szigorúan fölügyeltetett. 

* 
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Salamon az Erdélyben harácsló, sőt, a meszesi 
résen áttörvén, Magyarhonban is leginkább a Nyírséget 
pusztító kunokat, mikor ezek temérdek zsákmánynyal 
megrakodtan Erdélybe és Moldovába visszasiettek, Géjza 
és László testvér-herczegekkel Cserhalomnál a Kerlés 
helység mellett megrohanta, s itt Osulon és kunjain 
1070-bun teljes győzedelmet aratott. A küzdelem hevé-
ben s a kunok vad futamodása  közben szemébe ötlék a 
hős Lászlónak, hogy egy. menekvő kun egy gyönyörű 
magyar leányt ragad magával: tétova nélkül száguldott 
ennek legottan utána, de szög lova sehogy sem érhetvén 
be az orvot, László erős hangon kiáltá a kétségbeesett 
hajadonnak: „Szép húgom, fogd  övénél a kunt, s vele 
együtt vesd le magad a földre  !" S a leány a szerént 
cselekedvén, László halálos csapást mért a fölegyenese-
dett és vele dühös tusába ereszkedett kunra, bármint 
könyörgött is a szűz rablójának életéért. 

1. László, kinek országlata alatt 1. István és 
ennek fia  Imre 1083-ban szenteknek nyilváníttattak, 
mint király is még kétszer volt kénytelen az Erdélyt 
és Magyarhon szomszédos részeit kíméletlenül fosztogató 
kunokkal mérkezui, a diadal mindkét ízben a magyar 
fegyvereket  koszorúzván. Hitbuzgalmának egyik fönséges 
bizonyítványát az által adta különösen, hogy a kunoknak 
szűnni nem akaró rakonczátlankodásai miatt már-már 
elenyészett milkoviai püspökséget *), melyhez Erdély 
dél-keleti része is tartozott, új életre hozta és virágzás-
nak indította.- László „a világ gyönyöre" 1192-ben a 
szentek sorába fölvétetvén,  mind e napig Erdély 

*) Ezen, Moldovában levő Mi lko nevű várostól, mint szék-
helyé 81 így nevezett püspökség egészen a XVI-dik sza-
zadnak majdnem középéig föntartotta  magát, de ekkor, 
híveinek tetemesb része a két protestáns és nnitária val-
lásra térvén, elenyészett. 
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védszenteül tiszteltetik. Az ő koporsója fölötti  es-
küvés igen dívott szokás volt a magyarok között. A bí-
rák t. i. ide utasították a vádlottat, ártatlanságát hittel 
erősíteni. S a hagyomány nem egy oly istenitéletről szól, 
melynek alkalmával a sírboltban aléltan rogyott össze 
a hamisan valló, a hazug. 

\ 

II. Géjza, miután a kunok és besenyők számos 
hadjárata Erdély tetemes részét kietlen pusztasággá vál-
toztatta, a Maros és Olt folyók  közti úgynevezett király-
telket Flandriából és Szászországból kihívott német gyar-
matosok által ügyekezett benépesíteni. A szászok Er-
dély új lakói gyanánt az említett királytelken leteleped-
vén, nem csak a dúsan fizető  bányáknak lettek szorgal-
matos mivelői, hanem a délkeleti ország-végeknek is 
hatalmas védfalul  szolgáltak. E hangyaszorgalmú nép ál-
tal építtettek, majd romjaikból kiemeltettek: „Meggyes 
(1142- vagy 1146-ban), Szász-Sebes (1150-ben), 
Nagy-Szeben (1160-ban), Kolosvár (1178-ban), 
Segesvár (1178-, vagy 1193-, 1196-, 1198-ban), 
Besztercze (1180- vagy 1206-ban), Szerdahely 
(1197-ben), Szászváros (1200-ban), és Brassó 
(1203-ban), Erdélynek legjelentékenyebb városai. 

III. B é 1 a azonkívül, hogy az erdélyi szászok szá-
mára alapított szebeni prépostságnak igen szép kivált-
ságokat adott: a kerczi apátság fölállításával  egyszers-
mint a cisterczi szerzetes rendet is betelepítette Erdélybe. 

II Endre a lakatlan Bárczaságot 1211-ben a 
német lovagrendnek adományozta, nemcsak, hanem ugyané 
rendet, Erdély délkeleti határainak köteles oltalmazóját, 
igen szép kiváltságokkal is fölruházta.  Alig 15 év után 
azonban, erőszakoskodó magoktartása miatt, Endre kény-
telen volt ellenök fegyverhatalommal  föllépni,  s hadaival 
őket Erdélyből kiszorítani. A Szentföldről  visszatérvén, 
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a magyar és erdélyi nemesség sértett jogait az „arany-
bulla" által helyreállította s minden eshetőség ellen jö-
vendőre biztosította; egyszersmint a szászoknak is külön 
kiváltságlevelet adományozott 1224-ben, melyen egészen 
a legújabb korig a szász nemzet szabadalmai alapultak. 

IV. Béla uralkodásakor viharzott le a siralmas 
emlékű tatárjárás. Ez alkalommal, midőn 1241-ben Batu 
khán Magyarországba nyomult, vezértársa Kadán, Mol-
dova- és tíalicziából Erdélyt szállotta meg, hol pusztító 
fegyvereit  nyugat és dél felé  vivén, Rodna bányavá-
rosra támadt, melynek német lakosai vitézül oltalmaz-
ták magokat. Kadán visszavonulást színlelt, mire a né-
metség örömében tivornyázáshoz látott, s a tatárok meg-
ragadták az alkalmat, egyszerre több pontról a városba 
nyomulni. Ellenállásról szó sem lehetvén, — néhányan, 
kik megkísértették, fölkonezoltattak,  —a polgárok meg-
adták magokat, s kegyelmet nyertek, oly föltétel  alatt 
azonban, hogy közölök 600-an s velők Áriszkald gróf-
jok társakul és kalauzokul a tatárokhoz szegődjenek, 
kik innen útjokat Magyarországnak vették, Batu sere-
gével egyesüléndők. Helyettök egy harmadik vezér Boche-
tor, Moldvából átjött a Szered vizén, hogy Erdélyben 
a vér és pusztítás müvét folytassa.  Jóllehet pedig a ke-
mény és tartós zivatar elvonultával Béla mindent, de 
mindent elkövetett, hogy a földúlt  magyar birodalmat 
romjaiból kiemelje, a miért is „az ország második ala-
pítójának" méltán neveztetik: mégis, mivel a magyar- és 
erdélyországi földek  jobbadán miveletlenül hevertek, ez 
okból oly éhség támadt a két hazában, hogy, jelesen 
Erdélyben. 1245-ben csaknem többen elvesztek emiatt, 
mint az ellenség fegyvere  által. 

Azon uralkodói lángeszéről tanúskodó üdvös intéz-
kedései mellett, a miknél fogva  kiszenvedett országa 
sebeit hegeszteni oly atyailag szorgoskodék. gyönyörű 
fényben  fünik  ki hit buzgósága is ama szép tette nyomán. 



hogy az I. Béla által valószínűleg 1062-ben alapított 
kolos-monoatori benczés apátságot, melyet a tatárok 
szintén földúltak,  1263-ben új életre hozta. 

% IV. (Kun) László féktelen  vigalmaiba napról 
napra alább sülyedvén, s e közben az általa különösen 
kegyelt kunoknak szintúgy mint több magyar főúrnak 
garázdálkodásai gyászszal és undoksággal töltvén el a 
hazát, sőt a kereszténység is veszélyeztetve levén: a 
nemzet jobbjai 111. Miklós pápát szorgalmazák, hogy 
a fölfordult  állapotnak valami módon vessen véget. A 
pápai követ intéseit és tanácsait bevenni látszó király 
minden jót fogadott,  s adott szavának beváltására ma-
gát 1279-ben esküvel is kötelezte. E komoly saándék 
megdöbbenté a kunok egy részét, mely, bizva moldvai 
vérrokonainak támogatásában, Oldamnr vezérlete alatt 
1282-ben az országbóli kiköltözést is megkísértette, Er-
délyen keresztül. Azonban a Mezőségen létező czegei 
( = Hódos) tónál László által utóiéretvén: a makacs és 
véres tusában kimerült s megázott nyilhúraiktól is cser-
ben hagyatott kunok részént leölettek, részént elfogattak 
és megtelepedésre kényszeríttettek; csak kevésnek sikerülvén 
a moldvai széleken tanyázó nogai-tatárokhoz menekedhetnie. 
Az ekként kiillantak, alighogy magokat kipihenték, 1284-
ben már megint Erdélybe törtek, még pedig szövetsé-
gében a tatároknak; de a Toroczkó fölötti  vár (később 
Székely kő) ostroma alkalmával, főleg  a székelység 
erélye és vitézsége következtében, iszonyúan megbűn-
hődtek m erényletökért. Ugyanily vérboszút vett a kun-
tatár hadon az erdélyi lakosság, élén a székelységgel, 
a kivetkező 1285-ben is,, mikor ama portyázó latrok 
Magyarországot bebarangolván, gazdag ragadományaik-
kal Erdélyen át a hazából már-már kiosontak. — Egyéb-
aránt, az erkölcstelen élet förtelmeibe  ismét visszaesett 
s e miatt siralmas véget is ért Lászlónak nem egy 
dicséretre méltó intézkedésével majd adományozásával is 
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találkozunk, mint az erdélyi püspökség és némely apát-
ságok, meg-meg az aranyosszéki székelyek és magokat 
különösen megkülönböztető egyes urak irányában ta-
núsított figyelmének  szép jeleivel. 
14. §. C) A vegyes házakból sz árma zott* ma-

gyar királyok *) alatt. 
1301—1541. 

Ez ideig, mint királyi helytartók vagy teljhatalmú 
urak. Erdély ügyeit jobbadán vezérek intézték, míg 
innentúl már inkább csak vajdákkal találkozunk, kik 
közöl Apor László, — ki a tartományt a magyar fő-
hatalomtól majdnem függetlenül  kormányozta, magát a 
rodnai érez- s a deési és kolosi sóbányák birtokába he-
lyezte, mint szintén a székelyek és szászok szabadítékos 
földét  kedve szerént nyesegette; — 

Ottó magyar királyt s vele a koronát is 1307-
ben kezére kerítette, s mindkettőt huzamos ideig Gyula-
Fehérvárott őriztette. 

Róbert Károly épen az országba fogadott  kunok 
letelepítésével és polgári osztályozásával foglalatoskodott, 
mikor Farkas Tamás, erdélyi vajda, a nem tudni 
mi okból föllázadt  szászok megfékezésére  tőle segedel-
met kért. Károly egy jól szervezett kun csapatot kül-
dött is 1323-ban, melylyel és övéivel sikerült ugyan 
Tamásnak ezúttal a fölkelteken  erőt venni; hanem, mert 

*) A vegye» házakból származott magyar királyok névszerént 
ezek voltak: Venczel 1301—1305., Ottó 1305—1308 , 
Eóbert Károly 1308—1342., I. Lajos 1342—1382 , I. Má-
ria 1382 —1386., II. Károly .kis; 1J86—1386. (csak39 
uapig), Zsigmond 1387—1437., Albert 14 <7—1439., I. 
Vladiszláv 1439—1444., V. László 1445—1457., I. Má-
tyás 1468 — 1490., II. Vladiszláv 1490—1516., II. L«jos 
1516-1526., Zápolya János és I. Ferdinánd együtt 
1526—1540. 



— 25 

hatalmaskodásai már-már egy újabb kitörést voltak elő-
idézendők, Károly jónak vélte a szászok szabadalmait 
újólag megerősíteni, mit 1324-ben meg is tett. Azonban 
alig hárítá el ekként Károly a könnyen veszélyesebbé 
válandhatott fergeteget,  már ismét egy más, amannál 
sokkal félelmetesebb  tornyosult 1330-ban feje  fölé,  mi-
dőn Bazarád Mihály havasalföldi  vajda ellen, ki a jog-
talanul birtoklott szörényi várat és környékét egyre vo-
nakodott kezeiből kibocsátani, Erdélyen keresztül sere-
gével az oláhországi havasok közé vonult. A jelenet, 
mely itt kifejlett,  minden képzeletet fölülmúl  irtózatos-
ságával. Ugyanis mikor eleség hiánya miatt Károly a 
veszedelmes hegynyilások között visszahúzódni kénysze-
rült a nélkül, hogy Bazaráddal találkozott volna: a me-
redek bérczeken jelentkezett oláhok nyíl- és kőzápor 
által szörnyű virontást okoztak a magyarok soraiban, 
kik a keskeny ösvényeken sem megtámadásra, sem ol-
talomra tért nem találtak. Négy napig pusztított a ha-
lál közöttök, és a kiket kézre keríthettek az oláhok, a-
zokat irgalmatlan kinok között végezték ki. S hogy a 
— sok máson kivül — fölös  számmal elhullott erdélyi 
nemesség mellett maga a király is itt nem lelte sírját, 
azt csupán aunak köszönheté, mert Dezső nevű hív em-
berével öltözetet cserélt. 

I. Lajosnak, kit bokros érdemeiért „Nagy" 
dísznévvel illet a történelem, mindjárt uralkodása kez-
detén, egyéb pártütőkön kivül, az erdélyi szászok is 
meggyüjték gondjait, mint a kik, úgy látszik, Károly 
pénzügyi rendszabályai ellen föllázadtak.  Azonban alig 
termett Lajos Erdélyben, legottan nem csak a megszep-
pent zsémbeskedők hajoltak meg fölsége  előtt: hanem 
maga Bazarád. az oláhországi vajda is, kit ezúttal szintén 
megfenyítendő  volt a király, gazdag ajándékokkal meg-
rakodva, személyesen tette meg neki hódolatát, csak-
hogy e megalázkodása s egyszersmint hűség és évi adó 
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fölajánlása  által őt maga iránt kiengesztelje, s a vészt, 
mely fenyegette,  iíyeténképen magától elterelje. 

Az érdemkoszorú kötésében, mely Lajos huzamos 
és dicső kormánylatát át- meg átragyogja, és a mely 
őt mindenfelé  tiszteltté s a magyar előtt e kivül még 
feledhetlenné  is tette, jelentős tényezőkül tűnnek föl  a 
Laczfyak  vagy Aporok is, kik kőzöl, mint erdélyi 
vajdák, megemlítendők : 

a) Laczfy  vagy Apor István, ki, miután a ke-
gyetlen Joanna férjét  Endrét, Lajosnak fivérét,  erősza-
kosan megfojtatta,  az ezen alávaló cselekedetet megbő-
szülni Olaszhouba tört Lajostól 134K-ban nápolyi alki-
rálylyá neveztetett. 

b) Endre az Erdélybe tódult és ennek egyes vi-
dékeit szívtelenül kifosztott  és letarolt krimi tatárokkal 
vívott a hős székelység élén 1352-ben véres csatákat. 
A győzelmet tetézte a sok tatár zászló és számos fogoly 
a miket és kiket Endre Visegrádra a királyhoz küldött, 
valamint maga a tőrbe esett tatár fejedelem  Athlamos 
is, ki a vajda parancsára azonnal kímélet nélkül lenya-
kaztatott. 

c) Miklós, kit Lajos 1369-ben szép haderővel 
indított Ylajko oláhországi vajdának, mint olyannak 
megfékezésére,  a ki mind a nyugati egyháznak, mind a 
magyar birodalomnak kötelékeiből ki akart bontakozni. 
Ámde a szerencse ismét az oláhokra mosolygott, és Mik-
lós, miként ezelőtt mintegy 40 évvel Károly király 
alatt történt, beszoríttatva a havasok rengetegeibe, a 
hegynyilásokban lappangott ellenség által siralmasan 
megveretett, s Péter nevű alvajdájával és serege nagyobb 
részével együtt, túlságos merényletének esett áldozataul. 

Bevégezvén Lajos az oláhokkali háborút, hogy a 
déli határokat biztosítsa, Bárczaságban a szászok által 
a törcsvári erődöt állíttatta. 
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Zsigmond király viszontagságos uralkodásának 
utolsó évében 1437-ben, alkalmasint a kegyetlen szigor-
ral behajtott adók, az erőszakos térítgetések. a szabad 
költözködési jog megtagadása s talán az úri önkény 
egyéb fajai  is az oláhságot Erdélyben, a Nyírségben és 
Szamosközben földesuraik  s a papság ellen lázították. 
Az oláh pórhadnak vezérei Márton és Antal, nemeseken 
s polgárokon egyaránt rémséges kegyetlenségeket vittek 
véghez, s a lázadók száma mindinkább növekedett; egyes 
magyarok, egyes nemesek is hozzájok csatlakoztak. Szep-
tember közepén Alparéten Szolnokban táboroztak, midőn 
Erdélynek kiváltságos lakosai: a magyar nemesség, a 
székelyek é3 a szászok Tordán gyűlést tartottak, s ma-
gok és az ország oltalmára örök frigyet  esküttek egymásnak. 

Megköttetvén a frigy,  Csáky László, Erdély vajdája, 
a szövetséges népeket a lázadók ellen vitte, s véres tu-
sában megvívott velők. Egyik fél  sem mondhatván ma-
gát győztesnek, október 6-kán Apátiban fegyveszünetre 
léptek, oly föltétel  alatt, hogy mindkét fél  követeket 
küldjön a királyhoz, s ezeknek visszaérkezéséig a job-
bágy viszonyát a földesúrhoz  következő pontok szabályoz-
zák : A három főünnepen  ajándékot ad a jobbágy, mint 
eddigien, urának. Adóul földjei  és barmai után egy fo-
rintot vagy felet  fizet.  Minden évben egy napot, mikor 
urának tetszik, szolgál, s azonfölül  malomgyártásra kö-
teles. Szabad költözésre engedelmet nyer, mihelyest kö-
telezettségeinek eleget tett és adósságait kifizette..  A 
földesúr,  ha ezen pontok ellen vét, mint hitszegő bün-
tettessék a vajda által; a jobbágy, ha vétene ellenök, ösz-
szes vagyonától fosztassák  meg. 

Röviddel a fegyverszünet  keletkezte után Antal és 
pórhada ellenséges szándékkal Kolosvár előtt termett, 
de a vajda által megveretett, s a vezér, elfogatván,  föl-
négyeltetett. Társai közöl mások karókra húzattak, má-
soknak szemei kiszurattak, s ismét mások orrukat vagy 
kezeiket vesztették el. Kik a csatamezőről megszökhet-
tek, Enyeden kerestek oltalmat, de a nemesség és 



— 28 

szövetségesei deczember 15-kén bevették a várost és föl-
dúlták *). 

Egyébaránt Erdélyre vonatkozólag Zsigmond egyéni-
ségéről megjegyzendő, hogy ismételt itt mutatásai alatt 
mind általában az összes lakosságnak, mind különösen 
a bárczaságiaknak, kik között inkább tartózkodott, kivá-
lóan meg tudta nyerni szeretetét. Országlatáról pedig, 
hogy — eltekintve azon nem épen nagy szerencsétől, 
miszerént valószinüleg 1417-ben a czigányoknak e 
hazában megtelepedést engedett, — mikor diadalmas se-
rege a Szendrőt ostromló törököket 1437-ben megsza-
lasztotta, szentmiklósi Pongrácz a magyar vezér, győ-
zelmét egy férfiúnak  köszönte, ki dandárát Erdélyből 
hozta, s nevével utóbb betöltötte a világot: H u n y a d y 
Jánosnak. Valamint, hogy Zsigmond idejében, mint-
egy 1405-től kapott föl  az 50 váltó krajczárt érő úgy-
nevezett magyar forint,  mely elvétve bár, de itt-ott 
még ma is fenforog,  kivált a Székelyföldön. 

Albert, hogy mind a hűtlen oláh vajda, mind 
a törökök által veszélylyel fenyegetett  Erdélynek, mely-
ben az oláh pórok is újra rakonczátlankodtak, segedel-
mére legyen, Losonczy Dezső vajdának több ezer 
fegyverest  küldött zászlai alá; s mégis fájdalom!  a csa-
pást, melyet a Drakul Vlad által kalauzolt törökök 1438-
ban ez országon ejtettek, mindezen szorgoskodása mellett 
sem volt képes elhárítani, s a törökök, miután Sebest 
és főleg  a Bárczaság falvait  és majorjait nagy részben 
elhamvasztották, 70 ezernyi foglyot  hurczoltak innét ki 
magokkal. 

I. Vladisz láv alatt Hunyady János, a 
már szörényi bán és temesi gróf,  Ujlaky Miklóssal 
Erdély vajdájává neveztetvén, a mint hirét vette, hogy 

*) Szalay László. Magyarország története. II. kötet, 399—400 I. 
* 
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Mezet-beg az ozmán hadvezér, miután már Havasalföldet 
földúlta,  Erdélybe tört, legottan a szokásos hadsereg-
gyűjtéshez nyúlt, véres kardot hordoztatva körűi az or-
szágban. Ámde, mielőtt az alakult zászlóaljak Gyula-
Fehérvár alá érkezhetének, az ellenfél  vakmerő közele-
dése és az ez által fölgyújtott  falvak  messze ellátszó füs-
tölgései, kivették türelméből a legnagyobb magyart, s a 
Tövis és Szent-Imre között táborozó Mezetet elég bátor 
volt csupán azon maroknyi erővel megrohanni, melyet 
az erdélyi püspök embereiből s közel vidék lakóiból ha-
marjában előállíthatott. Azonban a jóakaró szándék ezút-
tal meghiusult s Hunyady az aránytalanul számosabb 
törökök elől, bármily nagy kárt tett is bennök, Gyula-
Fehérvár felé  volt kénytelen visszahúzódni, több foglyot 
hagyva a győztes mozlimek kezeiben. Ekkor történt 
(1442-ben márcz. 18-kán), hogy Lépes György, erdélyi 
püspök, Hunyady bajnoktársa is, ki menekvése közben 
Ompolynál egy árkot átugratva, lováról alábukott, a 
nyomába érkezett törökök által lefejeztetett.  A mit Hu-
nyady az első alkalommal akart, azt a második táma-
dáskor tökéletesen elérte. Míg ugyanis a győzelem által 
vérszemre kapott törökök egyre merészebben űzék a kör-
nyékben pusztításaikat, azonközben összegyűlnek a me-
gyei dandárok és székely daliák, s élőkön Hunyady ret-
tenthetlen bátorsággal lecsap a pogány seregre és úgy 
legyőzi ezt, hogy a 3 ezer elesett magyarnak 20 ezer-
nél több törők hulla szolgált szemfödélül.  A megmarad-
tak, hátrahagyva a már rablánczra fűzött  nagyszámú 
magyar foglyokat,  sőt a halomra hordott zsákmánynyal 
együtt tulajdon poggyászukat is, rendetlen futásnak  ira-
modtak az ország határa felé.  De a vérmunka néhány 
napig még ezalatt is folytattatott  a törökök ellen, a sar-
kukban járó magyar had az utóiérteket kímélet nélkül 
lekaszabolván. Az így elhullottak között volt Mezet-
beg és fia  is. A szent-imrei ez utóbbi ütközet alkalmá-
val a honfias  tettek egyik legszebbikét mutatta be ön-
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magában Kemény Simon, ki, mikor a török vezér-
nek szándékát ellesett kémek azt hozák tudtul, hogy 
Mezet-beg nem csak maga leskődik Hunyady után, ha-
nem katonáit is különösen buzdítja ellene, — magára 
vette a vajdának öltözetét és fegyverzetét,  s ezáltal 
önszeipélyére vonván a törökök figyelmét,  hős halálával 
Hunyadytól a könnyen bekövetkezhetett veszedelmet ne-
meslelküen elfordította. 

V. László, a méhbenhagyott, kiskorúsága miatt 
az országlásra képtelen levén, melléje kormányzóul 
Hunyady János rendeltetett, ki e fontos  tisztét hét éven 
át a mily erélylyel és lélekismerettel, szintoly dicsőség-
teljesen vitte mindamellett, hogy a külelleneken kivül 
irigyeinek aljas fondorlataival  is nem egyszer volt kény-
telen szembeszállani. Szegények ők, meg nem gondolták, 
hogy hiába ügyekeznek a felhők  a napot elárnyalni: ki-
süt ez ismét, még pedig sokkal pompásabban, s fényé-
nél azok, mint könnyű párák, t zétfoszlanak  ! A kormány-
zói időszak leteltével László, elismervén Hunyady sokol-
dalú érdemeit, 1452-ben őt Magyarország főkapitányává 
s Besztercze örökös grófjává  nevezte. E minőségben lát-
juk a nagy embert és hazafit  1456-ban az igénytelen 
szerzetes Kapisztrán Jánossal Nándor-Fehérvár alatt 
Mohamed táborát földúlni  s ennek seregéből 40 ezernél 
többet leaprítani, midőn alig néhány nappal utóbb, a 
keresztény világtól sajnáltatva és megsiratva, Zimonyban 
jobb létre szenderült, s a gyula-fehérvári  székesegyház-
ban eltemettetett. 

1. M á t y á s, az üdvözült HunyadyJánosnak ifjab-
bik fia,  kit Erdély s jelesen Kolosvár adott a nemzet-
nek, és a kinek jövendője iránt a jobbak mindnyája a-
zon reményben ringatózott, hogy e fiú  még dicsőbbé te-
endi a magyar nevet és a magáét, mint atyja tette 
vala. — a hogy 15 éves korában 1458-ban a királyi 
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székbe ült, legelsőben is mindjárt azon volt, hogy sze-
mélye és a Hunvady-ház ellenségeivel kibéküljön, s az 
ezek ármánykodásai következtében bűntelenül elvérzett 
Lászlónak, idősb fivérének  tetemét a Gyula-Fehérvárott 
nyugvó atyjáé mellé tétesse le. Mátyás, a korát érettség-
ben meghaladó ifjú,  sehogy sem tűrhette, hogy anyjá-
róli nagy bátyja. horogszegi Sz i lágyi Mihály öt 
évre kormányzóul adatott melléje, azért is ezt csakha-
mar lemondásra birta, s országos érdemeiért neki a besz-
terczei grófságot  ajándékozta. E megtiszteltetése Szilá-
gyinak, miként ezt Hunyady János is tapasztalta, igen 
bántotta a kiváltságos jogaikat féltő  szászokat, s lázas' 
mozgalinokban eltökélék Besztercze lakosai, hogy az ér-
kezendő új gróf  előtt városuk kapuit mindaddig zárva 
tartják, míg tőle szabadalmaikra nézve teljesen meg nem 
nyugtattatnak. Ámde a kemény férfiúban  ezúttal embe-
rökre találtak a békételenkedők, s Szilágyi fegyverha-
talommal törvén be a városba, ezt fölégette,  az ellen-
kedőket pedig levagdaltatta, vagy megvakíttatta s kü-
lönféleképen  megcsonkíttatta. A beszterczei események 
fenyegető  lázadásba hozták az egész Szászföldet,  s a 
folyvást  öregbedő zavarnak Mátyás csak azáltal vetett 
véget, hogy nagybátyját Szegedre kérvén magához, itt 
őt foglyává  tette s Világosvárba csukatta, honnét azon-
ban nemsokára kiszabadulván, és Mátyással Tisza-Vár-
konyban ismét kibékülvén, midőn 1460-ban a bolgár 
földön  portyázott, a törökök kezébe került s Konstan-
tinápolyban feje  vétetett. 1462-ben Mátyást Erdélyben 
üdvözlé a királyára büszke lakosság, hová őt az oláh-
országi vajdaság fölött  egymással vetekedő Vlad és Ra-
dul közti testvér-per elintézése vezette. Nyertes az u-
tóbbi lőn, s Yladot, ki a Bárczaságot és Fogarasföldét 

_ több ízben fosztogatta  s iszonyú vérengzéseket vitt végbe, 
Budára kisértette s itt fogságba  helyezte. 

Alig telt le ez időtől néhány év, s 1466-ban már 
megint 8 ezer gyalog vitézével Kolosvár alatt termett 
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a nagyerélyű király, hová őt egy csaknem közönségessé 
fajult  mozgalomnak szólíták fenyegetőzései.  A bajt a 
kincstár czélszerübb rendezése idézte elő. S a szászok, Ve-
res (Roth) Benedek, szebeni királybíró, és ennek János 
nevű testvére főszereplésök  mellett, a lázadás zászlaját 
kitűzvén, a mint ők magok, úgy a magyarok, s ezek 
közt főleg  a kolosmegyei nemesség, 'és székelyek, vala-
mint az oláh pórok is tetemesen növelék a nyugtalan-
kodók számát, kiket eszélytelen elbizakodásuk anynyira 
elkapott, hogy Jánost, bazini és szent-györgyi grófot, 
az erdélyi vajdát, fejedelmöknek  is kikiáltották. Az e-
gésznek azonban 'nagyobb volt a füstje  mint tüze. Mert 
a király rögtöni megjelenése legottan lefegyverezte  a 
fölkelteket,  s vezéreik elillanván, térdenállva könyörög-
tek és nyertek Mátyástól bocsánatot, csupán a makacsok-
ra nehezedvén mind a királynak, mind a két új vaj-
dának, Pongrácz János-és Csupor Miklósnak 
kíméletlen boszúja. Míg Mátyás ekként tőn a magokat 
megadókkal, azalatt a tordai tartományi gyűlésen, sok 
egyébnek bölcs és igazságos elintézése közben. Kolosvár 
és Brassó polgárait hüségök miatt kegyelmesen megju-
talmazta. 

A kemény csaták és érzékeny vereségek, melyek-
kel eddig a miéink a törököket oly súlyosan illették, 
épenséggel nem riaszthatták őket el a magyar biroda-
lom további háborgatásától Szilágyi halála már meg 
volt boszulva; de a gondviselés úgy akarta, hogy ezt 
még 1479-ben új csapással tetézzék a magyarok, a mikor 
is Ali-beg és vele még tiz basa 40 ezer törökkel és 
temérdek oláhországi fölkelővel  Erdélyre törtek, s ezt 
egész Gyula-Fehérvárig tűzzel vassal pusztították. Bá-
thory István erdélyi vajdának jutott ki a szerencse 
e rabló hadat szép csendesen megkerülhetni, s Kinizsi 
Pál és Drághfy  Bertalan dandáraival egyesülten, a Szász-
város közelében elterülő Kenyérmezőn tönkre verni. 30 
ezernél több török és török-oláh maradt haWa a vér-
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mezőn, hová Báthorynak ájtatos gondoskodása utóbb egy 
kápolnácskát emeltetett. A győzelembabér kiküzdésében 
Geréb László erdélyi püspöknek is sok az érdeme. 

II. Vladiszláv, a kegyéből kiesett Báthory 
Istvánt elmozdítván, helyébe Erdély vajdáiul 1493-ban 
Losonczy Lászlót és Drághfy  Bertalant ne-
vezte: de míg ezek a díszes állomást elfoglalni  késle-
kedtek, azonközben Telegdy István alvajda Ali-beg 
seregét, mely harácscsal terhelten vissza felé  tartott, a 
Vöröstoronynál diadalmasan legyőzte, s az el nem fog-
doshatott futamodókat  az Olt vizébe ölte. 1494-ben az 
adó miatt föllázadt  oláh pórok lecsendesítésére a király 
Erdélybe rándult, s mert jelenleg szigorra volt szük-
ség, a szelidlelkü Losonczytól elvevén, a vajdahivatalt, 
ennek minden szálát Drághfyban  öszpontosította. A maga 
iránt enynyi bizalmat keltett vajda most akadálytalanul 
működhetett, s rövid időn mind a közcsendet és ren-
det helyreállította, mind az adót fölhajtotta. 

Szokás volt régebben, hogy, mikor királyfi  szüle-
tett, ennek számára az ország ajándékokat gyűjtött. A 
székelyek ilyenkor házhelyenkint egy-egy ökröt kötelez-
tettek adni. Hanem, mivel ez adónem már mintegy 
másfél  század óta nem létezett a gyakorlatban: most 
1506-ban, Lajos születésekor, a székely atyafiak  tör-
vénytelen sérelmet láttak a követelésben, s oly elszán-
tan keltek föl  ellene, hogy a megfenyítésőkre  érkezett 
Tomory Pált Maros-Vásárhelynél ők fenyítették  meg ég 
pedig oly keményen, hogy, serege nagy Tészét elvesztvén, 
maga a vezér is csak ügygyel-bajjal bontakozhatott ki ez 
alkalommal a véres tusából, tiz sebet vive el testén emlékül. 
A győzelem fölött  azonban csak ideig-óráig tombolhatott 
örömében a vitéz székelység, mert az utóbb ismét meg-
újított ütközetben megtöretett és marhái elhajtattak. 

A törökök ellen hirdetett keresztes fölkelés  1514-ben 
teméntelen pórnépet csődített fegyver  alá. Vezérök Dóz«a 

3 



34 

György uevü székely volt. De a kuruczhad a helyett, hogy 
a törökre vetette volna magát, az urak ellen fordult,  s 
garázdálkodása már anynyira ment, bogy a kegyetlen-
ségben nem ismert többé határt. A szétoszlatásukra sík-
ra kelt erőt erővel torolták vissza, míg elvégre Zá-
polya János, erdélyi vajda, kinek zászlóaljait Várday 
Ferencz gyula-fehérvári  püspök daudára és nagyszámú 
nemesség tekintélyes sereggé növelte, Erdély délczeg 
fiaival  s köztök a székely daliákkal Temesvár alatt csak-
ugyan erőt vett rajtok. Az elfogott  kuruczvezér, szá-
mos czinkos társával, iszonyú kegyetlenség között adta 
ki lelkét. A durva mívű vaskorona, mely megtüzesítve 
nyomatott fejébe,  ha mégis ez a valódi, ma is látható 
Kolosvár városi levéltárában. Az erdélyi pórság nyug-
talanságait, Zápolya távollétében, Tornay János fojtotta  el. 

II. Lajos 1521-ben hozta be az országba aráját 
Máriát, s míg a királyi nászünnepély fényének  emelése 
tekintetéből, egyéb országnagyok között Zápolya János 
is, a kuruczok hírneves legyőzője, a király körül időzött: 
azonközben az erdélyiek s különösen a székelyek a törö-
köktől hirtelen meglepettek, s védelem nélkül levén, 
kifosztattak.  Ez esemény igen bántotta a megkárosított 
székelyeket, s neheztelésök a vajda és grófjuk  ellen kész 
lázadássá fajult,  mit Zápolyának csak az által sikerült 
elnyomnia, hogy sebtében nyakukon termett, s őket Ho-
moród folyónál  megvervén, a főbünösöket  kivégeztette. 
Ha ily setényen és erélylyel cselekszik vala, mikor 1526-
ban a királytól segélyadásra szólíttatott: augusztus 29-
kén oly vészteljes napra aligha viradt volna föl  Mohács-
nál a magyar! 

Zápolya János a mint tudomásul vette, hogy 
Lajos király is áldozata lett a szerencsétlen mohácsi 
-ütközetnek: 40 ezer fegyverestől  kisértetve, Szegednél 
megállapodott, hogy bevárja, mit lesz most Szolimán 
teendő az országban. S mikoron látta, hogy ez Buda 
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fölégetése  után teméntelen sok fogolylyal  haza takarodik: 
ő tüstént Budának, majd meg innét Székes-Fehérvárnak 
váltott, és itt még ugyanazon végzetes 1526-dik eszten-
dőben pártfelei  által magát királynak koronáztatta, s 
Erdélyt Pe r ényi Péter ne k gondjaira hagyá, de a ki 
utóbb Zápolyától a hűséget megtagadta. 

A honfiak  más része, az özvegy királyné akara-
tával egyezőleg, I. Ferdinándot választó meg Po-
zsonyban magyar királyul, s Jánosnak trónra tolakodá-
sát törvénytelennek nyilvánította, De ez, jóllehet 1527-
ben serege Tokajnál a Ferdinánd-pártiaktól szétszóratott, 
korántsem engedé e miatt magát megfélemlíttetni,  ha-
nem Lengyelországba vonulván, innét szorgalmazott Lasky 
követe által Szolimán török császártól segedelmet, a ki 
is 1529-dik évben Budán megjelenvén, Jánost újólag 
királynak kiáltatta, s ezután, hasztalan erőlködvén Bécs 
bevételén, nagyszámú fogolylyal  Konstantinápolyija visz-
szatért. 

Míg ezek így folytak  Magyarhonban, azalatt Pe-
rényi Péter és Török Bálint, Ferdinánd hívei, 
Erdélyben sokakat elvontak János hűségétől, s csak a 
rajtok törő Péter moldvai vajdának sikerült 1528-ban 
térítgetéseiket megakasztani. Az Erdélyre kapott Péter 
vajda ezenkívül az egymásra következő években még 
négy látogatást tett ide, s nyomait mindenkor keserves 
inség és nyomor jelelte. Tetézé a bajt Mózes oláhországi 
vajda is, a ki 1530-ban Tőrcsvár felől  jőve, mind Bras-
sót kifosztotta,  mind a Bárczaságot erősen megviselte, 
s miután, az orzást megelégelte, számos ártatlan foglyot 
hajtott ki magával e szerecsétlen országból. 

A«Eápolya és Ferdinánd közti villongás emésztő 
tüzét, los8-dik esztendőben a Nagy-Váradon kötött bé-
keszerződés oltotta ki végre-valahára, mely szerént Zá-
polya a királyi czím mellett Erdélyt és Magyarország-
nak azon részét nyerte holtaiglan, a mi ez egyezkedés 
keltekor hatalmában volt. 

3* 
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János a békekötést követő 1539-dik évben házas-
ságra lépett Izabellával, Zsigmond lengyel király leányá-
val. S ime! csaknem az ünnepélyek közepette egy er-
délyi népes küldöttség, küldettei a nyomasztó adó miatt 
fölzendült  magyar, székely és szász nemzetnek, jelennek 
meg Budán urok előtt, s ennek teljhatalmú embere, 
Martinuzzi ellen nehéz panaszt emelnek. János a követ-
ségi személyzetet elcsukatván, Török Bálint főhadvezére 
kiséretében haladék nélkül Erdélybe indult, s Kolosvár-
ból, melynél egy kissé táborozott, Tordára ment át, és 
itt gyűlést tartott a három nemzettel. A meg nem je-
lent vajdák, Balassa Imre és M aj lá t István, 
mint hűtlenek, elmarasztattak, s javaik elkobzása meg-
kezdetett. Még mielőtt Fogaras ostromához nyúlna, Já-
nos királyt súlyos betegség szállotta meg, s egyideig 
Gyula-Fehérvárott feküdt,  a hol is Martinuzzi helyett 
Verbőczyt szemelte ki a szultánhoz viendő nagyértékü 
ajándékok átadójaul; majd azután orvosi tanácsból Szász-
Sebesbe vitette magát. Itt lepték őt meg Izabellának 
Budáról jövő hírnökei, hogy neje julius 7-kén .egy fiú-
gyermeknek lőn anyja. Az örömhír jól esett ugyan a 
szélhüdésben sinlődőnek, de a halált még sem háríthatta 
el tőle, mely is, miután Martinuzzit özvegye védőjévé 
s fia  gyámjává rendelte, és családa ügyeit hü környe-
zőinek szívökre kötötte, őt 53 éves korában az élők kö-
zöl 1540-ben kiragadta. János volt királyaink között az 
utolsó, ki a székes-fehérvári  templomba temettetett. 

15. §. E korszakra vonatkozó némi megjegy-
zések. 

A birodalom-alapító magyarok, bármily ^ é t szín-
ben tűnik is föl  betelepedésökkor műveltségi állapotuk, 
birtak mindazon tulajdonokkal, melyek őket a polgári-
sodás nem igen alacsony fokán  állottakul mutatják be. 
Nagyoknak bizonyulnak, igaz, — mert ez volt elemök — 
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a hadviselésben, de ezenkivül értettek a kézmű-
vességhez és a művészet több neméhez; nem csak, 
hanem az életviszonyok szerént jelesen alkotott tör-
vényeik, s a hun-szittya i r á s magasabb képzettségö- , 
ket is fönnen  hirdetik, mit természetesen időhaladtával 
egyre fölebb  fokoztak  akeresztény vallásnak ma-
lasztos hatásai és az alapított iskolák; miként ezt 
maga az anyagi szintúgy mint szellemi jóllétben egya-
ránt gyarapodó Erdély — hát még ha Magyarhont is 
ide tudnók! — oly szemmel' láthatóvá teszi csak azon 
hetedfél  évszázad folyamata  alatt is, mely történelmének 
e második korszakát határolja. 

Barátságosan ősszeférkezvén  az itt talált és később 
betelepült népekkel, a legszebb testvéri egyetértésben 
éltek; s ha néha törtek is ki közöttök holmi összezör-
dülések: ezek lecsendesíttetvén, újra szent volt köztök 
a béke, s szorgalommal látott kiki teendőjéhez. 

Erdély különböző népiségéből a magyarok, szé-
kelyek és szászok, saját magokról nevezett földré-
szeket birtoklottak, s egyszersmint ezek voltak az or-
szág kiváltságos lakói; többiek csupán türettek. 

E korszak vége felé  kezdett ismertetni és szemlá-
tomást terjedni a h i t új í t á s, leginkább Szeben keres-
kedőinek -útján, kik Luther tanait irataival 1519-ben e 
városba hozták, hol az Pempflinger  Márknak, a 
szászok grófjának  törekvései következtében, Zápolya Já-
nos minden ellentörekvéseinek daczára, 1529-ben egye-
dül tartatott törvényesnek; és a honnét sebes áradat-
ként terjedett tovább az országban. E vallási mozgal-
makat azonban már jóval előbb megelőzte az oláhság-
nak, miu^zintéu más kisebb népeknek a g ö r ö g-k e-
leti ne iwegyesü l t egyház pártjára való sza-
kadása. 
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A n e m z e t i f e j e d e l m e k  k o r m á n y l a t a. 

1541—1699. 

16. §. Néhány előleges szó. 

János királynak elhunyta után, a még ettől meg-
bizott Verbőczy István és Eszéky János megindultak 
Konstantinápoly felé,  hogy az ide szánt ajándékokat 
kézbesítsék, s néhai urok gyermekét, János Zsig-
mondot Szolimán kegyelmébe annál is inkább hatha-
tósan ajánlják, mivelhogy Ferdinánd, a békeszerződésre 
támaszkodva, Izabellát ennek megtartására kényszeríteni 
kezdette. Épen Budának ostromoltatása alatt érkezett meg 
a szorgalmazott török segély, mely Ferdinánd harezo-
sait elűzvén s csellel a várba lopakodván, ezt magáévá 
tette. Szolimán itt úgy -intézkedett, hogy Izabella vegye 
hatalmába maga és szülötte számára Erdélyt és Magyar-
honnak a Tiszántúl eső részét, Budát pétiig, melynek 
erős védelemre van -szüksége, ő tartandja addiglan kezé-
ben, míg a csecsemő fölnövekedik.  S a határozat csak-
hamar foganatosíttatott  is; az özvegy királyné fiával, 
Martinuzzi Györgygyei gyermeke gyámjával. éjjPetrovics 
Péterrel a Zápolya-ház rokonával, 1541-beu4Köbb Lip-
pára, majd azután Erdélybe költözvén Gyula-Fehérvárra. 
Ez időtől Erdély, Magyarországtól különválva, mint fe-
jedelemség, tulajdon nemzeti fejedelmei  által 
1699-ig függetlenül  igazgattatott. 
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A nemzeti fejedelmek. 

17. §. Zápolya János Zsigmond. 
1541—1571. 

János Zsigmond, kit atyja temetése után en-
nek hívei a Rákoson magyar királynak kiáltottak, 1541-
ben hozatott Erdélybe, s itt anyja és gyámja gondjai 
alatt neveltetett. De alig telepedett meg vele a szomorú 
anya, ez már is keserűen tapasztalta, mint mellőzi őt 
Martinuzzi, valamint Petrovicsot és az 1542-ben Tor-
dára összehívott gyűlésen a három nemzet jelölteiből al-
kotott kormánytanácsot, s mint kezd az, egyedül-ország-
lóként, mindenre nézve saját feje  szerént intézkedni. E 
jelenség érzékenyen bántotta az illetőket s különösen 
Izabellát, a ki e miatt, és hogy a sokszínű ember ti-
tokban Ferdinánd részére dolgozik, Martinuzzival meg-
hasonlott, és sorsáról a törököt értesítette. 

Ezalatt Péter moldvai vajda 1543-ban a bodzái 
szoroson Erdélybe tört, s Beszterczét és vidékét kifoszt-
ván, miután a kegyetlen dulakodást megelégelte, zsák-
mánynyal terhelten fészkébe  visszatakarodott. Az ínséget 
súlyosbította ez időtájt a két izbeni sáskajárás és kemény 
földrengés  is. 

Mit Izabella ellen Martinuzzi tervbe vett, hogy t. 
i. Ferdinánd hatalmába keríti Erdélyt: azt férfias  kitar-
tással annál könnyebben eszközölte 1551-ben, mert Kasz-
taldóban, Ferdinánd hadvezérében nyomatos gyámolítóra 
lelt. A kölcsönös egyezkedés e föltétek  alatt jött létre 
a kolosvári országos gyűlésen: 1. Izabella Erdélyt a ko-
ronával és egyéb királyi jelvényekkel együtt Ferdinánd-
nak adja át; 2. Ferdinánd a maga részéről viszontag 
reá ruházza az opoli és ratibori herczegség birtoklását, 
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g egyszersmint 100 ezer darab aranyat fizet;  3. János 
Zsigmond fölnövekedvén,  Ferdinánd legifjabb  leányát 
nyerendi nőül. Ez alkukötés megtartására mindkét Cél 
esküvel kötelezvén magát, Izabella gyermekével kivonult 
Erdélyből. Mondják, hogy útjában, Zilahou túl egy bérez 
tetején nevét a hársra metszette, melynek árnyékában 
még egy pillanatot vetett Erdélyre, s neve mellé e betű-
ket véste a kéregbe: S. F. V. azaz: Sic Fata Volunt, 
vagyis: A sors így akarja! 

De sem Ferdinánd-, sém Martinuzzinak a fölötti 
örömük, hogy czélt értek, nem volt tartós. Ezé nem, 
mert Kasztaldó őt, a már bibornokká nevezettet, 1551-
ben Al-Yinczen orozva megölette; azé meg, mert a tet-
tét megbánó s új sorsával elégedetlen Izabellát, nehogy 
a törökkel szakadásig vigyék a dolgot, 1556-ban, fiával 
együtt, az erdélyiek visszahívták. 

Izabella nem sokára azoukivül, hogy háladatossága 
jeleül a szultánnak 10 ezer darab aranynyal kedveskedett, 
mely összeg ezentúl a török számára éveukint leolva-
sandó adóvá vált, még azáltal is sokat tett népszerűsége 
elvesztésére, hogy Erdély nagyai közöl néhányat titkon 
kivégeztetett. Ez időtől aztán egyre sorvadott az any-
nyiféleképeu  hányatott hölgy, mígnem 1559-ben szenve-
déseinek az őt megszánó halál véget vetett. Teteme Gyu-
la-Fehérvárott temettetett el. 

János Zsigmond, anyja halála után magyar kirá-
lyi czímet vévén föl,  12 személyből alakult kormány-
tanácsosai igazgatta Erdélyt. Hanem, mivel Ferdinánd 
a királyi czíiumel való feszengést  igen rosz szemmel 
nézte az ifjú  fejedelemben,  s hogy ezzel fölhagyna,  ha-
szontalanul kérte őt: mind ezen, mind egyéb okok is újra 
kigyújták köztök a háború tüzét; mely még javában lobo-
gott, mikor 1562-ben a Balassa Menyhért által felbujtott 
székely köznép, a törvénytelen és túlcsigázott adó miatt, 
fegyvert  ragadott s János Zsigmond ellen síkra kelt. 
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E zendülés után, melyet Radák László nyomott el, vál-
tozó szerencsével még mind dühöngött a villongás Já-
nos Zsigmond és Ferdinánd között, s tartama alatt ez 
utóbbi 1564-ben boldogabb létre is szenderült. 

Az ellenségeskedéseknek közepette a h i tú j í tá s 
is folytonosan  nagyobb és nagyobb terjedelmet nyert 
úgyanynyira, hogy míg a katholika egyház kebe-
léből kiszakadt szász nemzet csaknem egészben az á g o s-
tai vallást ölelte föl,  azalatt ugyanonnét a magyarok 
és székelyek közöl többen a helvét, s mások valami-
vel utóbb az uni tár iaval lásra tértek át. S ekként 
miután emez új vallásfelekezetek  szabad gyakorlata or-
szággyülésileg kimondatott, Erdélynek három kiváltsá-
gos nemzete és négy törvényesen bevett vallása volt. 

Ferdinánd utóda Miksa, mint magyar király, még 
hét évig harczolt János Zsigmonddal, mikorra vele 1571-
ben következő foltétélek  alatt nagy bajjal kiegyezked-
hetett: 1. János Zsigmond nem él királyi czímmel, de 
Miksa által fönséges  fejedelemnek  neveztetik. 2. Erdélyt 
mind ő, mind törvényes fiörökösei  teljhatalommal bír-
ják, s azonfolül,  mint Magyarország részeinek ura, Bi-
hart, Közép-Szolnokot, Krasznát és Mármarost a sóak-
nákkal és Huszttal egyetemben. 3. Ha János Zsigmond 
vagy utódai török túlsúly által Erdélyből kizavartatnak, 
pótlékul az opoli herczegséget nyerik Sziléziában. 4. 
Miksa unokahugai közöl hitvest szerez János Zsigmond-
nak, s ha ez mégis fiörökös  nélkül találna kimúlni, ak-
kor az erdélyiek szabadon választanak magoknak feje-
delmet, ki vajda s a magyar részek királyi 
he ly tar tó ja czímet visel, s ő és a rendek főbbjei 
a magyar király hűségére megesküsznek, de az eskü ti-
tokban tartatik a török-előtt *). 

A béke ily módoni helyreálltával, melynek azon-
ban, nehogy Szelimnek, a törők császárnak tudomására 

*) Szalay. ü . o. IV. kötet. S57—8 11. 
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jusson. a lehetőségig takargattatnia kelle, János Zsig-
. mond, a nyavalyatörésben szenvedő és folyvást  tivornyázó 
fejedelem,  szerfölött  boszankodván a miatt, hogy Miksa 
sógorának, Albert bajor berezegnek leányai kezét elu-
tasíták; majd megint, hogy a történtekről tudomást 
szerzett Szelim haragjában ellene haddal fenyegetőzik: 
egy újabb kórság-roham következtében még ugyanazon 
év márczius 14-kén meghalálozott, s a sokáig virágzó 
Zápolya-nemzetséget magával a sírba vitte. Teste Gvula-
Fehérvárott temettetett el. 

18. §. A négy somlyai Báthory. 

Báthory István. 

1571—1576. 

János Zsigmondot a fejedelmi  székben somlyai B á-
thory István követte, kit a Gyula-Fehérvárba sereg-
lett országnagyok 1571-ben üdvözöltek fejedelmöknek, 
s kit ilyenül a magyar király és török császár is elis-
mertek. Azonban mindjárt fejedelemsége  kezdetén össze-
tűzött vele Békesy Gáspár, a ki sehogy sem tudta Bá-
thorynak megbocsátani, hogy őt, a fejedelemség  után 
sovárgót, háttérbe szorította. A feszült  viszony végre 
egészen elmérgesedett, s Békesy elég vakmerő volt tör-
vényes ura ellen,lázadást szítani. E gálád tény 1573-
ban Báthoryt fegyverhez  nyúlni kényszerítvén. Békesyt 
oly hősileg ostromoltatta Fogaras várában, a hová ez 
kincseivel együtt rejtőzött, hogy a szorongatott utóljára 
is csak szökés által menekedhetett sorsa elől, s Miksá-
hoz illanván, ennek védelme alá vonta magát. 

Az izgalom elcsendesültével Békesyt a medgyesi 
országgyűlés mind e, mind azon aljas cselekedete miatt, 
hogy a török császárnak kettős adót s a nagyvezírnek 

. 50 ezer aranyat ajánlott, ha őt Erdély fejedelmének  te-
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szik. — haza ellenségének bélyegezte és javait elko-
bozta, azokat pedig, a kik ezentúl is közlekedésben ma-
radnak az árulóval, halállal fenyegette. 

S ki hinné! ? e kemény tilalom daczára is akad-
tak többen, kik szakadatlanul unszolták a távolban levőt, 
hogy újra szerencsét kisértsen, A biztatás hatott a ma-
gasra vágyó emberre, és Békesy jelentős számú lovas-
sággal 1575-ben meg-meg Erdélybe jött. Jóllehet pedig 
a szabadítékai megerősítését tőle remélő székelyek is 
ugyancsak szaporíták zászlóaljait, mégis mivel tétová-
zása által Báthorynak időt engedett, hogy ez magát a 
budai, lippai és temesvári basák segédhadaival szintén 
megerősíthesse: a véres csatát Szent-Pálnál elvesztette, 
és a vallott kudarczczal előbb Bethlenbe s innét Szath-
márra menekedett. Ámde a mit ő ekként személyére 
nézve ismét kikerült, az irtózatos bünhesztés annál súlyo-
sabban nehezedett most a pártütő székelyekre, kik kö-
zöl némelyek felakasztattak,  mások fejőket  vagy egyéb 
tagjaikat vesztették el intő tanulságul, hogy a székelyek 
veszendőbe ment szabadalmaikat nem lázadás, hanem 
hü engedelmesség által fogják  visszanyerhetni. 

Mikor Henrik a lengyel rendek által a királyi 
széktől elejtettnek nyilváníttatott: ezek Báthoryt válasz-
tották királyukul a krakói országgyűlésen. Ez okból, 
föntartva  magának az Erdély fölötti  főhatalmat  s a köz-
jövedelmek egy részét, és az erdélyiektől utódává fogad-
tatván Kristóf  testvérét, eddig nagy-váradi főkapi-
tányt: 1576-ban búcsút vőn Erdélytől, s Krakóban 
Lengyelország királyává koronáztatott. Báthorynak a ha-
talmas lengyel királyi székbe történt beültetésével, hon-
nét 10 évig dicsőségteljesen intézte Lengyelhon közü-
gyeit, egész Erdély megtiszteltetve látta magát a lengve-
lektől. 
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Báthory Kristóf. 

1576—1581. ' 

Báthory Kristóf,  kit Erdély reudei 1576-ban 
a medgyesi országgyűlésen oly kikötéssel fogadtak  feje-
delmöknek, hogy mindenben István tanácsán járjon, 
mind az országot, mind a részeket bölcs mérséklettel 
kormányozta. Alatta jelent meg Erdélyben az első je-
zsuita, Leleszi János, kit Zsigmond fiának  nevelésével 

• bizott meg, és a kit csakhamar több szerzetestárs is kö-
vetett. Ezeket Kristóf,  bármint ellenzé is ezt az ország-
nagyok egy része, 1579-ben Kolos-Monostorra telepí-
tette s tisztökké különösen az ifjúság  nevelését és taní-
tását tűzte. De nem sokára azután, hogy István testvére 
a moszkvai nagyfejedelemmel  tusakodott s annak ügyét 
1580-ban derekas segédhaddal támogatta, — előérezvén 
halálát, Kolosvárba gyűjté az országos rendeket, s a mi-
dőn itt 158l-ben Zsigmond fiát  utódául elválasztatta, 
még ugyanezen évben megszűnt élni. Teste Gyula-Fehér-

. várott tétetett örök nyugalomra. 

Báthory Z«igmond. 
1581—1599. 

Báthory Zsigmond csak kilencz éves gyer-
mek volt, mikor az atyja halála következtében megüre-
sedett fejedelmi  széket 1581-ben elfoglalta.  Nevében te-
hát gyámjai, Csáky Dénes s anyai nagybátyja Bocskay 
István, és velők még 12 tanácsos vezették a kormányt; 
később pedig, Istvánnak a lengyel királynak rendeleté-
ből, 1583-ban akként módosíttatott ez intézkedés, hogy 
a fönmondott  férfiak  helyett Kendi Sándor, Zsombory 
László és Ivovacsóczy Farkas járjanak el az országlás-
ban. De mivel ezeket is magános hasznaik hajhászatá-
val kezdék gyanúsítani: a három nemzet egyesített 
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kérelmére, István a többfejü  közigazgatást eltörölvén, 
1585-ben Géczy Jánost, nagy-váracü főkapitányt  nevezte 
Erdély kormányzójává, a ki míg a gyermek-fejedelem 
körül mi teendőt sem mulasztott el, hogy őt vallásossá 
és jelessé képeztesse: azalatt az országot is, ügyesen ve-
zetvén a kormánygyeplőt, minden érzékenyebb bajtól 
megóvta. 

Hogy mily nagy volt még ez időben is István 
lengyel királynak hatalma Erdély fölött,  azt mind az ő 
jóváhagyásával ide e tájban behozott Gergely-féle  nap-
tár, mind a szász nemzetnek általa megerősített s ilye-
neknek mindenkitől elismert kiváltságai, mind végre a 
fejedelemség  után kapkodó Markházy Pál cselszövényei-
nek meghiúsítása, világosan bizonyítják. 

A jóllét- és boldogság-mosolyt, mely Zsigmond 
fejedelemnek  gyámkezek alatti létszakában a lakosság 
arczán tükröződött — mikor t. i. 5 véka tisztabuza alig 
kelt egy magyar forinton,  s 90 veder bort is lehetett 
két ilyen forinton  venni, — az 1586-ki éhség és pusz-
tító dögvész annál fanyarabbá  torzította, minél szomorúb-
ban tapasztaltatott, hogy a halottak befogadására  már 
szintén szűkek a temetők. A halálozás különösen az if-
jak és csecsemők között volt szembeötlő. 

Letévén Géczy 1588-ban a kormányzói nehéz tisz-
tet, a 16 éves Zsigmond még ugyanazon évben a med-
gyesi hongyülésen teljeskorunak nyilváníttatott és az 
alkotmányra föleskettetett.  Mint önálló fejedelem  tüstént 
oda irányzá törekvését, hogy, mint keresztény, állhata-
tosan tartózkodjék a pogány törökkel való viszonytól, 8 
inkább Rudolf  magyar királyhoz közeledjék; mi anynyira 
ingerié az országos rendeket, hogy ezek egy része őt, 
az 1594-ben Tordán megnyílt gyülésökben, fejedelmi 
méltóságától megfosztani,  s a körülményekhez képest 
vagy száműzni vagy megölni hajlandónak mutatkozott. 
Zsigmond, ki minderről értesült, a förgeteg  elől Kővárba 
vonult, s az országgyűlést Kolosvárba tétette át, a hová 
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aztán a pártján álló többség küldöttei által ő maga is 
ünnepélyesen bekisértetett. Itt a nélkül, hogy szándékát 
palástolná, nyiltan bevallotta, miszerént másíthatlan a-
karata a tőrökkeli szövetséget végképen fölbontani;  s 
szavai ellen egyetlen hang sem emelkedett. Másnap ma-
gához kérte az urakat, és közölök tizenhárom főbbet 
letartóztatott; majd azután néhány nappal később, kit 
kötéllel vagy pallossal kivégeztetett, kit meg száműze-
tett, és javaikat lefoglaltatta. 

A vérnapok leteltével Zsigmond egy követséget 
indított Rudolf  magyar királyhoz, mely Bocskav István 
vezérlete alatt a szövetségkötésben eljárjon. Az 1595-
ben létre hozott szerződés lényegesb pontjai ezek: 1. 
Zsigmond örökös fejedelme  legyen Erdélynek és a ré-
szeknek a magyar korona felsőbbsége  alatt. 2. Ha Zsig-
mond fiörökös  nélkül találna kimúlni, vagy fimagvának 
kihalása esetében, Erdély visszaszáll a magyar koronára, 
s mint a magyar birodalom kiegészítő része, erdélyi szü-
letésű vajdától konnányoztatik. 3. Ha a török túlsúlya 
által Erdélyből kiforgattatok  a fejedelem,  illő eltartásá-
ról, úgy híveinek sorsáról köteles a király s kötelesek 
utódai gondoskodni. És 4. Zsigmond az ausztriai-házból 
magának nőt kapjon. — A szerződési oklevelek kölcsö-
nös kicserélése után Zsigmond eljegyezte Mária Krisz-
tiernát, Károly stájer főherczeg  leányát, s a nászt ugyan-
azon évben Gyula-Fehérvárott ritka pompával üllötték 
meg a fejedelmek  örömeiben osztozó erdélyiek. 

Ezalatt Szinán basa keményen szorongatván a 
moldvai és havasalföldi  vajdákat, Zsigmondnak hűbére-
seit, ez menyekzője után három héttel 40 ezernél szá-
mosabb sereggel, köztök 24 ezer székelylyel, sietett a 
törcsvári szoroson védenczeinek oltalmára. A török fö-
lött kivívott fényes  győzelem egy volt a maga nemében. 
S különös mégis, hogy a közszékelység még sem örvend-
hetett soká annak, mely őt föllelkesíté,  a táborba vivé 
s oly hősi vitézségre hangolá; mert szabadságlevelét, 
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melyet Zsigmondtól nyert vala, a hadjárat után Gyula-
Fehérvárott tartott országgyűlés érvénytelennek nyilvá-
nította. 

Valamivel később a fejedelem,  nem tudni, a bí-
bornoki föveg  utáni sovárgásból-e, minthogy egyházi 
pályára vágyott; vagy azon lelki kórságból-e, mely a 
sok vérontás díjául reá nehezedett; vagy végre abbeli 
félelméből-e,  hogy a minapi megaláztatásért rajta a tö-
rök iszonyú boszút álland: elég az, hogy Zsigmond né-
hány hü emberével 1596-ban Rudolfhoz  Prágába uta-
zott, s azt a fejedelemség  rögtöni átvételével megkínálta. 
Távollétében értesült a székelyek anynyiszor ismételt 
fölkeléséről.  E hír őt hazájába kergeté, s itt kivégez-
tetvén a kézre keríthetett főbb  czinkosokat, a zavarnak 
ideje-korán véget vetett. Majd meg Miksa főherczegnek, 
a törökkel viaskodó magyar hadak fővezérének  vitt se-
gélyt, ki Eger fölmentését  és a törökök megtámadását 
tűzte ki czélul. Mező-Keresztesnél szerencsésen meg is 
nyilt a csata, de midőn a miéink, a megfutamított  tö-
rök tábor kincseire rohanva, fosztáshoz  láttak, rútul föl-
bontott soraikat a visszaforduló  ellenség még jobban 
összekuszálta, és őket a győzelemtől, mit pedig már ma-
gokénak néztek, elütötte. Zsigmond Tokajon át tért visz-
sza országába, s Gyula-Fehérvárba gyűjtvén a rendeket, 
velők a folytatandó  háború érdekében huzamosan tanács-
kozott, a végzeményt Mihály oláhországi vajda is, ki 
szintén jelenvolt, aláírván. 

Míg ezek így folytak,  Zsigmondban ismét előál-
lott a viszketeg, mely őt a fejedelemségtőli  megválásra 
szüntelen unszolta. 1597 elején tehát, nejét Kővárban 
hagyván hátra, újólag Prágába rándult, és itt Rudolffal 
úgy szerződött, hogy 1. Erdélyért nyerje birtokul Szi-
léziában az opoli és ratibori herczegségeket, s melléjök 
még 50 ezer tallérnyi évdíjt. 2. Ha papi életre lép, az 
évdíj helyét. egyházi javadalmak pótolják, és Rudolf 
megszerzi neki a bíbornoki kalapot. 3. Erdély azonnal 
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átadatik a királyi biztosoknak, mihelyt ezek a fejede-
lemhez érkezendettek. 

Ez egyezmény után alig három hónap múlva a ki-
rályi biztosok csakugyan megjöttek Erdélybe, és Zsig-
mond a Gyula-Fehérvárba összehívott gyűlés előtt letette 
méltóságát, a rendek pedig esküvel kötelezték le mago-
kat Rudolf  és örökösei irányában. Mindezek megtörtén-
tével Zsigmond Sziléziába indult, és a kormányt, míg 
Miksa főherczeg,  ki e magas polczra kinézetett, megér-
keznék, a Kővárból Gyula-Fehérvárba költözött fejede-
lemnő, Mária Krisztierna vezette. 

Mialatt Erdély főherczeg-kormányzója  után vára-
kozott: Zsigmond új helyzetében nem csak elhibázott 
lépését látta be és bánta meg, hanem, a mit elég köny-
nyelmüen odahagyott, abba most vissza k kívánkozott. 
Érlelte e gondolatát sok-sok őt fájdalommal  eltöltő kö-
rülmény, jelesen: mert Opolban lakvárát romló-bomló-
félben  találta; mert évdíjának fizetése  mindjárt kezdet-
ben megakadt; mert az idegen földön  nem vélte magát 
elég biztosságban; és a mi fő  volt, mert a dühöngő tö-
rök háború okozta szenvedései a segélytelen erdélyiek-
nek egészen hozzáiglan elhatottak, ügyesen ápolta e 
hangulatát Bocskay István is, kit nagy-váradi kapitány-
ságától Rudolf  biztosai megfosztottak.  Az enynyi okok-
tól élesztett gondolat tehát erőt vett végre Zsigmondon, 
a 26 éves ifjú  emberen, s még mielőtt Miksa magát 
mutatta volna: ő már 1598-ban Kolosvárott volt, ne-
jével kibékült, és Bocskay befolyása  által a török ellen 
fölparancsolt  s Szász-Sebesnél táborozó magyar, székely 
és szász hadakat magához hajlította. E hirtelen fordu-
latot követte a királyi biztosok őrizet alá helyezése, s 
a Tordára gyűjtött rendeknek Zsigmondot fejedelemökül 
üdvözlése. 

A fejedelemségébe  ekként visszaült Zsigmond még 
jól el sem bocsátá követeit, kik tettét Rudolf  előtt men-
tegessék, és számára vagy az előbb kötött szerződést 
megújítsák, vagy, ha kell, módosítsák, és segélyt szor-
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galmazzanak a török ellen: már meg-meg elkívánkozott 
Erdélyből. Ennekokáért Báthory Endrét, a 28 éves 
bibornokot és az ermelandi püspökség igazgatóját, Len-
gyelországból titkon magához kérte, s az 1599-ben Med-
gyesre hirdetett országgyűlésen őt utódául választatta. 
A lelépett fejedelem  a mellett, hogy magának 24 ezer 
aranyból álló évdíjt biztosíttatott, főntartá  egyszersmint 
viselt méltóságának czímét is, s azonfölül  még néhány 
erdélyi jószágot. Erre végképen elvált nejétől, és Len-
gyelországba távozott; hitvese pedig anyjához s ettől 
utóbb az apáczaszüzek halli zárdájába vonult. 

B á t h o r y E n d r e . 
1599. 

Báthory Endrének, mint m&r'Eniély fejedel-
mének, első gondja volt Básta Györgyöt, Rudolfnak  had-
vezérét az erdélyi ügyek újabb fordulatáról  tudósítani, s 
őt az ő békés szándékáról biztosítani. Míg itt ekképen 
intézkedék, s a szentszék közbevetésére Rudolffal  kien-
gesztelődött: addig az álnok Mihály, oláhországi vajda, 
bármint esküdött is, hogy kész inkább feleségének  hú-
sával táplálkozni és fiának  vérét szörbölni, hadait galá-
dul Erdélybe vetette s magyar hadnagyai által a sza-
badságaik visszaállításával kecsegtetett székelyeket maga 
részére csábíttatta. Endre épen Gyula-Fehérvárott gyű-
lésezett, mikor a vajda esküszegö merényletéről értesült. 
Késedelem nélkül termett tehát Sze'bennél, s e város és 
Schellenberg között megütközött a vajdával. Sokáig ké-
tesnek mutatkozott a győzelem; de a mint Kornis Gás-
pár, az erdélyi hadak fővezére  elfogatott,  s Endrének 
lengyel zsoldosai a Mihályéihoz csatlakoztak: azonnal 
veszve volt annak részéről a tusa, és a bibornok meg-
futamodott.  Midőn így Szent-Domonkos és Szent-Tamás 
között Csikszékben bolyongana, egy székelytől megöle-
tett. A győztes Mihály diadalmi fénynyel  Gvula-Fehér-

4 
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várba jövéu, itt a fejedelmi  lakbau fogott  szállást, és 
Endre levágott fejét  testének többi részével együtt tisz-
tességesen eltemetteté. 

* * 
* . 

M i h á 1 y, az oláh vajda, Endre fölött  kivívott győ-
zelmét mindjárt sietett tudatni Rudolffal,  s hü szolgá-
latát továbbra is fölajánlotta  neki, ha Erdélyt és a ré-
szeket teljes fejedelmi  hatalommal birtokolhatja; ha a 
római birodalom herczegei közé soroltatik; ha neki Ru-
dolf  anynyi pénzsegélyt köt le, menynyin 20 ezer zsoldost 
tarthat szolgálatában; és ha a török erő által netalán 
birtokától megfosztatnék  Rudolf  Magyar- vagy Csehor-
szágban 100 ezer forintot  jövedelmező uradalmat biztosít 
számára. Rudolf  diadaláért Mihályt megdicsérte, s a he-
lyett, hogy föltételeire  válaszolna, ajánlá neki, hogy Er-
dély kormányzásában a királyi biztosokkal közösen jár-
jon el. De midőn a követeléseihez ragaszkodó vajda er-
re nem hajolna: a tőle megalázott, kifosztott  és szabadal-
maitól elejtett erdélyi nemesség, Básta fegyvereseivel 
egyesülten, 1600-ban őt oly keményen megveré Mirisz-
lónál, hogy maradékhada csak nagy ügygyel-bajjal me-
nekedhetett Brassón át az oláh havasok mögé. 

Erre Báthory Zsigmond is, űzetve a keblében égő 
boszútól, melyet Endre haláláért a vajdán venni akart, 
lengyel és erdélyi hadakkal Moldvába nyomult, s a se-
rege töredékével vele ütközetbe ereszkedő Mihályt Sze-
red vizénél legyőzte és Havasalföldből  kiszorította. 

A dolgok ily állása közben, mert Rudolf,  noha az 
erdélyiek őt egyre szorgalmazták, még mind késett Mik-
sát kormányzóul közéjök küldeni: azok Báthory Zsig-
mondot harmad izben is megtisztelék a fejedelemséggel, 
és Kolosvárott 1601-ben hódoltak neki. 

Mindezek hallatára Rudolf  Mihálylyal kiegyezke-
dett, és őt, mint királyi helytartót. Bástával öszhangzó 
működésre utalta Erdély visszaszerzésében. Innét lőn, 
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hogy Zsigmond és fővezére  Székely Mózes Goroszlónál 
megtörettek, minden hadszerök a szerencse kedvelteinek 
zsákmányul esett, és a fejedelem  Moldvába húzódott. 
Kevéssel utóbb azután, minthogy Básta és Mihály ösz-
sze nem férhettek,  emez Básta parancsára Tordáu meg-
gyilkoltatott. De Báthory Zsigmond is letűnt innentúl 
a történelem szinteréről; mert jóllehet a török által Er-
dély fejedelmének  ismertetett, s törők, tatár, lengyel és 
oláh hadakkal Brassóig elő is haladt, de mivel Bástá-
val fegyverszünetre  lépett, és ezalatt Rudolf  nem csak 
megbocsátott neki, hanem egyszersmint évenkint 50 ezer 
aranyat is igért, ha veszteg marad, a bűnbánónak: ez 
1602-ben Csehországba költözködött, és itt 1613-ban 
nyugtalan életét bevégezte. 

Básta, miután az országot rettenetesen kifosztotta 
s benne iszonyú vérengezést vitt végbe, seregének egy ré-
szét Szathmárra szállította; a min kapva kapván Székely 
Mózes, ki Básta elől a temesvári basához illant, török 
segéddel Karánsebest megvette, és innét 1603-ban Er-
délybe sietett, a hol őt időközben fejedelemnek  kiáltot-
ták, s Gyula-Fehérvárt, Kolosvárt, Beszterczét, Med-
gyest, Tordát, Enyedet és Szász-Sebest sebtében elfoglal-
ta. De Serbán Radul havasalföldi  vajdától, a ki pedig 
szövetségeseül Ígérkezett, álnokul kijátszatván, mikor ez-
zel Brassónál fegyverre  kelt, mind a csatát, mind éle-
tét elvesztette. 

Ez ütközet Bástának ismét utat egyengetett Er-
dély visszahódítására, melynek kormánya most Básta 
elnöklete alatt 10 biztos kezeibe tétetett. Ámde Básta 
szívtelen zsarolásai s a külföldi  biztosok túlságos szigora 
oda keseríték a már csaknem mindenökből kiforgatott 
erdélyieket, hogy ezek jobb sorsuk reményében Bocskay 
Istvánhoz, a fejedelemség  után amúgy is sovárgóhoz 
fordultak,  s őt a magas állomással bizodalmasan meg-
kínálták és elfoglalására  annál sürgetőbben kérék, mi-
nél bizonyosabbá lett előttök, hogy Básta a törökök 
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ellen működendő seregek fővezérévé  neveztetvén,, Erdély-
ből kihivatott. 

* * * 

19. §. Bocskay István, Rákóczy Zsigmond 
és Báthory Gábor. 

Bocskay István. 
1G05—1606. 

Bocskay István, Báthory Zsigmond korában 
eme nagybefolyású  férfiú,  kit az utóbbi időkben néhány 
évig, mint tanácsosát az erdélyi ügyekben, Rudolf  is 
maga mellett tartott, bármint ohajtá is az erdélyi fe-
jedelemséget, és bármint simítgatá is erre esztendők óta 
maga előtt az utat: okosan tartózkodott mégis az el-
határozó lépéstől, hogy azt a maga számára erőszakolja, 
mindaddig, mígnem oda látta a körülményeket minden 
oldalról fejlődni,  hogy a koczkát csakugyan elvetheté. 

Ez meglevén, míg ő Magyarhonban Rudolf  fegy-
vereseivel bajnokilag és sok előnynyel harczolt, azon-
közben seregének egy részét Erdélybe szállítá s biztosai 
itt élénk rokonszenvvel találkozván, 1605-ben a magya-
rok és székelyek őt fejedelmöknek  megválasztották. De 
mivel bokros teendője miatt személyesen még meg nem 
jelenhetett, ideiglenes helytartójául Gyulaffy  Lászlót kül-
dötte Erdélybe, kit azonban Rácz György, Serbán Ra-
dul havasalföldi  vajdának hadvezére, miután Rudolf  biz-
tosai fölhívására  a szászok is ennek kezére dolgoztak. 
Ebesfalvánál  legyőzött és minden hadiszeréből kifosztott. 

Egészen más szint öltöttek aẑ események. mihelyt 
Bocskay maga állott be Erdélybe. 0 ugyanis megvévén 
Segesvárt, Rácz Györgynek főfegyverhelyét,  és magát 
Ráczot is foglyul  ejtvén: a medgyesi közönséges gyűlé-
sen mind a három nemzet képviselőitől egyértelmüleg 
fejedelemnek  üdvözöltetett, s neki, mint ilyennek, a hogy 
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a hitet letette, a rendek tiszteletteljesen hódoltak. Erre 
Rákóczy Zsigmondot Erdély kormányzójává rendelvén, 
és Gyalut visszafoglalván,  nem sokára Magyarhonba tá-
vozott. Itt a nagyvezír később Budára hivta őt, s azon-
kivül, hogy a fejedelmi  méltóság jeleit neki ünnepélye-
sen átadta, még koronát is tett fejébe,  és őt magyar 
királylyá avatta. Bocskay a koronát, mint ajándékot el-
fogadta  ugyan, de magát magyar királynak soha nem 
neveztette, jóllehet, Erdélyen kivül, Magyarország felső 
része is a bányavárosokkal együtt egészen Pozsonyig 
őt uralta. 

Minél elkeseredettebbé vált a magyaroknak Ru-
dolffal  való meghasonlása; és ez gyengesége érzetében 
minél inkább meggyőződött arról, hogy a zavaroknak 
erőhatalommal véget nem vethet: annál hajlandóbbnak 
mutatkozott most már a békére, melyet Mátyás főher-
czeg testvére és Illésházy István közbenjárására a feje-
delemmel csakugyan meg is kötött e következő föltéte-
lek alatt: 1. Bocskay Erdélyt és Magyarország nyolcz 
vármegyéjét birja a tokaji várral együtt; de fiörökös 
nélküli elhalása esetében Beregh, Ugocsa, Szathmár és 
Szabolcs megyék, úgyszintén Tokaj környékével, vissza-
kerülnek a magyar koronához. 2. Bocskay az elfoglalt 
többi részeket Rudolfnak  kiszolgáltatja. 3. A protestáns 
hitfelekezetüeknek  szabad vallásgyakorlat engedtetik. 

E szerződés után Bocskay, Erdély első evang.-re-
formátus  fejedelme,  csakhamar megszűnt élni. Halálát 
vizkórspg okozta, melyet Kátay Mihály korlátnoka által 
kevertt méregből származtattak egykorúi. Eltemettetett 
Gyula-Fehérvárott. 

Rákóczy Zsigmond. 
1607—1608. 

Nem hajtva az erdélyiek Bocskay tanácsára, ille-
tőleg végakaratára, melylyel nekik Homonnay Bálintot 



— 54 

ajánlotta: február  8-kán 1607-ben Rákóczy Zsig-
mondot, eddigi kormányzójokat, tisztelék meg a feje-
delmi méltósággal. Homonnay, ki már a töröktől is fe-
jedelemnek ismertetett, épen útban volt Erdély felé, 
mikor a történtekről értesült. Nehogy tehát honfi  vér 
ontassék, jónak vélte a fejedelmi  választottal akként 
egyezkedni, hogy Rákóczy engedje neki Bocskay kincseit, 
nevezetesen pedig a nagyvezír adta koronát, mely a 
boldogult végrendelete szerént utódára volt szállandó. 

A másik baj is, mit Bethlen Gábor izgatásai idéz-
tek elő, azáltal lőn eloszlatva, hogy a nyugtalan férfiú 
fogságra  vettetett, de a honnét hamarjában megint sza-
badon bocsáttatott. 

Rákóczy megerősíttetése Rudolf  részéről már csak 
azért sem találkozott nehézséggel, mert ez bizton hitte, 
hogy az országból már anynyiszor s újabban Bocskay 
által is kitiltott jezsuiták meg-meg bebocsáttatnak; de 
a mi ellen a kolosvári országgyűlésen hatalmas tiltako-
zó szót emelt a rendek többsége. 

Alig ült innentúl Rákóczy még mintegy 10' hó-
napig a fejedelmi  székben, midőn márczius elején 1608-
ban ő, a köszvényes öreg úr, jobbnak találva reá nézve 
a csendes és zajtalan házi nyugalmat a fényes  bár, de 
anynyi meg anynyi nyughatatlansággal párosult fejedel-
mi méltóságnál, melyre úgy is akarata ellen emeltetett, 
és a melyet versenytársai ellenében nem is igen remélt 
sikerrel megvédhetni, — sokak meglepetésére Kolosvá-
rott letette tisztét, s Magyarhonba költözött, a hol is 
Fölső-Vadász nevű birtokában még ugyanazon évben 
jobb létre szenderült. Teste Szerencsen temettetett el. Há-
rom fiat  hagyott maga után: Györgyöt, Zsigmondot és Pált. 

Báthory Gábor. 
1608—1613. 

Somlyai Báthory Gábor, ki mellett Bethlen 
Gábor oly hévvel izgatott, és ki e tájban az ecsedi ág-
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ról neki maradt magyarországi jószágán élte világát, 
még azon a napon fejedelmül  választatott, melyen Rá-
kóczy Zsigmond leköszönt. 

A vitéz ugyan de erkölcstelen életű Báthorynak 
első gondja is mindjárt oda irányult, hogy magát mind 
a magyar király, mind a török császár által fejedelem-
nek ismertesse. S óhajtása ezek részéről teljesült is; de 
idebenn, garázda viseletével, minden felekezetet  eltolt 
magától. Ilikor 1010-ben az ellene, mint a tisztes élet 
fitymálója  és a római egyház üldözője ellen, szőtt ösz-
szeesküvésnek nyomába jött: anynyira fölfortyant  indu-
lata, hogy nem csak a tetteseken hűtötte boszúját, ha-
nem az újabb kitiltásuk daczára Erdélyben visszamaradt 
jezsuitákat is kiszalasztotta az országból, és a katholi-
kus papságot törvényen kiviil helyezettnek nyilvánította. 

A katholikusoktól most a szászoknak esett, mint 
a kik önkényét türelmetlenül szenvedték, s a jobbágyi 
ragaszkodás dolgában iránta lanyháknak mutatkoztak. 
Ezekkel neheztelését éreztetendő, Szebent földúlta,  és a 
városi tanácsot halálra ítélte, s csak tetemes váltságdíj 
mellett kegyelmezett meg neki. 

Még ezt sem elégelte vérszomja; hanem megint 
Havasalföldre  tört, melynek vajdája bizodalmas viszony-
ban állott a szászokkkal, és Serbán Radult anynyira meg-
lepte, hogy ez Moldvába kényteleníttetett előle mene-
kedni. Három hónapig féktelenkedett  Báthory az oláh 
földön,  a mely időt Brassónak polgárai, élőkön Weisg 
Albert birájokkal, oly ügyesen föl  tudták használni lá-
zadásuk szervezésére, hogy a visszatérő fejedelemmel 
életre halálra képesek voltak harczba bocsátkozni, annál 
is inkább, mert Serbántól is segíttettek, és mert az el-
lenökbe állított fejedelmi  seregből is a könnyen meg-
vesztegethetett hajdúkat pártjokra nyerték. Az ütközet 
a város kapuja előtt folyt  le, s Báthoryn Serbán és a 
brassaiak fényes  győzedelmet vettek. 
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Báthory vereségének hírére, és mert nem csupán 
a győzőktől hivatott föl,  hanem a fejedelem  üldözése 
elől kibujdosott erdélyi nagyoktól is ösztönöztetett: IL 
Mátyás megkisérlé 1611-ben a tartomány visszafoglalá-
sát, s intézkedett, hogy Forgács Zsigmond haladék nél-
kül Erdélybe nyomuljon. Ez Gyula-Fehérvárt be is vet-
te, és a fejedelmet  Szebenbe szorította; de midőn ennek 
török és tatár segédhadai megérkeztek s a királyi se-
regből is a hajdúk hozzá szegődtek: Forgács csak élet-
veszedelemmel verekedhetett vissza Magyarhonba. A ha-
szontalan hadjárat után Mátyás és Báthory egymás kö-
zött előbb fegyverszünetre  s később békeségre léptek. 

Ámde a szászoknak újra beállottak siralmas nap-
jaik. Ezeken ugyanis Báthory, mind nyilt szövetségö-
kért Serbán Radullal, mind titkos viszonyukért a bécsi 
udvarral, boszut veendő, elborította hadaival a Szász-
földet,  s míg őmaga irgalmatlanul dulakodott minde-
nütt, a merre járt-kelt, a közben Brassót a székelyek 
által erősen vívatta. S különös! e szívtelen vérmunka 
között is, daczára minapi győzelmének, egyre úgy érzé, 
hogy a fejedelmi  szék, melyben ül, mind jobban és job-
bau ingadozik alatta. Ez aggodalmát hogy elenyésztesse, 
Géczy Endrét a török császárhoz indította, hogy ettől 
számára ismét segedelmet eszközöljön. A küldött 1612-
ben meg is érkezett Konstantinápolyba. hanem a helyett, 
hogy a rábizottakban hiven eljárna, urát elárulta s ön-
nönmaga fölemeltetésén  fáradozott,  mindenre fogadva, 
hogy, ha a szultán őt a fejedelmi  méltóságra segíti, há-
láját Jenő, Lippa és Nagy-Várad átadásával tanusítand-
ja. S indítványa tetszéssel találkozott. Géczy visszajövet 
Brassót az ostrom alól fölmentette,  és mint a szászok 
frigytársa,  naponkint veszedelmesebbé vált a fejedelemre 
nézve. Ártott Báthorynak az is, sőt bukását épen siet-
tette, hogy elég bárgyú volt Bethlen Gábort, eme fő-
támaszát, magától elidegeníteni, s a halálra keresettet 
oda kényszeríteni, hogy ez a temesvári basához mene-
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kedjék előle. Ez erőszaka erőszakot keltett a verseny-
társul nézettben, és az üldözött Bethlen nem irtózott a 
törökkel szorosabb viszonyba ereszkedni, csakhogy Bá-
thoryt, a zsarnokot, megbuktathassa; a mit ez megtud-
ván, Bethlent a szebeni országgyűlésen hazaárulónak nyil-
váníttatta. 

Mindez azonban, valamint ama szerződés is, me-
lyet Mátyás király biztosaival kötött, és a mely szerént 
Mátyás részéről ennek szükség esetére fegyveres  segítség 
is biztosíttatott, el nem terelheté Báthorytól a vesze-
delmet, melyet kényurkodásával maga keltett föl  maga 
ellen. Mert 1613-ban Bethlent a török Erdély fejedel-
mévé nevezte, s hogy székét elfoglalhassa,  őt segédha-
dakkal is ellátta. 

A megszeppent Báthory most mindenképen azon 
volt, hogy először is személyes ellenségeinek számát 
apaszsza. Ez okból mind Géczyvel kibékült s őt lovas-
sága vezérévé tette, mind a brassaiakkal, kiknek kivált-
ságaikat és jószágaikat visszaadta. Majd meg Mátyás-
hoz fordult,  s tőle a szerződés értelmében támogatást 
kért, és nyert is 2 ezer lovast. Mind hiába! Neki buk-
nia kellett s kegyetlenkedéseiért lakolnia. Mert ekköz-
ben nyakára tolultak a vaskapun a török s Törcsvárnál 
a tatár és oláh hadak, kik elől Báthory Gyula-Fehér-
várból Kolosvárba, s innét Nagy-Váradra szökött; míg 
katonáinak legnagyobb része Bethlenhez pártolt, s a 
többiek eloszlottak. Erre a Kolosvárba gyűlt rendek ok-
tóber 10-kén Bethlen Gábort fejedelmökül  köszön-
tötték. Báthory kevéssel a történtek után Szilasy János 
és Nadányi Gergely hajdúhadnagyok által Nagy-Váradon, 
hová szorultában vonult, orozva megöletett. Eltemette-
tett Ecseden. Benne a hires Báthory-nemzetség kihalt. 
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20. §. A B e t h l e n ék. 

Bethlen Gábor. 
1613—1629. 

Iktári Bethlen Gábor alattvalóinak benne ve-
tett bizodalmát nemhogy meg nem hiúsította, de sőt 
egész erejével azon munkált, hogy országának valódi 
jótevő nemtője gyanánt tűnjék föl.  E törekvését hirdeti 
azon legszebb emberbaráti cselekedete, melylyel fejedel-
mi pályáját megnyitá, mikor a segítségére jött és ezen 
szolgálatuk fejében  Aradot, Lippát és Jenőt nyert tö-
rökök által összefogdosott  s rabságra hurczolandott ke-
resztény foglyok  közöl 16 ezernek kieszközölte szabad-
ságát. De hirdeti az 1614-ben Medgytsre hivott ország-
gyűlés is, a hol míg egyfelől  minden hitvallás egyhá-
zainak és iskoláinak helyreállításáról és föntartásáról 
gondoskodott, s közbocsánat hirdetése által népeit meg-
nyugtatta: addig másfelől,  mint érdemlék, kellő szigor-
ral járt el mind Géczy irányában, kit folytatott  cselszö-
vényeiért a fogarasi  várban kivégeztetett, mind a nagy-
váradi gyilkosok iránt, kik midőn vértettök díját köve-
telék, a gyűlésből kivettettek és üldöztetésök közben 
fölkonczoltattak.  Neveié érdemeit azzal' is, hogy a jezsui-
táknak, ellenére az őket kitiltó országgyűlési végzések-
nek, kolos-monostori egyházukat és iskolájokat 1615-
ben visszaadta. 

Míg a béke szilárdításán s a rend és közigazgatás 
biztos megalapításán enynyi hévvel és enynyi jóakarat-
tal buzog, azonközben a II. Ferdinánd-, német-római 
császár- és magyar királyij ai meghasonlott cseh és mor-
va rendektől, nem különben a magyar uraktól iá bizt>-
dalmasan fölkéreték:  ölelné föl  ügyöket, és a protes-
táns vallást pártolása alá vévén, emelné ki ezt fenye-
getett helyzetéből. Bethlen, ki siker esetében saját ha-
talmának öregbítésére is kedvező alkalmat látott e meg-
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keresésben, óvatosan bár és némileg kétkedve, rászánta 
mégis magát a kényes vállalatra, kivált miután bizo-
nyossá tétetett, hogy az összes Fölső-Magyarország zász-
lai alá sereglendik. És a biztató szavak nem voltak 
puszta csábító hangok. A mintegy 18 ezernyi hadtest, 
melylyel Bethlen 1619-ben Erdélyből kiindult, szemlá-
tomást gyarapodott úgyanynyira, hogy kevés idő multán 
már 40 ezer főnyi  sereggel rendelkezhetett. S miután 
még a hadi szerencse is hozzá szegődött: nem csak Kas-
sát, Nagy-Szombatot és Pozsonyt ejtette sebtében ha-
talmába sok más várossal együtt, hanem még a magyar 
szent koronát s egyéb jelvényeit is a királyi méltóság-
nak. E fényes  eredmény Bethlen feleit  oda bátorítá, hogy 
ezek őt Kassán Magyarhon fejedelmének,  később pedig 
1620-ban Besztercze-Bányán, meg nem egyezhetvén Fer-
dinánd biztosaival, magyar királynak is kikiáltották. E 
megtisztelő bizalom jól esett ugyan a fejedelemnek,  de 
azért megkoronáztatását állhatatosan ellenezte, és csupán 
választott magyar királynak irta magát. 

Hasonló szerencsével foglalta  vissza a beállott 1621-
dik évben mindazon várakat és helyeket, melyekből had-
nagyai itt-ott kivettettek; de Pozsonynyal ezúttal hiába 
vesződött. A helyett tehát, hogy ezt sikertelenül vívat-
ná, hadait Morva- és Ausztriára küldötte, maga pedig a 
Nagy-Szombatban megismert s igen kedves emberévé vált 
Káldy György jezsuita, a szentírás nagytudományú for-
dítója által Ferdinándnak jelentette, hogy a békekötés-
től nem idegen. Bethlen ezt annál tanácsosabbnak vélte 
részéről, minélinkább belátta, hogy a csehek legyőzeté-
sének hirére a magyarok is ingadoznak. A mit a feje-
delem szándékolt, az 1622-ben Nikolsburgban e követ-
kező föltételek  alatt csakugyan létre hozatott: 1. Beth-
len lemond a királyi czímről; a koronát s az ehez 
tartozó egyéb ereklyéket, a Dunán túl és innen általa 
elfoglalt  megyéket, városokat, erősségeket visszaadja; a 
foglyokat  díj nélkül szabadon bocsátja. 2. Ferdinánd 
Bethlent német birodalmi fejedelemmé  nevezi; Opolt 
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és Katibort Sziléziában reá szállítja, s általa, ha gyer-
mek nélkül hal el, öcscsére Bethlen Istvánra; Abaújt 
Kassával, Bereget, Zemplént, Borsodot, Szabolcsot, Ugo-
csát és Szathmárt, életének idejére szóló birtokul, ke-
zében hagyja. A hét megye birtokán kivül pedig a mun-
kácsi, ecsedi és tokaji várak és uradalmak őrök jogon 
Bethlenre szállanak; ezen várak- úgy a többieknek is 
jó karban tartására a német birodalmi segédpénzekből 
éveukiut 50 ezer forint  járandván ki*). 

Ámde az e pontokra fektetett  béke csak pillanat-
nyi volt. A német fejedelmek  unszolásai, a protestán-
sok még mind meg nem szüntetett zaklatásai, de főleg 
a nikolsburgi békének teljesíttetlen volta, Bethlent újra 
a csatasíkra szólíták, s törökök és tatárok által 80 ezer 
főre  növesztett sereggel 1623-ban Kolosvárból meg-meg 
Magyarországba indult. Hadjárata most sem hozott rá 
szégyent; de mivel a török és tatár hadak Morván, Ausz-
trián és Stájeron túl menni vonakodtak, s a német fe-
jedelmek igért segédkedései is elmaradtak: Bethlen a 
fönebbi  békeszerződés némi módosítása után 1624-ben 
a fegyvert  ismét letette. 

Bethlen, ki első nejét, Károlyi Zsuzsannát már 
előbb elvesztette, komolyan kezdett ez idő alatt azon 
gondolkozni, hogy Europa valamelyik uralkodó-házának 
sarjadékával házasságra lép, s 1626-ban össze is kelt 
Katalinnal, a brandenburgi választó-fejedelem  leányával. 
A Kassán üllött királyi fényű  menyekző ritkította má-
sát. Lefolytával  Bethlen harmadszor is fegyverhez  nyúlt, 
czélja levén a protestáns vallás mindenoldalú biztosítá-
sát Ferdinándtól kierőszakolni. De mert szerén cséje ke-
vésbbé mosolygott: az 1624-ki békeszerződés megújítá-
sát elégelve, házi körébe vonult, és itt, miután nejét 
Katalint az erdélyiek által fejedelemnőnek  választat-
ta, és melléje kormányzóul István öcscsét rendelte, 1629-

•) Szalay. U. o. IV. kötet. 5 4 2 - 3 . II. 
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ben vizkórban meghalt, s Gyula-Fehérvárott eltemet-
tetett. 

Bethlen uralkodását sok tekintetben megilleti a 
nagyság: rendet hozván be a közigazgatás minden ágá-
ba s fegyelmet  a hadsereg közé, majd meg a mezőgaz-
dászat- s főleg  a bányaiparnak adván tetemes lendüle-
tet. Józanságának szóló tanuja a vallási türelem, mely 
anynyira megvolt benne, hogy evang.-református  létére 
a jezsuitáknak nem csak Gyula-Fehérvárott és Kolos-
vártt engedett szabad működést zárdáik- és iskoláikban, 
hanem még segedelmezte is őket, hogy Karánsebesen 
társházat építhessenek. Tudomány-szeretetének pedig ma 
is áll emlékoszlopa az általa és az ország rendei által 
1622-ben királyi bőkezűséggel alapított evang.-reformá-
tusok nagy-enyedi főiskolájában,  melyet eredetileg Gyu-
la-Fehérvárba helyezett, de 1658-ban a tatárok elpusz-
títván a várost s benne a tanodát is, ez időtől az if-
júság 1664-ig Kolosvárba húzódott, a mikor I. Apaffy 
Mihály Nagy-Enyedre költöztette a kollégiumot, hol, 
mint állandó helyén, mainapiglan is virágzik. 

Katalin. 
1629—1630. 

Brandenburgi Katalin iránt igen kemény fölté-
telek alatt kötötték le az erdélyi rendek hűségöket. A 
többek között: hogy a közügyekre vonatkozólag minden-
ben a kormányzó Bethlen István és a rendek által vá-
lasztandó 12 tanácsos meghallgatásával és egyezésével 
járjon el; hogy a római katholika, két protestáns és 
unitária hiten levők vallásgyakorlatát semmiben se aka-
dályozza; hogy a rendek jogait és kiváltságait szentül 
megtartsa. Sőt azt is meg kelle Ígérnie, hogy ha a köz-
béke és ország érdekei úgy kívánják, kész a fejedelem-
séget ig letenni és Erdélyből kiköltözködni. 

A fejedelmi  hatalom e rendkívüli megszorításának 
oka az országnagyok azon bizodalmatlanságában gyöke-
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rezett, melylyel ezek Katalin irányában a miatt visel-
kedtek, mivel azt vélték benne észrevenni, hogy a ke-
gyébe vett s vele majdan összekelendő Csáky Istvánra 
szándékozik a fejedelemséget  szállítani. 

A kíméletlen bánásmód, melyben Katalin részesült, 
megosztá a medgyesi, majd meg a kolosvári országgyű-
lések tagjait, és a felek  vitája egészen az elkeseredésig 
ment. Ámbár pedig a rövidet az erőtelen kormányzó 
húzta, a ki is liákóczyban kereste a fejedelemnő  párt-
felekezete  ellen támaszát: Katalin még sem volt tovább 
a fejedelemségben  marasztalható, hanem önkényt leté-
vén azt, először Fogarasba, utóbb pedig magyarhoni 
birtokaiba vonult; de a midőn ezeket is részben elvesz-
tette s részben eladta, és e közben a katholika hitval-
lásra is áttért, szüléihez távozott, s 1639-ben Ferencz 
Károly szász - lauenburgi herczeggel házasságra lépett. 

Bethlen István. 
1630. 

Még Katalin nem vált volt meg a fejedelemség-
től, midőn az annak védelmére kelt párt által sokképen 
megtámadott és szorongatott kormányzó Bethlen István, 
nem látván erejét elégségesnek az ellenfeleivel  való dia-
dalmas megküzdésre, István nevű fia  és veje Zólyomy 
Dávid által Rákóczy Györgyöt a fejedelemséggel  meg-
kínálta és ennek elfoglalására  fölhívta.  Rákóczy kész-
séggel hajlott a biztató szóra, s bihari, krasznai és kö-
zép-szolnoki hadakkal is környezve, már Nagy-Váradig 
érkezett. Ámde a fejedelmi  székről ezalatt leköszönt 
Katalin helyébe, mindjárt a lemondás után, nem a kö-
zelben levő Rákóczyt, hanem Bethlen Istvánt ül-
tette a rendek többsége, mint a ki erdélyi úr, és a ki 
a török pártfogására  is inkább számot tarthat. E vélet-
len fordulatra  Bethlen, megbánva hamarkodását, rögtön 
küldötteket indított fia  és Zólyomy után, kik mind eze-
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ket visszahíják, mind Rákóczyt hazatérésre birják. De 
ez a helyett, hogy a Bethlen küldötteinek kértére haj-
lana, a zarándmegyei nemességet és a hajdúkat hűsé-
gére eskette, s hadai szaporításával eléggé kimutatta, 
hogy fegyverrel  is kész igényét érvényre emelni. És Rá-
kóczynak e kemény magaviselete határozott. A polgári 
vérontástól irtózók ugyanis Bethlent arra vették, hogy 
a fejedelemséget  új választás alá bocsássa. A gyűlés, 
melyben a versenyző fejedelmek  ügyé eldöntendő volt, 
Segesvárban tartatott, a hol is Rákóczy György 
1631-diki januárban csaknem egyhangúlag Erdély feje-
delmévé választatott. Bethlen Ecsedre költözött, és itt 
1648-ban életét bevégezte. 

21. §. A két Rákóczy György. 
I. Rákóczy György. 

1631-1648. •» 

Arra, hogy az erdélyiek Rákóczy Györgyöta 
fejedelemséggel  megtisztelték, egyéb őt ajánló okok mel-
lett, különösen befolytak  a következők : 1. mert fia  volt 
a néhai Rákóczy Zsigmond fejedelemnek;  2. mert Beth-
len Gábor, mielőtt másodszor házasodott, őt szemelte 
ki utódául; 3. mert nagy tekintélyben állott a magyar 
evang.-reformátusok  és hajdúk előtt; 4. mert, mint még 
Bethlen Gábor hadnagya, sokoldalú ügyességének több-
ször megbámult tanujeleit adta; és 5. mert dúsgazdag 
létére sokakat elkötelezett magának az országnagyok 
közöl részént ajándékozásai, részént Ígéretei által. 

Mihelyt Rákóczy a fejedelmi  hitet elmondotta, 
legottan követeket küldött Bécsbe és Konstantinápolyiba, 
s IV. Murád által rövid idő múlva meg is erősíttetett, 
de a bécsi udvarnál idegenkedéssel találkozott. Sőt II. 
Ferdinánd, ki Rákóczy megválasztatását törvénytelennek 
nyilvánította, Eszterházy Miklós nádort oda utasította, 



— 64 
m 

hogy Erdélyt vagy a magyar koronának visszaszerezze, 
vagy Rákóczyt a fejedelemségtől  elüsse. A két ellensé-
ges tábor Kálló és Rakamaznál csapott össze, s a feje-
delem a győzelemmel együtt elismertetését is kiküz-
dötte, a hadakozó felek  Kassán ily értelmű egvességben 
állapodván meg: Ferdinánd Rákóczyt Erdély s a részek 
fejedelmeül  ismeri; Rákóczy viszont fogadja,  hogy soha 
ő fölsége,  az ausztriai ház s az alatta levő tartományok 
ellen semmiféle  szin vagy ürügy alatt fegyvert  nem fog. 

A mit így Rákóczy nagy bajjal elért, biztosíttat-
ván Ferdinánd részéről is a fejedelemségben,  abból őt 
1632-ben Székely Mózes, udvarhelyszéki főkirálybiró, 
fia  az egykori hasonnevű választott-fejedelemnek,  cselszö-
vényeivel mindenképen ki akarta forgatni  a töröknél. 
De Rákóczyt ezúttal sem hagyta el szerencséje; s mig 
ő itthon Székely bűntársaival végzett, azalatt követei 
elég ügyesek voltak Konstantinápolyban kieszközleni, 
hogy az ármáíiyforraló  Székely, ki a fejedelemséget  ma-
gának szorgalmazta, a héttornyú várba vettessék. 

1634-ben meg Zólyomy Dávidra nehezült Rákóczy 
sujtoló keze. E férfiú  vakon rohant veszedelmébe. Mint 
főkapitánya  a székelységnek, indulatos nagyravágyása- és 
elbizakodásában anynyira vetemedett, hogy nem csak 
az urak-és nemességgel éreztette már önkényét, hanem 
magát a fejedelmet  is tartózkodás nélkül sértegette, és 
az álladalomra nézve egyre félelmesebbnek  mutatkozott. 
Rákóczy mellőzve a törvényes eljárást, s az országgyű-
lésiig bekövetkezendett helyeslés reményében, a nyug-
hatatlankodót elfogatta,  és csupa kegyelemből Kővárba 
záratta, a hol halálaiglan, 15 évig raboskodott, jószá-
gainak pedig fölös  részét a fejedelem  magának eltulaj-
donította. 

Sokkal félelmesebbnek  tűnt föl  mindezeknél ama 
förgeteg,  melyet Bethlen István, a volt-kormányzó és 
kis ideig fejedelem,  gyilkosságot elkövetett fia  üldözte-
tése s erdélyi javainak lefoglaltatása  miatt 1636-ban 
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zúdított Rákóczy ellen. A Bethlen ügyét fölkaroló  tö-
rök császár elejénte szépszerével kisérlé Rákóczyt arra 
bírni, hogy letévén a fejedelmi  méltóságot, ezt Beth-
lennek engedje; de mivelhogy így nem boldognlt, 
védencze mellé fegyveres  sereget rendelt, mely Szalon-
tánál össze is csapott a Rákóczyéval, hanem mert leg-
kisebb előnyt sem tudott a fejedelmi  hadak fölött  ki-
víni, mindkét fél  tanácsosnak vélte kölcsönös békealku-
dozásba bocsátkozni. Ennek nyomán aztán Szászvárosban 
meg is alakult a fejedelem  és tőrök között ama neveze-
tes szerződvény, melyben míg egyfelől  Bethlen István 
számára a mármarosi adó élete fogytaiglan  biztosítta-
tott; Bethlen Gábor fejedelemnek  a gyula-fehérvári  fő-
iskola építésére hagyományozott kincse az erdélyi evang.-
református  egyházfőnök  kezéhez adatott; és a pártosok-
nak bűnbocsánat engedtetett: addig másfelől  világosan 
kimondatott az is, hogy Rákóczy Erdély törvényes fe-
jedelmeül mindenkitől elismertessék. 

Innentúl Rákóczy egészen a közügyeknek élt, hig-
gadt mérsékletet s ügyes belátást tanúsítván azoknak 
minden ágában. Nem kevésbbé gondoskodott arról is, 
hogy családjában a fejedelmi  méltóságot állandósítsa. Ez 
érdemben hasonnevű elsőszülött fiát,  kit már előbb 
nagy-váradi főkapitánynak  tett s neki somlyai Báthory 
Endre leányát, a még gyengekorú Zsófiát  is eljegyezte, 
az 1642-diki országyülésen utódául választatta, és meg-
erősíttetését a töröknél kieszközölte. E közben a ma-
gyarhoni protestánsok, mint hitrokont, folyton  bujtották 
a fejedelmet,  hogy sértett vallásszabadságuk mellett kar-
dot kössön. De sokáig nem volt rávehető, hogy nyugal-
mából kimozduljon. Azonban az ezen ismételt unszolá-
sokhoz járult személyes sértegetések, melyek ellene szó-
rattak, kiforgatták  őt végre türelméből, s a svédek- és 
francziákkal  szövetkezvén, miután Erdély kormányát 
György fiára  bizta, 1644-ben Gyula-Fehérvárból Kolos-
várba s innét fegyveres  erővel Magyarhonba nyomult. 

5 
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A rokonszenv, melylyel itt találkozott, új meg új hadi 
vállalatokra tüzelé Rákóczyt, s lassan-lassan Fölső-Ma-
gyarországot III. Ferdinánd császár- és magyar király-
nak kezéről elütötte. E hatalmas föllépte-  és szerencsé-
jével a fejedelem  nem csak a sürgetett vallásszabadsá-
got vívta ki és 90 templomot adatott vissza a protes-
tánsoknak, hanem magát illetőleg is, a Bethlen Gábor-
féle  békeszerződés fölújításán  kivül, Tarczal és Regécz 
uradalmakat fiágon  örökölhető joggal nemzetségének 
megszerezte. 

Az ohajtott békét, mely alatt Rákóczy mind a hűt-
lenség gyanújával terhelt Szeben várost élesen megrót-
ta, mind Ferdinánd hasonnevű fiának  koronáztatási ün-
nepélyénél György elsőszülötte által vezetett fényes  kül-
döttséggel tisztelgett Prágában, bomlással fenyegette  a 
tőröknek a miatti neheztelése, hogy a fejedelem  a köte-
les évi adó fejében  15 ezer arany helyett csak 10 eze-
ret küldött Konstantinápolyija. A háború, melyre Rá-
kóczy makacssága készté a török császárt, már kimon-
datott ellene, midőn a szultán 1647-ben meggyilkolta-
tott. E véletlen eset és hogy a perzsák meghasonlottak 
a törökkel, szerencsésen elhárította Erdélytől a könnyen 
keserűvé válandhatott ujjhuzás Ínségeit. 

Mikor Vladiszláv lengyel király kimúlása után 
Rákóczy abban fáradozók,  hogy a boldogultnak helyébe 
magát emeltesse: 1648-ban hirtelen meglepte őt a ha-
lál s terveinek véget vetett. Teste nagyszerű gyász-
pompával temettetett el Gyula-Fehérvárott. Rákóczy Er-
délyt és a részeket rend- és fegyelemben  tartotta; az 
evang.-reformátusok  számára több templomot építtetett, 
iskolát nyitott s harangot ajándékozott. Kár, hogy kap-
zsisága által alattvalóival s különösen a rendek számo-
sabbaival magát meggyülöltette! 
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ii.  Rákóczy György. 
1648—1057. 

A már évek előtt megválasztott II. Rákóczy 
Györgyöt, midőn őt atyja halála után a rendek Er-
dély fejedelmi  székébe ültették, hittel kötelezték le ma-
goknak, hogy az ő előleges megegyezésök nélkül sem-
minemű hadviselésbe nem bocsátkozik, és hogy a tö-
röktől nem fog  elállani. 

Ez elébe irt föltételekből  be kelle Rákóczynak 
látnia, mily hőn áhítja az ország a békét és nyugodal-
mat. Ennekokáért, hogy a közohaj valósításához ő is 
tehetsége szerént járuljon, első teendőjeül nézte mind 
az atyja fukarsága  és szigora által magokat megbántva 
érző rendeket részére nyerni, mind a három év óta fi-
zetetlen adót Konstantinápolyba megküldeni, és e fölött 
még egyéb ajándékokkal is magát és a fejedelemséget 
IV. Mohamed rokonszenvére érdemesíteni. 

IL Rákóczy György kormánylatának ilyetén kez-
dete örömmel töltött el kit-kit, s fejedelmében  egy szebb 
jövendő magvainak elhintőjét látta az ország. Ez föl-
kelté iránta az alattvalók tiszteletét és ragaszkodását 
úgyanynyira, hogy midőn 1652-ben a szépmüveltségű 
Rákóczy Zsigmond, Györgynek testvéröcscse, himlőben 
meghalálozott, és e kórt maga a fejedelem  is elkapván, 
miatta életveszedelemben forgott:  a Gyula-Fehérvárba 
gyülekezett rendek uroknak Ferencz nevű hét éves 
fiát  kiáltották ki utódául, így akarván a fiú  kegyelésé-
vel vigasztalására lenni az atyának, és az ez alatt meg-
ízlelt jóllét további élvezetét amannak megválasztásá-
val folyamatban  tartani. 

Fellábadván a fejedelem  nyavalyájából, a vele meg-
hasonlott Lupuj moldvai vajdát 1653-ban megbuktatta, 
s helyét ennek István nevű korlátnokával töltötte be. 
Kevéssel utóbb meg Kosztán oláhországi vajdának kelt 
védelmére, kit a szemények (trák és bolgár gyaloghadak) 
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foglyul  ejtettek és börtönbe vetettek. E garázda béren-
czeket Rákóczy 1655-ben nem csak szétszórta, hanem 
orzott kincseiktől is megfosztotta,  és a tőlök kinevezett 
álvajdát karóba húzatta. A fejedelem  e két vitéz csele-
kedetével az erdélyiek szintén mint a külhatalmasságok 
előtt nagy tekintélyt szerzett magának, és a vajdák egy-
szersmint adófizetőivé  lettek. 

De ezzel meg is futotta  a dicspályát, s a fényes 
derűre innentúl egyre sötétebb ború ereszkedett; mi any-
nyival inkább aggasztá Erdélyt, minél világosabb volt 
ennek lakói előtt, hogy a konoksága miatt vesztét siet-
tető fejedelem  őket is könnyen magával ragadhatja. 

1656-ban történt, hogy Gusztáv Károly svéd ki-
rály Kázmér János lengyel királyt háborúval fenyeget-
vén, mind a két ellenségeskedő fél  Kákóczyra fordító 
figyelmét  s ezt magának a másik ellen szövetséges tár-
sul kérte. Szerencsés a svéd király lett, és a fejedelem 
a kozákokkal frigyesülve,  1657-ben Lengyelországra ü-
tött, jóllehet a német és török császárok erélyesen rajta 
voltak, bogy őt vállalatáról lebeszéljék. Ámde Rákóczy-
val a hadviselés kedvező megnyilása minden tanácsot és 
feddést  visszantasíttatott, s előbb Krakót, majd megint, 
a svédekkel egyesülten, Varsót birta föladásra. 

Hogy a dulakodást és a fejedelem  által okozott 
tetemes károkat megtorolják: a lengyelek viszont Lubo-
mirsky György vezérlete alatt jelentős sereggel rontot-
tak Rákóczy magyarhoni birtokaira, s csak akkor vonul-
tak ezekből ki, miután Munkácsot, Beregszászt, Szat-
már-Németit és Szinyér-Váralját kifosztották  és elham-
vasztották. 

Mindezek és annak érzete, hogy nem csak a dá-
nokkal bajoskodó svédektől hagyatott el, hanem a kozá-
kok is különváltak tőle, oly kétségbeesett állapotba ho-
zák az osztrák-lengyel és tatár hadaktól szorongatott 
Rákóczyt, hogy ez, visszabocsátva a gazdag zsákmányt 
is, nem anynyira békét mint kegyelmet volt kénytelen 
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a lengyelektől kikönyörögni és alig 300 vitéz kíséreté-
ben kudarczczal hazatérni; a gyönyörű hadsereg pedig, 
melynek élén lengyel hadjáratára kiindult, majd a csa-
tatéreken hullott el, majd a Visztulába veszett, majd a 
tatárok rabságába jutott. Ez utóbbi szerencsétlenek kö-
zött volt Rákóczy főhadvezére  Kemény János is. A fe-
jedelem visszaérkeztekor Erdély, mint egy bánatos anya, 
országos gyászt öltött fiai  virágának ilyeténképeni el-
veszte és temetése fölött. 

A keserűség pohara azonban, melyet Rákóczynak 
ki kelle ürítnie, csak akkor telt meg igazában, mikor 
a Gyula-Fehérvárba gyülekezett rendek előtt a török szul-
tánnak egy oly tartalmú levele olvastatott föl,  mely a 
hűbéres fejedelmet,  makacssága miatt, méltóságától elej-
tettnek nyilvánította, és a mely kötelességükké tette az 
országos képviselőknek, hogy új fejedelmet  válaszszanak. 

22. §. Rhédey Ferencz, Barcsay Ákos és Ke-
mény János. 

Rhédey Ferencz. 
1657—1658. 

A török császári parancsnak engedő erdélyiek, míg 
egyfelől  Rhédey Ferenczet, mánnarosi főispánt,  fe-
jedelmükül megválaszták, azalatt másfelől  azt is elhatá-
rozták ugyanazon gyula-fehérvári  gyülésökben, hogy Rá-
kóczy ügyében esdeklőleg fognak  a szultánhoz járulni, 
és ezt, hacsak lehetséges, a kegyvesztett iránti kien-
gesztelődésre bírják. Ez volt oka, hogy az új fejedelem-
mel megfogadtaták,  miszerént, ha Rákóczyt a török ud-
varral sikerülend kibékítniök, Rhédey kész a fejedelmi 
méltóságról leköszönni. E végzésbe színleg Rákóczy is 
beleegyezvén, magyarországi jószágaiba vonult, innét 
munkálva őmaga is, noha hiába, mind Konstantinápolyba, 
mind Budára küldött követei által sorsának jobbra 
fordításán. 

De mert ez őt czéljához nem vitte, és mert az 
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iş tudomására esett, hogy Nagy-Várad, Jenő, Szamos-
Újvár és némely más várak kapitányai az új fejedelem-
nek hódolni vonakodnak: 1658-ban Rákóczy fegyveres 
erővel Erdélybe nyomult, és a medgyesi országgyűlést 
rávette, hogy Rhédeyt elbocsátván, a rendek őt ismer-
jék törvényes fejedelmőknek. 

A dolgok ez állásában Rhédey, a jámbor, letette 
ugyan méltóságát, s így ennek részéről legkisebb oly ne-
hézség sem merült föl,  mely Rákóczyt a fejedelmi  szék 
ismételt elfoglalásában  akadályozta volna; hanem annál 
több a török császár részéről, ki, a mint a történtekről 
értesült, a budai helytartó-basának legottan parancsolat-
ban hagyta, hogy Rákóczyt Erdélyből kikergesse. S az 
engedelmes szolgában nem is hiányzott az akarat, ura 
rendelésében híven eljárni, csakhogy tehetsége nem volt, 
mert Jenő és Lippa között Rákóczy teljes győzedelmet 
vett rajta, elejtvén az egri és esztergami bégeket is. 

E diadal után nem sokára a Drinápolyból ellene 
jövő török nagyvezírt Köprilit engesztelő levéllel keres-
te meg Rákóczy, sőt a hatalmas sereg élén közeledő-
nek elébe követséget is indított, de minden siker nél-
kül. A háborúskodás megkezdetett, s míg Köprili a nagy-
fontosságú  Jenő végvárat vívta és bevette, azonközben 
a krimi tatárok, a szilisztriai basa s a moldvai és ha-
vasalföldi  vajdák Erdély határánál termettek, ezt bár-
mily perczben átlépni készek. Rákóczy, nem bizván ere-
jében, félelmes  ellenei elöl magát a bérezek és erdők 
rengetegeibe vonta, szabad tért engedve a bodzái szoro-
son áttört tatároknak, hogy vérmunkájokat: a fosztást, 
dúlást, égetést és mészárlást kényök-kedvök szerént meg-
kezdhessék és folytathassák.  Százezer lakos gyilkoltatott 
meg általok, vagy rabszíjra füzetett.  Brassón és Szebe-
nen kivül, melyek közöl amaz 30 ez 15 ezer tállérral 
váltotta meg magát, a tartomány majdnem valamenynyi 
főbb  városa üszkök martalékává lett. Gyula-Fehérvárott 
a fejedelmi  csarnok, a főtemplom,  s Bethlen nagyszerű 
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művei: a eollegium és könyvtár elhamvasztattak. Torda, 
Maros-Vásárhely idomtalan kőhalommá változtak. Ko-
losvár külvárosai elégtek, a belső város százezer tallé-
ron kegyelmet vásárolt magának *). 

E szorult és Ínséges helyzetökben az erdélyi ren-
dek Barcsay Ákos követök által kegyelemért könyörög-
tek a nagyvezírnél, a ki hajlott is azt császári ura ne-
vében a kérelmeseknek magadni, ha, némely egyéb kö-
vetelései mellett, Erdély a szokásos 15 ezer arany he-
lyett évenkint 40 ezer aranyat fizet,  s ha Barcsayt fe-
jedelmének ismeri. És az illetők, bármily terhelőnek 
tünt is föl  előttök amaz első túlcsigázott kikötés: Ígér-
keztek mégis mind annak, mind a föltétel  többi pont-
jainak elvállalására, csakhogy ily áron is békéhez jus-
sanak. 

B a r c s a y Ákos. 
1G58—1660. 

Mihelyt Barcsay Lúgost és Karánsebest a törö-
köknek megnyitotta, s a béke föltételeinek  pontos tel-
jesítését a vele volt küldöttség megfogadta:  Köprili azon-
nal mind a tatárokat visszaparancsolta telepeikbe, mind 
őmaga is Konstantinápolynak váltott, egyedül Musztafa 
béget hagyván, mint kapucsi basát, Barcsay mellett, hogy 
ezt fejedelmi  székébe iktassa, s az adót és hadiköltsé-
geket az erdélyieken fölhajtsa. 

Erre Barcsay Ákos, eddig Hunyad vármegyé-
nek főispánja,  1658-ban Segesvárba országgyűlést hir-
detett, melyben a megjelent rendek csak azon megszo-
rítással ígértek új fejedelmöknek  hűséget, hogy szabad 
legyen nekik azon esetben tőle elállaniok, ha Rákóczyt 
a szultán megint kegyelmébe venné. A mibe Barcsay 
ezúttal beleegyezett, hogy a fejedelemséget  csak ideig-

*) Szalay L. U. o. V. köt. 28. I. 
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lenesen viseli: azt a maros-vásárhelyi gyűlésen egy hó-
nap után már visszavonta, s ezt Rákóczyval azonnal 
tudatta is. 

Mind ez, mind az 1659-ki ázász-Sebesben tartott 
országgyűlés azon határozata, melynél fogva  Rákóczy 
minden jószágától megfosztatott,  anynyira keseríté az 
ekképen megrótt volt-fejedelmet,  hogy az a nyilvános 
ellenségeskedés terére sem irtózott versenytársa ellen 
kilépni, bármint belátta is, hogy erőszakos tettével új-
ból fölszaggatja  az ország sebeit, melyeknek pedig már 
némileg enyhülni kezdettek sajgásai. S hogy szándékát 
foganatosítsa,  Magyarhonban toborzott hadaival a Szi-
lágyságon át merészen benyomult Erdély földére.  Bar-
csay nem bizván erejében és seregét is bomladozni ta-
pasztalván. a Keresztesmezőről, hol eddig gyűlésezett 
és táborozott, előbb Dévára, s néhány nap múlva Te-
mesvárba, az itteni török basához sietett, innét szorgal-
mazván a szultántól visszahelyeztetését a fejedelmi  mél-
tóságba. 

Ezalatt Rákóczy Maros-Vásárhelyre gyüjté az or-
szág rendeit, s tőlök megint fejedelmül  ismertetvén, 
mindenképen azon volt, hogy főleg  a bécsi udvartól 
gyámolítást nyeljen; hanem míg ebben munkálkodók, 
azonközben a törökök egészen Várhelyig hatoltak, s itt 
széthányván az ellenök szegzett fejedelmi  hadakat, Rá-
kóczyt szászvárosi táborából Gyula-Fehérvárba futamtat-
ták, de a honnét ez nem sokára Kolosvárba húzódott. 

Alig vonultak azonban ki az országból téli szál-
lásaikra a törökök, Rákóczy legottan ostrom alá fogta  Sze-
beut, remélvén, hogy az 1500 törökkel ide beült s minden-
kitől meggyülölt Barcsayt magamegadásra kényszerítheti. 
Noha pedig mitsem mulasztott el, hogy czéljához jus-
son : hasztalan volt mégis minden törekvése, s miután 
1660-ban mindjárt tavasz nyiltával a törökök ismét je-
lentkeztek, Rákóczy merőben fölhagyván'a  vívással, Ko-
losvárba tért vissza, s Kapus és Gyalu között tábort 
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járatott, eltökélve levén, a lassú bár de annál biztosabb 
léptekkel közeledő törökökkel itt megmérkezni. Az üt-
közet május 22-kén csakugyan meg is történt, s Rá-
kóczyra nézve a legszerencsétlenebb kimenetellel, mint-
hogy serege leveretett, tábora földulatott,  és őmaga is, 
négy sebet véve, csak nagy ügygyel-bajjal hurczoltat-
hatott ki a bizonyos veszedelemből. 

Szajdi Amhád, a budai basa, ki e hadjárat alkal-
mával főparancsnokoskodott,  rakásra hordatta a magyar 
fejeket,  szokott módon kitömette és Drinápolyba küldöt-
te, hol görögök és örmények által kopjákon körülhor-
doztattak s a nagyvezír lábai elé vettettek. A véresszá-
jú aggastyán paripáját a garmadára ugrasztotta, s pri-
békei az utczákou felejtették  a három ezer fejet,  étkül 
a kutyáknak *). 

A diadal után a török fővezér,  bevárván a Sze-
benből jövő Barcsayt. ezzel együtt indult meg Rákóczy 
további üldözésére, előbb azonban kemény sarczot ró-
ván Kolosvárra, melytől Linczigh, e városnak sokérde-
mü királybirája, hős lélekkel ügyekezett a végveszélyt 
elhárítani. Útközben értesült a basa Kákóczynak Nagy-
Váradon történt haláláról, hova őt hívei vitték, és a 
mely város és erőd felé  most Szajdi Amhád tartott, hogy 
ezt is török főnhatóság  alá hajtsa. 

Barcsaynak távolléte alatt testvérei Endre és Gás-
pár fék  nélkül garázdálkodtak Erdélyben, s különösen 
Rákóczy hívein, köztök a székelyeken irgalmatlanul ke-
gyetlenkedtek; sőt Gáspár a Nagy-Várad eleste után 
hazatért fejedelem  által Segesvárba hivott országgyűlés 
közben is embertelenül dühöngött Csik- és Háromszék 
föllázadt  lakosain, legkevésbbé sem gyanítván, hogy ez-
zel csak Kemény János előtt egyengeti az útat a 
fejedelemségbe  való juthatásra. Minél bizonyosabb volt 
ugyanis ez, hogy a székelység rokonszenvére bizton szá-

*; Szalay L. Ü. o. V. köt. 42 1. 
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míthat, és hogy Barcsay közutálat tárgya az országban: 
annál bátrabban lépett be Magyarhonból Erdélybe, és 
vetélytársát annál kevesebb bajjal s rövidebb idő alatt 
szorította ki méltóságából. 

K e m é n y J á n o s . 
1061. 

Kemény János, II. Rákóczy György egykori 
föhadvezére,  kiváltatván a tatár fogságból,  hol két év-
nél tovább nyomorgott, nejének magyarországi birtokai-
ban élt. Innét a Rákóczy-párt és székelység által Er-
dély fejedelmi  székébe hivatván, azt, miután Barcsay 
1660-nak végnapján leköszönt, szerencsésen el is foglal-
ta. Ezután első gondja volt, megválasztatását a török 
császárnak tudtul adni s tőle elismertetését kérni. De 
mert követe sikertelenül járt: I. Lipót császár- és ma-
gyar királyhoz folyamodott  oltalomért. Ez Barcsaynak 
okul szolgált Kemény ellen a törököknél áskálódni s 
ezek segélyével őt megbuktatni. Minél bizonyosabbá 
lett erről s Barcsay egyéb fondorlatairól  Kemény, annál 
könnyebben volt rávehető, hogy magát legelőbb is bel-
elleneitől, a Barcsayaktól megszabadítsa. Innét lőn, hogy 
Barcsay Endrét Fogarasban fölakasztatta,  Ákost pedig 
a letett fejedelmet,  Görgényben őrizet alá helyezte, s 
később, midőn Kővárba kisérteté, útközben Répa nevű 
falunál  orgyilkosok által a szekeret megrohantatta és 
vetélytársát megölette. A sebektől össze-visszaroncsolt 
tetemet a répái lakosok a helység pelengére melletti 
verembe takarították. 

E szigora azonban mitsem segített Kemény állá-
sán, ki ellen a törökök előhada már Erdély széleinél je-
lentkezett, és a ki Ali elől, mihelyt ez török-tatár tá-
borával Hátszegen megtelepedett, nem csak hátrálni, ha-
nem, mert az őt üldöző tatárok szüntelen nyomaiban 
jártak, a mármarosi bérczeken át Magyarhonba volt kény-
telen menekedni. 
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Kemény eltűntével ismét beállottak. Erdély szo-
morú napjai, s a tatárokat követő Alinak lépteit min-
denütt egetverő jajveszékelés, hamu és vérpatak jelel-
ték. Szászváros és Szász-Sebes fölgyújtvák,  Gyula-Fehér-
vár elpusztítva, Besztercze és Maros-Vásárhely környé-
ke siralmasan fölperzselve,  az aggastyánok meggyilkol -
vák, s a mindkét nemű fiatalok  rabszíjra fiizvék!  Egye-
dül a szászok néhány erősített városa mutatott még 
némi kis életszint és egy-egy félreeső  vidék, de a me-
lyek Ali fenyegetőzéseire  szintén meghódoltak. Erre Pet-
ki Istvánt, Kemény tanácsosát s Csik-, Gyergyó- és 
Kászonszékek főkapitányát  Ali megkínálta a fejedelem-
séggel, melyet az el nem fogadván,  a dühösségre lob-
bant tőrök hadvezér Maros- és Udvarhelyszékeket el-
hamvasztatta, s miután a fejedelmi  méltóság . önkénytes 
elvállalására az országnagy okból senki sem akadt: ma-
ros-vásárhelyi táborában, a szászok ajánlatára, A p a f  f  y 
Mihályra erőszakolta azt. 

Kemény és Montecuccoli Rajmund, Lipót főhad-
vezére, ekkor már Kolosvár előtt táboroztak mintegy 
18 ezer magyar-német haddal, melyet Ali ellen épen 
nem tartván Montecuccoli elégségesnek, s az őszi eső-
zések is megeredvén, a helyett, hogy az ütközetet ja-
valló Kemény sürgetéseire hajtana, Szamos-Újvárba, 
Bethlenbe, Kővárba és Kolosvárba őrséget vetve, Zsibó 
felől  az országból kiment; Kemény maga is, miután a 
császári tábornok elhatározását seregének értésére adta, 
hasonlót cselekedvén. 

De Ali sem igen késedelmezhetett az idő megne-
hezedése miatt. Azonban, mielőtt téli szállásra vinné 
embereit, az-erdélyieket ismételve fölszólítá,  hogy Apaf-
fyban  ismerjék el fejedelmöket.  Ezt a székelyek kere-
ken megtagadták, úgy győződvén meg, hogy a mit Ke-
mény nekik ígért, a segedelemre nézve szavát be is vál-
tandja. Hanem míg ez hadaival és néhány ezer német-
tel közeledett, azalatt főleg  a csíkiak már megrabol-
tattak és fölégettettek. 
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Jóllehet tehát Kemény ezúttal megint visszahú-
zódott, de ezt csak a végett tevé, hogy alkalmas idő-
ben újra előálljon, mit bekövetkezettnek is hitt, mihelyt 
megtudta, hogy Ali összes seregével Temesvárba és kör-
nyékére szállott, alig hagyván hátra 2 ezer főnyi  dan-
dárt Apaífy  oldalánál. Fölkerekedék azért nagy elszán-
tan, s nem törődve az idő zordonságával. a Medgyesről 
Segesvárba átment Apaffyt  megrohanta. Ámde az épen 
jókor érkezett török segitség erőt vett Keményen, s 
1662-ben Nagy-Szöllősnél megveretvén, őmaga is a csa-
tamezőn maradt. 

23. §. A két Apaffy  Mihály. 

L Apaffy  Mihály. 
1661—1690. 

A természeténél fogva  szelid, s a tatár fogság  ál-
tal is. melybe szerencsétlen elődével együtt jutott, te-
temesen megviselt Apaffy  Mihály, a mint vetély-
társától menekült, mindjárt o'da törekedett, hogy Lipó-
tot az erdélyi várakban levő őrhadainak kiparancsolá-
sára birja, ezzel is eltávolítani czélozván az ürügyet, 
mely alatt a törökök Erdély zaklatását továbbra is foly-
tathatnák. Mivel pedig ilyeténképen nem boldogult, s 
a Keméuv-felekezetiek  is folyvást  makacskodtak őt fe-
jedelmökül ismerni: a kénytelenség és Kucsuk basának, 
ki a szőllősi ütközetet is eldöntötte, a szultán nevében 
tett azon meghagyása, hogy a német őrséget fegyverrel 
is kivesse az országból, Apaffyt  arra vették, hogy erő-
szakhoz nyúljon. Az első ostrom, melyre a törökökkel ' 
egyesült fejedelmi  hadak vállalkoztak, Kolosvár ellen 
intéztetett. De minthogy az itteni őrcsapat vitézségén 
megtörött a támadók minden erőfeszítése:  a törökök újból 
rablás- és fosztogatásnak  estek, s több vidéken oly du-
lakodást vittek végbe, hogy Apaffy  fölhíva  érzé magát 
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a szultánhoz folyamodni,  kérve ezt, hogy megelégelvén 
a sok csapást, katonáit Erdélyből rendelje ki, mi 1663-
ban csakugyan be is következett. Nem sokára ezután a 
német őrsereg is, mely visszatartott zsoldja miatt tisz-
tei ellen föllázadott,  ruhát és pénzt nyerve Apaffytól, 
ennek hűségére áttért. 

A béke és nyugalom (mely alatt a vallásuk mi-
att háborgatott örmények, Apaffy  engedelméböl, 1672-
ben Moldovából Erdélybe telepedtek,) e szerént meg-meg 
föl  kezdett mosolyogni <jz országban, s nem is háborítá 
meg azokat jó ideig semmi jelentősb esemény; mert 
noha a tatár hadcsapatoknak Erdélyen keresztül tett Ma-
gyarhonba való húzódásai szomorú nyomokat hagytak 
is magok után; noha Béldy Pál állítólagos vádaskodá-
sa, melyet a töröknél a fejedelem  ellen emelt, új för-
geteg kitörésével rémítette is a lakosságot; és noha né-
hány magyarországi helyet, melyek előbb Erdélyhez tar-
toztak, Lipót kezeiből erőhatalommal is ki akart csikar-
ni Apaffy:  mindez korántsem Volt képes általános za-
vart és nyugtalanságot előidézni, s csak is, mint fölvil-
lanó tünemények, azoknak okoztak kisebb nagyobb kel-
lemetlenséget, kik általok közvetlenül érintve voltak. 
Sőt azon segélyadás is, melyet Apaffy  a Lipót ellen föl-
kelt Tököly Imrének nyújtott, de a melyet ennek meg-
veretése után ismét visszavont, inkább csak a miatt em-
lékezetes, hogy az erre készülődő fejedelem,  mielőtt Ma-
gyarhonba távozék, öt éves hasonnevű fiát  utódául vá-
lasztatta, s melléje hat tanácsost rendelt, kik távollété-
ben az országos ügyeket kezeljék. 

Annak láttára, hogy a törökök hatalma Magyar-
honban mindinkább szűkebb körre szoríttatik s hosszan-
tartó rémuralmoknak e drága hazában nem sokára el-
konduland végórája, Erdély is egyre szabadabban kez-
dett lélekzeni úgyanynyira, hogy, elfordulva  a török vé-
delemtől, 1685-ben Apaffy  az ő egyezkedési kísérletei-
vel világosan kimutatta szándékát Lipóthoz közeledni. 
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E készségét a fejedelem  még jobban bizonyította 1687-
ben, mikoron a magyar-német hadak élén Erdélyben 
megjelent Károly lothringeni herczeggel oly értelmű szer-
ződésre lépett, mely a tartománynak visszakerülését a 
magyar koronához hatalmasan elősegítette. 

Az elejénte csak titokban tartogatott szerződés 
alapján 1688-ban Karaffa  Antal, a császári hadak fő-
vezére, Apaffyval  és a rendekkel Lipótot és örököseit 
már Erdély véduraiul is elfogadtatja,  s velők teljesen 
lemondat vala minden érintkezésről a török udvarral; 
nem csak, hanem ez egvesség következtében a császári 
liadak előtt minden erődített helyet is megnyittatott. 
E dolog fölötte  bántá Brassó polgárait, s azonkívül, hogy 
ingerültségőkben a városi tanácsot bebörtönözték, egy-
szersmint a császár és magyar király katonái ellen is 
fegyverrel  állottak síkra. Azonban Veteráni tábornok 
erőt vévén a lázongókon, az egész zűrzavarnak az által 
vetett véget, hogy a három nemzet biztosaiból alkotott 
törvényszék határozatánál 'fogva  a főbb  bűnösöket halál-
lal bünhesztette, a többieket meg hüségesküre kötelezte. 

Apaffyt  Fogarason, a hol épen gyűlésezett, 1690-
ben ragadta ki a halál ez életből. Almakeréken elte-
mettetett. 

II. Apaffy  Mihá ly . 
1690—1699. 

Alig hunyt és síroltatott el Apaffy:  a bekövetke-
zett fejedelemválasztás  azonnal két részre osztá az or-
szág rendeit. Voltak, kik Tököly Imréhez hajoltak; má-
sok meg, s ezek jóval számosabbak, az ifjú  Apaffy 
Mihály fölemelésén  buzogtak, mint a kit már atyja 
életében egyszer fejedelmökül  ismertek. Ámde míg ezek 
Lipót válasza után sovárgva várakoztak, azonközben Tö-
köly, egyike az elégedetlen magyaroknak s a két test-
vérhazában temérdek baj- és nyomorúságnak okozója, a 



— 79 

török Császártól Erdély fejedelmévé  neveztetvén, hatal-
mas török, tatár és oláli hadaktól támogatva, a törcs-
vári szoros mellett az országba rontott, s az elébe tolt 
erdélyi és lipóti egyesült seregeket 1690-ben iszonyúan 
megverte, maga Teleky Mihály is, a honi csapatok fő-
vezére. halva maradván a csatatéren, Heissler pedig és 
Doria, a német császári dandár főnökei,  több más tiszt-
társukkal fogságba  esvén. 

E nevezetes csata után Apaffy  hívei fejedelmökkel 
együtt Kolosvárba vonták magokat, s Bethlen Miklós 
követök által Lipótot megkeresték, kérvén azt, hogy vá-
lasztottukat a fejedelemségben  ne késsék megerősíteni 
s hathatós segélyezésével gyámolítani. A győzelemittas 
Tököly ellenben, kisértetve seregétől, Szeben felé  tar-
tott, s Keresztényszigetre országgyűlést hívott össze, 
melyben pártfelei  által fejedelemnek  kiáltatván, e mél-
tóságba egész ünnepélyességgel be is iktattatott. De a 
dicsfényt,  mely őt körülfolyni  látszott, csakhamar elosz-
latta bádeni Lajos, Lipót hadvezére, kiszorítván Tökölyt 
Erdélyből, a hová azután, Veteráni szemes őrködése miatt, 
bármint ügyekvett is, soha többé vissza nem térhetett. 

A béke helyreállítását nyomban kisérte Lipótnak 
várva várt oklevele, melyet 1691-ben a Fogarasban 
gyűlést ülő országos képviselők nem csak örömmel és 
köszönettel vettek, hanem az itt jelenlevő Falkenheim 
Frigyes császári biztos kezeibe a hódolati esküt is mind 
magok letették s Írásban is benyújtották, mind egy vég-
zősökben határozták, hogy az e hazában lakó mindenne-
mű szabadsággal biró rendek hasonló cselekedetre köte-
leztessenek. Mivel pedig Apaffy,  kiskorúsága miatt, a 
fejedelemség  igazgatására elégtelen volt: elhalasztatván 
ennek megerősíttetése, egy királyi kormányszék alapít-
tatott. melynek élére, mint kormányzó, 1692-ben a ren-
dektől ajánlott losonczi Báuffy  György Lipót által 
kegyelmesen ki is neveztetett. 
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1694-ben Apaffy  gyűrűt váltott Katalinnal, Beth-
len Gergelynek leányával; nászát azonban csak Bécsbőli 
hazatérte után ülhette meg, hová azon különféle  ármány-
kodások következtében kisértetett, melyek ellene szövet-
tek, s melyeket tetézett ama gyanú is, mintha ő és a 
rendek titkos értekezletbe ereszkedtek volna a török szul-
tánnal. Ez utóbbi ráfogás  bármily terhelőnek tűnt is föl 
Apaffyt  illetőleg Lipót előtt: az ez érdemben követül 
eljáró Bethlen Miklós elég ügyes volt mégis azt rosza-
karó rágalomnak mutatni ki s küldőitől a súlyos vádat 
szerencsésen elterelni. De a mint 1696-ban a török had-
járat újból megnyilandott, Apaffy  mindemellett is nem 
csak szemmel tartatott, hanem később meg-meg Bécs-
be kisértetett, a hol, 1699-ben végkép lemondván Er-
délyről és fejedelmi  czíméről, s ezért a római szent bi-
rodalom herczegéét, 12 ezer forintnyi  évdíjjal nyervén, 
1713-ban örökös nélkül meg is halt, s Almakeréken 
eltemettetett. 

24. §. Átnézete e korszaknak. 
* 

Széttépvén az események erőszaka ama köteleket, 
melyek a két magyar hazát századokon át benső, a 
legbensőbb testvéri viszonyban tárták, s kiszakítván 
egyiket a másik karjaiból: Erdély legottan az önálló 
nemzeti élet szinterére lépett. Igaz ugyan, hogy a gyám-
kart, melyet a tőrök császárok nyújtottak, elfogadta:  de 
annak többé kevésbbé érezhető nyomása alatt is elég 
figyelemre  méltó mozgáskört tudott magának biztosítani 
mind kül-, mind és főleg  belviszonyaira nézve; s mind-
végig képes volt azt eszközölni, hogy, a hűség föltéte-
lei mellett, független  köajoggal és szabad kormányzás-
sal birjon. 

Egyébiránt, e fejedelmi  korszaknak is megvannak 
fény-és  árnyoldalai; megvannak férfiai,  kik előtt lel-
kesedéssel í̂ lik el s tiszteletteljes bámulattal hajol meg. 
— és a kiktől megvető undorral fordul  el az utónem-
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zedék, amazokat a honfiúi  erények példányaiul nézvén 
s kővetésökre buzdulván, ezeket pedig, mint aljas fon-
dorkodókat, véreik sarczolóit s magán érdekeik hajhá-
szóit, megutálván. — 

A minek magvai még az előbbi korszakban kez-
dettek elhintetni, értve a hitújítást , aza fejedelmek 
kormánya alatt anynyira kifejlett  volt, hogy Luther ta-
nait a magyarok és székelyek közöl is számosan, a szász, 
nemzet pedig mondhatni egyetemesen elfogadván,  1545-
ben Medgyesen az első zsinatot is megtartották. — Azon-
ban, mivelhogy a magyarok és székelyek utóbb Kálvin 
tanaival inkább rokonszenveztek, 6 e szerént az ágos-
tai val lás követésével fölhagyva,  ahe lvé t vallás-
ra állottak át: 15G4-ben a két protestáns hitval-
lás egymástól egészen különvált, s mindkettőnek sza-
bad gyakorlata 1565-ben ismételve kimondatott. — Ugyan-
ezen időtájban Blandrata György, János Zsig-
mond orvosa, és Dávid Ferencz, kolosvári hitszónok, 
Soczinnak (— Sozzini) hirdeték tanait s ekként főleg  a 
magyarok és székelyek kőzött elterjedt unitária val-
lást megalapítván: 1568-ban a katholika, ágostai és 
helvét hitvallással ez is egyenjogúnak nyilváníttatott, s 
mint ilyen 1571-ben a .törvényesen bevett val-
lások egyikeül újra megerősíttetett. 

Ámde, daczára a vallási egyenjogúságnak, a hit-
újítás egész súlyával nehezedett ezen fejedelmi  korszak 
alatt a katholika egyházra kivált az által, hogy ennek 
és a papságnak javai a kincstár számára lefoglaltattak, 
a községek csupán a Székelyfold  katholikusnak maradt 
részében bírtak lelkészekkel, és a mi legfőbb,  eltöröl-
tetvén a püspökség, a katholika egyház másfél  századon 
túl (1556—1715) csak is többnyire a szomszéd Magyar-
honban tartózkodó püspökhelyettesek által kormányoz-
tathatott. 

E korszak végére esik (1697—1699) a görög nem-
egyesültek t ő m e g e s v i s s z a t é r é s e i s a kath. egyház 
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egyességébe; mire aztán a görög egyesül t val lás 
is a bevettek közé iktattatott, s papjai a latin szer-
tartású kath. papokkal egyenjogosíttattak. Ellenben a 
görög nem-egyesült vallás, mint szintén a hé-
ber, iunentúl is csak türettek. — 

A nevelés- és iskolaügyek, noha útjokba a 
vallási egyenetlenségek, majd ellenséges hadjáratok egy-
szer-egyszer hatalmas akadályokat gördítének, szépen in-
dult lendületnek, sőt mondhatni, sokat igérő virágzat-
nak is örvendettek, a mint ezt nyilvánvalóvá teszik a 
még ma is fönálló  derék tanintézetek. — 

Az irodalomnak is- mindinkább szélesbedett 
eddigi szűk köre, mit a keletkező könyvnyomdák 
egyTe nagyobb mérvben tettek lehetővé; így B r a s s ób a n 
1534-től, Kolosvárptt 1550-től évről évre jelentek 
meg latin, magyar és német nyelven fogalmazott 
különféle  tárgyú nyomtatott munkák, a melyeknek 
számát a fejedelem  által 1567-ben Gyula-Fehérvá-
rott fölállított  könyvsajtó is folyvást  szaporította. A 
könyvnyomtatással a papírgyártás is fölkapott,  s 
1546-ban már működésben volt Brassóban az első 
papírgyár, mely elég csinos és jó papirt készített. — 

A tudományok fejlődésévél  a művészetek, 
kereskedelem, kézműipar és bányászat szin-
tén haladó lépést látszottak tartani. — 

A mezőgazdászatot illetőleg, igaz ugyan, 
hogy abban e korszak folyama  alatt valamely föltet-
sző b b előrehaladás nem észlelhető:dea kukoriczá-
n a k, mely Törökországból került ide, a miért is közön-
ségesen csak török búzának mondatik, 1611-ben, — 
majd meg a dohánynak, valószínűleg L Apaffy  Mi-
hály fejedelem  idejétől általánosabban elterjedt termesz-
tése, az országra nézve valódi nyereményül nézhető. 



NEGYEDIK KORSZAK. 
A fölséges ausztriai uralkodó-házból származott fe-

jedelmek és nagyfejedelmek országlala. 
1699—1807. 

25. §. Néhány előzetes szó. 

A mit az erdélyiek jobbjai évek óta tenni szándé-
koztak, de a minek végrehajtásától a még mindig ha-
talmas töröktől való félelem  őket oly sokáig visszatar-
tóztatá: az 1099-ben csakugyan létrejött, — Erdély 
magát I. Lipót-és törvényes utódainak atyás-
kodó kormányzására bizta! úgy levén meggyő-
ződve; hogy a kinek erős kara egyik vereség után a 
másikat méri a kereszténység engesztelhetlen ellenére a 
törökre, és a ki ennek a magyar földön  bitorolt hatalom-
körét egyre szűkebb korlátok közé szorítja dicsőnél dicsőbb 
győzedelmei által: az eme szép hazát is képes leend 
ezentúl minden őt fenyegető  veszélytől megoltalmazni, 
s benne az ohajtott békét jövőre állandósítani. — Az al-
kú-egyezkedést, mely ez érdemben I. Lipót és az erdélyi 
rendek között folyt  s később meg is köttetett, elejénte 
mindkét fél  csak titokban tartá, de 1099-ben, mikor a 
karloviczi béke aláíratott, ennek egyik pontjába már nyil-
vánosan is bejegyeztetett, hogy a török Erdélyről le-
mond, s az e fölötti  fejedelemjogot  Lipót és törvényes 
örökösei gyakorlandják. így történt, hogy Erdély meg-
meg egyesülhetett a nagyobb testvérhonnal, Magyaror-
szággal, melytől 158 évig különválva volt, nem ugyan 
tökéletesen beleolvadva, hanem az által, hogy mindkét 
hazának azonegy koronás uralkodója s alkotmányos kor-

0* 
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mánya levén, együtt, egyesített erővel buzoghattak állam-
életbk fejlesztésén,  felvirágoztatásán  s az innét fakadó 
közjóllét és boldogság gyümölcseinek élvezhetésén. 

26. §. I. Lipót, L József  és I. Károly, 
mint fejedelmek. 

I. Lipót (Leopold). 

1699—1705. 

Azon lépést, melyet I. Lipót 1687-ben'fegyveres 
hadai által Erdélybe tett, és melyet 1692-ben megújí-
tott, oly kedvező siker koronázta, hogy, miután 1699-
ben II. Apaffy  Mihály a magas fejedelmi  méltóságról 
önkénytesen lemondott, Erdély rendei habozás nélkül 
siettek őt, a hatalmas német-római császárt és magyar 
királyt fejedelmükül  üdvözleni, s iránta magokat hűség-
re kötelezni. 

Kezeibe vévén Lipót Erdély kormányát, mitsem 
mulasztott el, hogy a lakosságnak benne helyezett re-
ményeit megvalósítsa, s az országban a csendet, rendet 
és békét állandóvá tegye. Ezt czélozta ő a karloviczi 
békekötés alkalmával, midőn a törököt minden képzel-
hető jogigényéből Erdélyre nézve kiforgatá,  s midőn a 
hazában létező jól rendezett kormány mellé Bécsben az 
erdélyi udvari korlátnokságot fölállítá. 

Ámde e jóratörekvése ellenében tekintélyes gátul 
tolakodott föl  II. Rákóczy Ferencz, II. Rákóczy György-
nek Ferencz nevű fiától  származott unokája, ki, miután 
fogságából  szerencsésen Lengyelhonba illant, s innét 1703-
ban az elégedetlen magyarság által vezérül kihivatott, 
nem csak Magyarországot borította el a forradalom  láng-
jával, hanem Erdélyben is mind Hunyad vármegyében» 
mind Bonczhidánál fényes  győzelmeket vívott a császári 
hadakon. Ámbár pedig a következő 1704-ben báró Tiege 
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tábornok Holdvilág falunál  a kuruczokkal siralmasan 
elbánt: mégis sem azt meg nem akadályozhatta, hogy 
ezek Kolosvárt ne ostromzárolják, sem azt, hogy a Gyu-
la-Fehérvárba gyülekezett magyar és székely háborgók 
Rákóczyt fejedelmüknek  ki ne kiáltsák. 

Ily nehéz időben és körülmények között is, hogy 
mily ragaszkodással viselkedett Lipóthoz az erdélyi né-
pesség többsége, látható azon határozatokból, melyeket 
az e zavarok közben tartott szebeni törvényes ország-
gyűlés hozott, kijelentvén, hogy a gyula-fehérvári  vég-
zemények érvénytelenek, s hogy a pártoskodók és mind-
azok, kik Rákóczyt fejedelmöknek  ismerik, hűtlenség 
bűnében elmarasztatnak, s fejők  és javaik elvesztésével 
bünhesztetnek. 

S jóllehet a nyughatatlankodók közöl igen sokat 
lehangoltak eme rendelvények: maradtak mindazáltal 
megátalkodottak is, kik vakon rohantak veszedelmükbe; 
mert gróf  Rabutin Lajos, erdélyi főhadparancsnok,  azon-
kívül, hogy őket a szebeni erdőnél szétszórta, a Kolos-
várt ostromlók közöl is mintegy 2 ezeret elejtett, s miu-
tán a többieket megszalasztotta, a fölmentett  város fa-
lait lerontatta. 

Lipót fegyverei  e szerént erőt látszottak ugyan 
venni a forradalom  emberein Erdélyben; azon vigaszta-
lást mégis, hogy a korától és betegségtől elgyengült, 
különben szelíd, jóakaró, igazságszerető és önzetlen csá-
szár és király országát megnyugtatva bocsátja örökösé-
re, nem élvezhette, 1705-ben május 5-kén az örökké-
valóságba költözvén. 

I. József . 
1705—1711. 

• I. Józsefnek,  Lipót fia-és  utódának kormányra 
ültével a hazájok javáért lelkesült honfiak  kebelét ki-
mondhatatlan édes őröm szállotta meg, mint a kiről 
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bizton vélték hihetni, hogy emberszerető szive melegé-
vel a szenvedélyek veszélyes boruját eloszlatja, a hon-
fiak  vérétől ázott hazai földet  megszárítja, a szenvedők 
arczairól alágörgedező könyüket, melyeket a nyomorok 
legsulyosabbika. a polgári háború sajtolt ki szemeikből, 
fölszikkasztja,  s egy boldogabb időszaknak leend az ál-
laméletbe behozója. És ezt annál erősebben hitték, mi-
velhogy az engedelmesség útjáról letért zavargók közöl 
számosan jelentkeztek, kik, megbánva bűnüket, törvényes 
fejedelmi  urok hűségére vissza kezdettek szállongani; mi 
főleg  azon atyai jóindulatot tolmácsoló levélnek tulaj-
donítható, melyet József  erdélyi alattvalóihoz intézett, 
és a melyben a hűséget, ezen tündöklő jobbágyi erényt, 
nekik oly melegen ajánlja, s őket szívélyes hajlandósá-
gáról biztosítja. 

Azonban mindez csak pillanatnyi hatású ír volt a 
sajgó sebekre. Az okos taftácsot  mellőző Rákóczy-pár-
tiak ugyanis a helyett, hogy magokba térnének, mindent 
elözönlötték az országban, és több helyet birtokukba 
kerítvén, 1707-ben Maros-Vásárhelyre gyűlést hirdettek, 
s itt azonkívül, hogy Rákóczyt meg-meg Erdély fejedel-
mének választák, egyszersmint a kormányrendszert is 
gyökeresen átalakították. 

Ezek ellenében a királyi kormányszék, mely foly-
vást Szebenben volt bezárolva, úgyszintén a zászlós és 
nemes uraknak törvényes fejedelmökhez  hűséggel visel-
kedő része, most is megtette teendőjét, s a maros-vá-
sárhelyi határozatokat, mint törvényteleneket, nyilváno-
san megégettette, Rákóczy megválasztását pedig semmis-
nek nyilvánította. 

E nemes cselekedet hatalmasan megrendítő Rákó-
czy felekezetének  már amúgy is igen ingadozó állását, 
s oly sokakat elvont újólag a hanyatló szerencséjü ku-
ruczvezér követésétől, hogy ez végre, miután ránézie 
még egy balul kiütött csatát is megkisérlett, jónak lát-
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ta egy időre Fölső-Magyarhonba rándulni, távolléte alatt 
Pekri Lőrincz erőszakoskodván a szászok városain. 

Alig pihente azonban ki Rákóczy az út fáradal-
mait, már ismét Erdélyben termett, híva levén ügyba-
rátainak Maros-Vásárhelyen kelt levele által, melyet ezek 
az országos karok és rendek nevében indítottak hozzá, 
s övéitől megint fejedelemnek  köszöntetvén, ünnepélye-
sen Gyula-Fehérvárba kisértetett. 

Míg Rákóczy a zajos ónodi gyűlésen szintén fe-
jedelemnek kiáltaték, azonközben a császári hadak Er-
délyben oly erélyt fejtenek  ki a kuruczok ellenében, hogy 
tőlök az országot csakugyan megtisztíthatók, s a nyu-
galmat visszaadhaták a zaklatott lakosságnak. De ezen 
örömét a népnek, fájdalomJózsef  már nem oszthatta, 
előbb kiragadtatván (1711-ben april 17-kén) az élők 
sorából, mintsem a béke, melynek megkötését anynyira 
szivén hordotta, véglegesen megállapíttathatott volna. 

Rákóczy jóval túlélte ugyan Józsefet,  de innentúli 
élete pangáshoz, csupa létezéshez hasonlított inkább, 
mint valódi élethez, melynek föladata:  munka és küz-
delem. Ugyanis, miután az ügyet, melyért síkra szállt, 
elejtve, és magát elhagyatva látta, megvetvén a szá-
mára kiadott királyi kegyelmet, előbb Lengyel-, majd 
Franczia- s végre sok bolyongás utón Törökországba ván-
dorolt ki, a hol Rodostóban 1735-ben april 8-kán, éle-
tének 59-dik évében örökre elnyugodott. — 

Emlékezetes még József  uralkodása alqtt azon nagy 
dögvész is, mely 1709- és 1710-ben a Rákóczy-féle  za-
varokon életveszély közt átvergődött lakosokat Erdélyben 
oly kíméletlenül megtizedelte; majd ama hihetlen drá-
gaság, melyet a sáskák pusztítósái idéztek elő, és a mely 
Erdély siralmas állapotát már csaknem az elviselhetle-
uig fokofcta.  Bizonyára, ha valaha, most ugyan elnyög-
heték a szegény erdélyiek: „Reánk nehezedtek, urunk, 
sujtoló kezeid * 
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I. Károly . 

1711—1740. 

I. Károly, miat magyar apostoli király e néven 
lll-dik. szintén Lipótnak fia,  mihelyt örökös tartomá-
nyainak s ezek közt Erdélynek igazgatását átvette, leg-
ottan azon volt, hogy főleg  birodalma keleti részében, 
névszerént Magyar- és Erdélyországban, az alattvalók iz-
gatott kedélyeit teljesen megnyugtassa, a békét meg-
szilárdítsa, és a nemzetben maga és kormánya iránt bi-
zodalmat gerjeszszen. E végből Erdélyben az ideiglenes 
kormányzó-bizottmányt 1713-ban föloszlatván,  a királyi 
kormányszéket újból megalakította, s kormányzóul gróf 
Kornis Zsigmondot nevezte ki; majd ezután, hogy 
az igazságügy kezelését is könnyítse, azonkívül, hogy 
1715-ben a királyi táblát fölállító,  később egyszersmint 
a törvényszolgáltatás javítását is munkába vétette. Ha-
sonló jóakarattal indította folyamatba  a még Lipót ide-
jében megkezdett népösszeirást, különös tekintettel a la-
kosság birtoka- és jövedelmére; de sajnos! ezen szán-
déka több oknál fogva  meghiusult. 

Míg Károly a törökkel csatázva, ezt bánsági ural-
mából kivetette: azonközben a rodnai havasokon 1717-
ben Erdélybe beütő tatárok rabló csordái itt a legérzé-
kenyebb csapásokat mérték a megrémült népekre, dúlva, 
rabolva és gyilkolva huzódváu a beszterczei vidéken át 
Magyarhonba; honnét azonban mikor a gazdag zsák-
máaynyal, melyet ember-, állat- és egyéb jószágból fö-
lösen gyűjtöttek, Mármaros felé  visszaindulának, az el-
keseredett lakosság őket körülkerítette, s nem csak min-
den ragadományt kivett kezeikből, hanem közölök is so-
kat elejtvén, a megmaradtakat sebes menekvésre kény-
szerítette. 

Károlynak Erdély iránti bokros érdemeit említve, 
lehetlen hallgatással mellőzni azon intézkedését, melynek 
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következtében Gyula-Fehérvár még 1715-ben hatalmas 
erőddé kezdett építtetni, és ez időtől fölséges  alapító-
járól Károly-Fehérvárnak neveztetni; úgyszintén 
amaz ugyancsak róla nevezett Károly-utat, melyet 
1717-ben a vőröstornyi szoroson át nyittatott Oláhor-
szág felé;  amazzal az ország biztosságát czélozván, ez-
zel pedig a kereskedésnek akarván nagyobb lendületet 
adni. Nem csak, hanem e közben egy, másfél  százados-
nál évültebb s igen sajgó sebet is orvoslat alá fogott, 
és azt tetemesen enyhítette az által, hogy a hitújítási 
zavarok idejétől, tehát körülbelől 160 évig, szánalmas 
állapotban sinlett erdélyi püspökséget 1715-diki decz. 
11-kén eredeti méltóságába visszaállította, székhelyeül 
valamint a káptalannak is Károly-Fehérvárt rendelte, s 
egyszersmint a régebben elkobzott püspökségi jószágré-
szeket hasznavehetőségül az illető egyházfőnek 
odaadományozta. 

Az ekként elvetett érdemmag gazdagon meg is 
termette a hála gyümölcseit az erdélyiek nemes szivei-
ben; mert 1722-ben készséggel hajolt meg az országos 
rendek akarata a törvényes trónöröködési végzeménv 
(sanctio pragmatica) előtt, a férfiág  kihaltával a leány-
ágon is örökölhetővé téve a fölséges  ausztriai uralkodó-
házban az erdélyi fejedelemséget. 

A fönebb  előadott fejedelmi  gondoskodás oly ál-
dásos nyilatkozataival Károly még épen nem zárta be 
Erdély iránti jóindulatának szeretetteljes kifolyását,  ha-
nem a hálát hálával viszonzandó. készséggel adta egye-
zését a görök kath. püspökségnek, eddigi székhelyéről — 
Károly-Fehérvárból, nem csak Fogarasba történendő át-
tételéhez, hanem 1721-től fogarasi  elneveztetéséhez 
is; majd meg 1733-ban Közép-Szolnok, KrasznaésKa-
ránd vármegyéket s Kővár vidékét, Magyarbonból kisza-
kítva, újra Érdélylyel egyesítette; továbbá 1734-ben — 
miután gr. Kornis Zsigmondnak az őrök nyuga-
lomra szenderültével, egy ideig gr. W a 11 i s tartományi 
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főhadvezér  teljhatalommal intézte az ország igazgatását 
— gr. Haller Jánost ültette a kormányzói székbe, 
a ki is a fölséges  uralkodó és fejedelem  nevében kiváló 
ügy- és igazságszeretettel s ritka pontossággal buzgott 
a közigazgatás élén;, végre 1738-ban a szamos-újvári 
uradalom helyett a balásfalvival  örvendeztetvén meg a 
fogarasi  püspökséget, ennek kegyelmesen megengedte, 
hogy új javadalma főhelyére  — Balásfalvára  telepedhessék. 

Mint egykor fölséges  elődének, úgy Károlynak is 
kijutott része azon leverő érzetből, mely szivét elfogta, 
midőn tudomására jött, hogy az 1718- és 1719-ben tá-
madt dögvész, mit nagy drágaság előzött meg, 1738-
ban meg-meg kiütött, s dühének számosan esnek mar-
talékaiul. E megilletődésEnek pedig annál fájdalmasabb-
nak kellett lennie, minél világosabban belátta másfelől 
azt is, hogy az épen javában folytatott  török háború is 
megveszi tulajdon áldozatait. Mind ez, mind azon szo-
morúság, mely utóbb a gyalázatos belgrádi béke alá-
irása miatt kedélyére nehezedett, egyre jobban rongálák 
különben is már gyönge egészségét, azon ital viz pedig, 
melylyel 1740-diki október 11-kén magát vedászat al-
kalmával vigyázatlanul meghűtötte, nyolcz nap múlva 
véget vetett életének s benne a Habsburg fejedelmi-ház 
férfiágának.  Koronái örököséül Mária Terézia le-
ányát hagyta. 

« 

27. §. Mária Terézia, II. József,  II. Lipót, I. 
Ferencz, I. Ferdinánd és I. Ferencz József, 

mint nagyfejedelmek. 

Mária Terézia. 
1740—1780. 

Mária Terézia, Károlynak elsőszülött leánya, 
beülvén 1740-ben törvényes örökségébe, e tettéről azon-
nal értesíté Erdély rendeit, s őket jogaik és szabadal-
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maik védelméről szívélyesen biztosította. A kegyelmes 
leiratra késedelem nélkül hódolt a szebeni országgyűlés 
minden tagja a fölséges  fejedelemasszonynak,  sőt, a "biza-
lom bizodalmat szülvén, a kebeléből Bécsbe indított üd-
vözlő küldöttség által mind szerencsekivánatát, mind a 
haza 'sérelmeit és ezek orvoslásáért esengő kérelmét, a 
három nemzet nevében, alázatteljes tiszlelettel tétette 
le a trón zsámolyára. 

A nagy mnnkában, melyre a sors zordonsága s az 
európai fejedelmek  szószegése a gyöngéd nőt kénysze-
ríté, hogy örökségét fegyverrel  védje meg a fölosztástól, 
hatalmas tényezőül tűnik föl  a két testvérhoni magyar-
ság, „életét és vérét" ajánlva oda annak megmen-
tésére, kit anyjaként kegyelt, tisztelt és szeretett. Es a 
nyújtott tetemes segélynek meg is volt eredménye, mert 
a sok oldalról zaklatott fejedelemnő  a veszély karjaiból 
kiragadva és országai számára mindenkorra biztosítva 
lettek ! 

A ragaszkodásnak ily tettekben nyilatkozó jelei 
oly igen megnyerték Máriának édesanyai szivét, s oly 
igen elkötelezték őt férje-  és 1765-ig kormány társával, 
lotharingi Ferenczczel egyetemben a magyar nem-
zetnek, hogy ezt minden alkalommal kiválóan ügyeke-

„zett kegyeivel elhalmozni. így többek közt: e nemzet 
tagjaira mházta a legfőbb  és legjövedemesebb országos 

. tisztségeket; az udvarnál ezek nyerték a leghizelgőbb 
kitüntetéseket; a magyar főurakat  Bécsbe maga köré 
édesgette; 120 piagyar nemes ifjúból  magyar királyi 
testőrséget alkotott; a szent István és Mária Terézia 
érdemrendeket alapította; a tanodákat, új tanrendszert 
dolgoztatván ki, jobb karba helyezte; s' különösen Er-
délyt illetőleg, Zalathnán 1744-ben bánya-birószékat lé-
tesített ; 1751-ben az erdélyi püspökség jószágrészeit, a mi-
ket üdvözült atyja csak is hasznavehetőségül admányozha-
tott, ő véglegesen visszaadta: az országot magát 1765-ben 
nagyfej  edelem ségi czímmel diszíté föl;  s német lakói-
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nak számát baden-durlachi és breisgaui, majd ausztriai és 
karinthiai telepedőkkel szaporította; 1770-ben a szebeni 
árvaházat alapította; a kolosvári nemes finöveldéket,  az 
1773-ban eltőrlött jézustársasági szerzet kezeiből, az 
1776-ban ide telepített kegyesrendi atyákéiba tette át, 
mint szintén az iskolai oktatást is; új adózási 'rendszert 
léptetett életbe; folytonos  törvénykezési táblákat állíta 
föl,  s tömérdek egyéb üdvös intézményével éreztette há-
láját úgyanynyira, hogy Erdély ez ideig ily virágzó és 
boldog állapotban soha nem volt. 

A csapás, melyet kedves férjének  1765-ben tör-
tént halála okozott, fölötte  megrendíté egész valójában 
a magasztos fejedelemasszonyt.  Ő, ki élénk s vidor ke-
délye mellett is a léleknagyságot alázattal, a csendes 
erényt fényes  méltósággal tudta magában párosítani, in-
nentúl mind benső- mind külsőleg csupán egy keresz-
tényileg gyászoló özvegy vala. Noha pedig a leverő ese-
mény után József  fiában,  a már 25 éves deli császár-
és kormányzó-társában eléggé erős támaszra talált: meg-
maradt mégis szivében a sajgó seb, mely 1780-diki nov. 
22-kén sírba is vitte őt. Hála és szeretet kisérék e nagy 
halottat az örök nyughelyre, melyet magának a nemzet-
ségi sírboltban férjéé  mellett még életében készíttetett: 
hála és szeretet van kapcsolva emlékéhez a magyar nép-
ben, melyet ő, az uralkodóházzal nem csak kibékítvén, 
hanem a szeretet és bizodalom lánczaival is összekötvén, 
százados zajlongásai után a jóllét és miveltség pályá-
ján hatalmasan előrevitt *). 

Gr. Haller János halála után gr. Kemény 
László tiszteltetett meg az erdélyi kormányzósággal, 
hanem ez gyengélkedése miatt 1762-ben kilépvén fényes 
hivatalából, innentúl mintegy 12 évig a kormányszéki 
elnökséget a tartományi főhádvezérek  viselék, kik közöl 
b. Buccoú volt az, kinek a Mádéfalvánál  elkövetett 
vérengző erőszakolására a határőrző székely katonaság 

*) Horváth Mihály. „A magyarok története." III. köt. 476.1. 
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1764-ben felállíttatott.  Azon évben, jelesen 1774-ben, a 
mikor b. Bruckenthál Sámuel az erdélyi kormány-
zó-méltóságra emeltetett, a tartományi főhadparancsno-
kok kormányszéki elnökösködése is legottan végét érte. 

II. József . 
1780—1790. 

II. Józsefnek,  a boldogemlékezetű Mária Te-
rézia idősebb fiának  1780-bani trónra léptével egy egé-
szen új korszaknak hajnala kezdett a birodalmi kormány-
életben, jelesen az erdélyi nagyfejedelemségében  is fol-
piröslani; úgy vélekedvén a lángeszű uralkodó, hogy 
gyökeres változtatásaival, miket emberszerető szive su-
galatai után jólelkfileg  mivelni eltökélve volt, a gondjai 
alá vett különféle  népek boldogítását annál gyorsabban 
és sikeresebben foganatosítandja,  minél serényebb lesz 
tervei keresztülvitelében s erélyesebb azok megfoganzá-
sának eszközlésében. Ez elhatározására mintegy sarkal-
lotta őt azon sokoldalú saját tapasztalata is, melyet ak-
kor szerzett, midőn 1773-ban Magyarhont már másod-
szor és ez alkalommal Erdélyt is beutazta, s a hon ál-
lapota és népviszonyok mibenlétének maga lehetett sze-
mélyes fül-  és szemtanúja. 

A hódolati hitletétel után, melylyel Erdély rendei 
magokat új nagyfejedclmök  iránt Szebenben lekötötték, 
egymást érték e hazában is Józsefnek  rendeletei, melyek 
elsejét tette a vallási köztürelmet parancsoló, és az, mely 
az erdélyi korlátnokságot a magyarországival egyesítet-
te. 1784-ben, megszüntetvén a székelyek és szászok ki-
váltságait s Erdély eddigi fölosztását,  ebben 11 megyét 
s ezekből ismét 3 kerületet alkotott, melyek mindegyi-
két egy-egy királyi biztos igazgatása alá adta. A mint 
a póroláhság zendülését 1784-ben székely határőrei ál-
tal lecsendesítette, a következő évben legott eltőrlé az 
örökös jobbágyságot, s behozá a földesúr  és jobbágy közti 
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robotrendszert. Ezt követte 1786-ban a királyi táblának 
Szebenből Maros-Vásárhelyre átszállítása, s azon fölötte 
bölcs intézkedése, hogy miután 1787-ben még két vidé-
ki táblát fölállított,  egyszersmint gróf  Bánffy  Györ-
gyöt, e néven II-kat, a tartomány kormányzói méltó-
ságára kinevezte. 

Azon háború tartanul alatt, melyet az oroszszal 
szövetkezve a török ellen viselt, 1788-ban egy török 
csapat Erdélybe is berontott, s Hátszeg vidékén néhány 
helységet elhamvasztott; ámde sokkal előbb visszavere-
tett, hogysem vérmunkájának mélyebb nyomait hagy-
hatta volna hátra. 

A hadviselésnek gondjai, s azon sok éj-napi mun-
ka, melyet birodalma újra szervezésére fordított,  majd 
meg azon roszalás, melylyel jóra törekvő akarata e miatt 
csaknem minden oldalról találkozott, igen rontólag ha-
tottak becses életére, mit végre az ájulások, vérhányá-
sok és szárazhurut 1790-diki febr.  20-kán örökre kiol-
tának. Mielőtt nagy lelke a mulandó hajléktól megvált 
volna, nehogy újításai miatt birodalmában zavarok tá-
madjanak, a vallási türelmen, jobbágyok szabad költö-
zésén és szerzetes rendek eltörlésén kivül, minden egyéb 
rendeletét visszavonta. , 

II. Lipót . 
1790—1792. 

Józsefet  ennek testvére Lipót, e néven II-dik, 
követte az országlásban, a minek mindjárt kezdetén, mi-
kor Józsefnek  a közügyeket az 1780-diki állapotba visz-
szahelyező rendeletét Erdélyben kihirdettette, ez intéz-
ményével az itteni lakosságot anynyira fölvillanyozta  ed-
digi levertségéből, hogy ennek ajkain mindenfelé  a leg-
őszintébb örömriadások voltak hallhatók. Az előbbi vár-
megyék, székely és szász székek fölállíttatván,  azoknak 
főispánok  vagy helytartók adattak, emezekbe pedig ki-
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rályi biztosok küldettek, s vezérletük alatt a nemzet ma-
gának királybirákat és egyéb főtiszteket  választott. 

A törvényszerű beligazgatás ilyeténképeni megala-
kulása után, Lipót 1790-diki deczember 12-re ország-
gyűlést hirdetett, mely egészen a következő évi augusz-
tus 9-kéig nyúlt, s melyből, miután a három nemzet 
képviselői ünnepélyes hódolatukat megtették, 04 tör-
vényczikkelyt terjesztettek megerősítésül a nagyfejede-
lem elé. 

Az erdélyiek iránt tanúsított több rendbeli jóaka-
ratának nyilatkozatai közben, jelesen, hogy a kormány-
széket is Szebenből Kolosvárba tétette át, Lipót az ösz-
szes birodalom népeinek nyúgalmáról sem feledkezett 
meg, sőt hogy ezt eszközölje, a József  alatt kezdődött 
török háborúnak is a sistowi békekötés által véget ve-
tett, csakhogy annál osztatlanabb figyelemmel  kisérhes-
se a már megindult franczia  mozgalomnak mindig ki-
lebb csapkodó hullámzását. Ez ébersége alatt azonban 
1792-ben égy veszélyesnek sem látszó betegség őt hir-
telen meglepte, és a halál márczius l-jén az élők so-
rából kiragadta. 

I. Ferencz . 
1792—1835. 

1. F e r e n c z, II. L i p ó t fia,  fölséges  atyja elhuny-
tával, mint trónöröklő, kezeibe vévén 1792-ben a kor-
mány gyeplőjét, a nemzet szabadalmait, valamint az 
179'/2-diki országgyűlés határozatait is, megerősítette. 

A rémséges fţ-anczia  forradalmi  háború alkalmá-
val, az erdélyiek is megérték szorongó nagyfejedelmi 
urok- és atyjokuak segélyre hivó szózatát, s őt katona-
sággal,. hadi költség- és élelmi szerrel tehetségök sze-
rént siettek támogatni még a papírpénz értékének 1811-
beu történt leszállítása után is, jóllehet e csapás őket is ér-
zékeny károsodásokkal sújtotta. E készséges szívesség-
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nek 1817-ben azon nevezetes eredménye lett, hogy, a 
mint csak az 1815-ben beállott és szinte két évig tar-
tott nagy drágaság s az ennek nyomában járó éhség 
megszűnt: Ferencz, ki 1804-től ausztriai örökös 
császári czímet vett föl,  fölséges  neje Karolina 
Auguszta kíséretében legottan Erdély meglátogatásá-
ra indult, fogadtatva  mindenfelé  a legtisztább szeretet 
és hódolatteljes tisztelet jeleivel úgyanynyira, hogy útja 
a legfényesebb  diadalmenethez hasotílított. 

Tetézte örömét az erdélyi lakosságnak azzal is, 
hogy az 1822-ben örök nyugalomra szenderült gr. Bánffy 
György kormányzó után branyicskai báró Józsika 
Jánost nevezte közébök kormányszéki elnökké. Az ily 
okok miatt méltán kiderült arczokat azonban 1831-ben 
a rémület és szorongás kinyomata egészen elkomorítá, 
s alig volt szem, melyből a megindulás keserves fájda-
lomkönyeket ne sajtolt volna ki, látva a számtalanokat, 
kiket az akkor dühöngő epemirigy sírba vitt. De a ke-
serűség pohára igazában csak 1835-ben telett meg csor-
dultig, a mikor maga Ferencz is márczius 2-kán az 
örökkévalóságba átköltözött. Utolsó tette volt Erdélyre 
nézve: a kolosvári országgyűlésnek, melyet 1834-ben 
estei Ferdinánd főherczeg,  mint királyi biztos, junius 
20-dikán megnyitott, 1835-diki február  6-kán történt 
eloszlatása. 

Hogy menynyire foglalkodtatta  Ferenczet a gondo-
lat, Erdélyt a jóllét s boldogság virágzó állapotába he-
lyezhetni: újjal mutatólag tanúsítja ezt az uralkodása 
alatt gyarapodást nyert tudományosság, ipar és keres-
kedelem, mely utóbbinak könnyítésére különösen a jó utak 
készítését rendelte meg. 

I. Ferd inánd . 
1835—1848. 

Leáldozván a megdicsőült Ferencznek életcsillaga, 
egyéb örökös tartományaival Erdélyt is fia  Ferdinánd, 
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mint magyar király e néven V-dik, vette igazgatása alá, 
ki 1837-ben Szebenbe bíván össze az ország rendeit, az 
ezek által alázattal fölterjesztett  jeleltek közöl gróf  K o r-
nis Jánost szemelte és nevezte ki e hon kormány-
zói hivatalára, a kit 1842-ben széki Teleky József 
gróf,  a nagy tudományú férfiú  és közkedvességü hazafi, 
váltott föl  ugyanezen fényes  méltóságban. 

Ferdinándnak igazság-, kegyelem- és áldásdús uralko-
dását kölönösen nevezetessé s örökre emlékezetessé teszi 
Erdélynek Magyarországgal való teljes egyesülése, mit az 
1848-ban május 29-dikére Kolosvárba rendelt ország-
gyűlés közértelem- és szavazattal mondott ki, s a föl-
séges nagyfejedelem  és apostoli magyar király készség-
gel járult annak szentesítéséhez, törvényes megerősítéséhez. 

Ennek következtében, miként Magyarhonban, itt 
is azonnal életbe lőn léptetve a lakosság jogegyenlősé-
ge, vallás-, nemzet- és nyelvkülönség nélkül; a meg-
szüntetett jobbágysággal az urbériségeken eddig feküdt 
úri szolgálat, dézma- és pénzbeli fizetések  is eltöröltet-
tek; a közteherviselés mindenkire kiterjesztetett; és a 
sajtó fölszabadíttatott. 

Azonban a gyönyörűen folmosolygó  alkotmányos 
honegység derűjét, melynek fénypontja  a nemzeti és 
minden idegen befolyástól  ment felelős  önkormányzat 
volt, csakhamar vészteljes ború kezdé elhomályosítani. 
A forradalom  szele tudniillik, mely nyugatról egészen 
hazánkig elhatott, itt is zivatar erejével ragadta meg 
az ingerült kedélyeket, s a roszul palástolt indulatok 
egyre szenvedélyesebben törtek elő a magyar elemnek 
úgymondott túlhatalmasodása ellen. 

Ezt látva Ferdinánd, s az aggasztó népmozgal-
makban és a már itt-ott föltetsző  rémtettekben a köze-
ledő belháborunak bizonyos előjeleire ismerve: még ugyan-
azon évi deczember 2-dikán lelépett a trónról, s ezt 
unokaöcscsének, Ferencz Károly főherczeg  idősebb fiá-
nak, Ferencz Józsefnek  engedte át. 
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I. F e r e n c z József . 

1848—1807. 

Mihelyt az iszonyatos háború, mely október 7-
dike után 1848-ban egyrészt a magyar törvényhozás és 
magyar nemzet, másrészt az ausztriai uralkodó-báz és 
közvetve az ausztriai némct-szláv örökös tartományok 
között lángra lobbant, a Világosnál augusztus 13-dikán 
1849-beu történt fegyverletétellel,  a magyar nemzetre 
nézve szerencsétlenül lezajlott: a rá nyomban követke-
zett ostromállapot tartama alatt, I. Ferencz József, 
híven ezen választott jelmondatához: „Egyesített erővel", 
példátlan erélylyel kezdé meg az egységes ausztriai 
császárállam megalkotását , s kebelezte be ennek 
kiegészítő részéül a magyar korona alatti tartományokat. 

E szerént Erdély álladalmi élete merőben új szint 
váltott; mert azonkívül, hogy maga az ország megint 
elkülöníttetett Magyarhontól, megszűnt egyszersmint ben-
ne az uralommal az ősi alkotmány, meg a magyar nyelv 
illetékes felsősége;  és minden, mit a nemzet kegyelt s 
mi egykori függetlenségére  mutatott, örökre eltűnni lát-
szott. Mindezeknek helyébe pedig egyszabású, az egész 
birodalomra érvényes osztrák törvények és intézmények, 
többnyire idegen hivatalnokok és korlátlan császári kor-
mányzat léptek, katonai szigorral, kíméletlen következe-
tességgel. Az ország, mint az osztrák birodalom egyik 
koronaországa, líj kormányszervezetet nyert s előbb 
hat, majd őt katonai vidékre, majd ismét 1854-
től tíz közigazgatási kerületre osztatott, melyek 
mindnyájan a Nagy-Szebenbe telepített cs. k. h e 1 y t a r-
tóságban öszpontosíttattak. 

Míg ezek így lőnek, azonközben gyökeres átválto-
záson ment át az iskolai tanrendszer is, a határőrző 
katona-kötelezettség megszüntettetett, divatba jött a le-
vél- és papirbélyeg, népősszeirás rendeltetett, Kolosvárott 
és Brassóban kereskedelmi és iparkamrák keletkeztek, a 
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bécsi hossz- és űrmérték használata megparancsoltatott, 
a dohány-egyedáruság behozatott, új utak hasíttattak 
és rakattak különböző irányokban, s távirdavonalok kő-
ték össze egyik főbb  helyet a másikkal. 

Ennyi és temérdek egyéb intézkedések közben, 
miután a fölséges  uralkodó 1852-ben Erdélyt bejárta, 
a kővetkező 1853-ban az eddig fogarasinak  mondott gö-
rög-katholikus püspökséget, az apostoli szentszékkel egyér-
telmüleg, érsekségi czímmel s fngaras-gyulafehérvári  el-
nevezéssel diszíté fol,  és a szamos-újvári görög-katholikus 
püspökséget alapította. Nem csak, hanem később, a keres-
kedelmet és kézműipart is zsibbasztó nyűgeikből s a zsidókat 
eddigi nyomott polgári állapotukból kegyelmesen kiemelte. 

Mindezt azonban hasonlíthatlanul túlszárnyalta az 
1860-diki október 20-dikán kelt legmagasb császári ok-
levél, mely, a tarthatlanná vált öszpontosító kormány-
rendszert hatályon kivül tevén, az alkotmány vissza-
helyezésével és egy koronázó országgyűlésre való kilá-
tással kecsegtetett. Be is állíttattak meg-meg az ek-
koriglan föloszlatva  volt erdélyi királyi udvari korlát-
uokság és a királyi főkormányszék,  élőkön Er-
dély két tekintélyével, Kemény Ferencz báró- és 
M i k ó Imre gróffal.  Ámde, mielőtt a nemzet óhaja 
teljesen megvalósulna, még egy kimélytelen ideiglenes-
ségen, e kemény tűzpróbán kelle átesniök az erdélyiek-
nek inkább, mint a magyar királyság bármely területén 
lakóknak; mignem, elhárítván a magyar- és erdélyhoni 
képviselőkből álló pesti országgyűlés a király és nem-
zet közötti kiegyezés akadályait, s Andrássy Gyula 
gróf,  Festet ich György gróf,  Wenckheim Béla 
báró, Eötvös József  báró, Lónyay Menyhért, 
Mikó Imre gróf,  Horváth Boldizsár és Gorove 
István személyeikben a felelős  magyar minisz-
térium kinevezve levén: 1867-diki junius 8-dikán a 
nemzet határtalan örvendezése között I. Ferencz Jó-
zsef  ő felsége  Magyarország apostoli királyává, és Er-
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zsébet ő felsége  Magyarország királynéjává tőrvénye-
sen és világra szóló fénynyel  Budán a régi Mátyás-tem-
plomban megkoronáztattak. 

S ezzel Isten szine előtt, az oltár zsámolyánál ün-
nepélyesen megköttetett a frigy  király és nemzet közt; 
s szent István birodalmának 14 különféle  nemzetiségei, 
mint azonegy politikai nemzettestnek egyenjogú elemei, 
a polgári szabadság, testvériség és egyenlőség szálaival 
ffizvék  a törvény paizsa alatt szorosan egymáshoz. Egy 
és ugyanaz innentúl mindnyájunknak a királya, egy és 
ugyanaz a hazája. A miből önként következik, hogy, 
mert Erdélynek Magyarországgal való egyesülése is jo-
gilag és gyakorlatilag bevégzett tény : amannak történel-
me sem kereshető és található föl  ezután egyebütt, mint 
az egy, nagy, hatalmas és dicső Magyarhon történelmében. 
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