BETHLEN GABOR (IKTARI)
Marosillye, 1580. november 15. - Cyulafehervar, 1629. november 15.

Bethlen Gabor neve elvalaszthatatlanul osszefonodik Erdely "aranykoraval". Szemelyeben rendkfvul tehetseges, sokoldahi, celtudatos realpolitikus kerult a fejedelmi tr6nra, aki kortarsaiban egyarant keltett csodalatot es gyilloletet. Er6t es nyugalmat sugarzo egyenisege volt, aki beket es
[oletet teremtett orszagaban. Kulpolitikai vallalkozasai, ha nem is jartak
nagy nyereseggel, jelent6sen emeltek Erdely nernzetkozi tekintelyet.

Az eletpalya kezdeten

Bethlen Gabor Marosillyen, az atyai kuriaban szuletett 1580. november 15-en. Apja
Bethlen Farkas, edesanyja a gyergyoszarhegyi Lazar Druzsiana volt.
Edesapja szuletese utan nem sokkal meghalt, majd alig tfzevesen edesanyjat is elveszitette. Ekkor kerult szekely nagybatyjahoz, Lazar Andrashoz occsevel, Istvannal egyutt. Lazar Andras, a kemeny, keveset beszelo, szigoni szekely ember Csik-Cyergyo-Kaszon szek alkiralybfraja
volt ebben az id6ben.
"Mogorva es vad nagybatyjuk, Lazar Andras f6ember nevelte 6ket
fel, a szekelyek szigoru fegyelmeben, de kevesse oktatva tudornanyokra" - Irta a fejedelem gyermekkorarol udvari tortenetfroja, Bojti Veres
Gaspar. T estvere, az inkabb bekes, visszahuzodo termeszeni Istvan
majd csak akkor lep a nagypolitika szfnterere, amikor batyja tavozik az
el6k sorabol. "Gabor viszont kora ifjusagat61 kezdve magasabbra ne-
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zett, ekesszolo, meresz, magabiztos, semmit lehetetlennek nem tart6
ifju volt" - frja ugyanesak Bojti Veres. Az ifju Bethlen teljesen a katonaskodasnak szentelte eletet, es szolgalatkeszsegevel, szerenysegevel
igen hamar kituntette magat Bathory Zsigmond udvaraban, ahova 13
eves koraban kerult aprodkent, Az els6 katonai probat a tizenot eves
haboni csataiban allta ki. Ott volt Cyurgyevonal, Kornis Gaspar es Kiraly Albert kivalo katonak mellett, es hareolt Borbely Cyorggyel a Maros menti varak visszavetelenel. A haboni vegen Bathory Andras bfboros-fejedelem melle allt, reszt vett a goroszl6i utkozetben. Ekkoriban
keveredett katonabaratsagba
Szekely M6zessel, akinek huseges fegyvertarsa volt, vele tavozott emigracioba az Oszrnan Birodalomba, majd
vele egyutt tert vissza 1603-ban, hogy tiszavirag-elenl fejedelemseget
tamogassa.
A kovetkezo esztend6ben mar Boeskai kornyezeteben talaljuk Bethlent. Allftolag 6 volt az, aki az oszmanokhoz emigralt erdelyi nemesek
neveben levelben kerte fol Bocskait, hogy alljon a mozgalom elere. Ezt a
levelet fogta el Barbiano kassai f6kapitany, es fgy robbant ki a Boeskai
vezette Habsburg-ellenes mozgalom. E level megletere nines bizonyitek, esak a tortenetfrok emlekezete orokftette meg szamunkra ezt az
epiz6dot. Annyi mindenkeppen bizonyos, hogy Bethlen komolyan tamogatta Boeskai fejedelemseget. Az oszman birodalombeli j6 kapcsolatait kihasznalva 6 [arta ki a fejedelmi ahdnarnet Bocskainak, akitol
hasznos szolgalatai viszonzasakeppen megkapta Vajdahunyad varat.
Bethlen 1605-ben vette felesegul Karolyi Zsuzsannat, a szatrnari birtokos Karolyi Laszlo leanyat. A menyasszony rokona volt Boeskai Istvannak, akinek allitolag koze is volt a fiatalok megisrnerkedesehez. Mikozben a felkeles esemenyei miatt Erdely forrongott, Bethlen, aki politikai-katonai ugyekben is erintett volt, nem tudott a kijelolt id6pontban eskuvojere menni, ezert esak a masodszorra megbeszelt idoben, augusztus vegen hazasodtak ossze Kolozsvaron. A menyegz6n Boeskai is
reszt vett. Bethlen jelent6s partiumi javakat szerzett meg Zsuzsanna
kezevel, s Igy birtokoskent is novekedett a tekintelye. A feljegyzesek
szerint ket gyermekuk szuletett, Istvan es Kata, akik azonban nagyon
hamar meghaltak.
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Karolyi Zsuzsanna szigoru kalvinista hitelvek szerint nevelkedett es
eszerint elo, puritan asszony volt. Fennmaradt leveleik azonban arrol tamiskodnak, hogy Bethlennel kotott hazassaga szerelmi hazassag volt.
Bethlen meg masfel evtized rmiltan is "Edes Susa'vnak, "szerelmes szfvern" -nek szolitotta. Zsuzsanna gyonged, gondoskod6 termeszetii es
mindvegig megbfzhato tarsa volt a fejedelemnek, aki tavolleteben a fejedelmi udvar gazdalkodasanak szervezeset, a kisebb-nagyobb uradalmak
ugyeinek intezeset, olykor a kincstar elintezendd feladatait is ra tudta
bfzni. A fejedelemasszony puritan eletvitele, egyre merevebb es szorongasra, melabiira hajlamos szernelyisege azonban nem minden tekintetben illett a fejedelemhez, akirol az a hfr jarta, hogy szerette a muzsikat, a
vendegseget, a tancmulatsagokat es a j6 bort is, de nem elt vele mertektelenul. Azt is feljegyeztek a forrasok, hogy Bethlen nagyon kedvelte az
ekszereket, a dfszes, sokszfmi oltozetet, es eloszeretettel viselt ilyen ruhakat. Kortarsai arrol is beszeltek, hogy az emigracioban gyenged szalak
fuztek egy nandorfehervari gazdag, olasz szarmazasu ozvegyasszonyhoz, sot a korban varazslatos szepsegilnek mondott Bathory Annahoz is.
Hazassaga kezdeten rogton elsz6lftotta ot hitvese mellol a kotelesseg,
ugyanis Bocskai 1606-ban Jeremia Movila moldvai vajda keresere 6 ezer
fonyi katonaval Moldvaba kuldte az ottani parasztfelkeles lecsillapltasara, majd a Vaskapuhoz rendelte az ott betort tatarok visszaveresere.
Bethlen Rakoczi Zsigmond tr6nra jutasakor ellenfelet, Bathory Gabort tamogatta, ezert egy rovid idore bortonbe is kerult. Rakoczi
ugyanis elfogta azokkal a titkos levelekkel a birtokaban, amelyeket Bathory kuldott az erdelyi fourak reszere. Miutan Rakoczi rnegenyhulve
szabadon bocsatotta, 1607-ben egy ideig Ecseden elt Bathory Gabor
szolgalataban. Amikor az erdelyi tr6nra segftette, meg nem gondolta,
hogy Erdelyt sulyos helyzetbe sodorja a Bathoryak dicso never viselo
Gabor fejedelem. Bathory mellett 0 maga is gyorsan nagy magassagokba jutott: tanacsos, az udvari hadak fokapitanya, Hunyad varmegye foispanja, Csfk-Cyergyo-Kaszon szek fokapitanya lett. Kituno oszman
birodalmi kapcsolatai miatt leginkabb diplomaciai szolgalataira tartott
igenyt a fejedelem. 6 volt az, aki a Portan megszerezte Bathory Gabor
szarnara a kinevezesi okiratot, es 1609-ben a pozsonyi orszaggydlesen
is 0 kepviselte a fejedelmet.

97

BETHLEN CABOR (lKT ARI)

Kettejuk viszonya azonban az evek soran egyre jobban megromlott.
Mar 1611-ben ellentetbe kerultek, amikor a fejedelem Bethlen intese elIenere kiprovokalta Porgach Zsigmond Erdely elleni tarnadasat, vagy
amikor Moldva es Havasalfold meghodftasat hatarozta el. A Brass6
melletti csata utan Bethlen a kovetkezo sorokat Irta Rhedey Ferenc
varadi kapitanyhoz: n .•. ne veszessuk el, uram, az hazat, mert ha elveszftjuk, mi mast nehezen, avagy nem is talalunk. Torodott es sokat
budosott emberek vagyunk, en T orokorszagra soha tobbszor nem megyek, inkabb akarok meghalni hazamban." De remenyei nem valtak va16ra. Bethlennek 1612 szeptembereben ismet az Oszrnan Birodalomba
kellett menekulnie. Ennek kozvetlen elozmenye az volt, hogy Bathory
II. Matyassal tervezett titkos szerzodeset, illetve magat a kapcsolatfelvetelt Bethlen megfrta a temesvari pasanak, A levelet elfogtak, s a fejedelemhez vittek. Bethlen elete ezt kovetoen folyamatosan, veszelyben
forgott, ugyanis Bathory reszegen tobbszor megfenyegette, s6t att6llehetett tart ani, hogy mulatozasa alkalmaval felindulasaban sajat kezevel
vegez vele. Bethlen ugy erezte, eleg volt a szemelyet ert sertesekbol,
mint ahogy abb6l is, hogy Bathory egesz Erdelyt veszelybe sodorja.
Bethlen ugyanis a hagyomanyos ntorokpartin politikat kovette, mert
belatta, amit Erdely addigi tortenete is peldazott, hogy egyedul nem
szabadulhatnak meg a szultan fennhatosagatol. Lehet ugyan a Portaval
szembehelyezkedni, de annak altalaban sulyos kovetkezmenyei vannak.
1612 novernbereben Bathory fejedelem az orszaggyillesen hiltlensegi
perben fej- es [oszagvesztesre Iteltette Bethlent, aki azonban ekkor mar
messze [art, es nagy terveket forgatott a fejeben, T emesvart, Budat,
Drinapolyt utba ejtve Konstantinapolyba ment. J6l ismerte az Oszrnan
Birodalom milkodesi mechanizmusat, es tudta, hogy egy-egy terulet
kerdeseiben a helyi hatalmassagok velemenye donto lehet a Portan, tehat eloszor a kozeli oszman urakat kell megnyernie. T emesvaron
Zulfikar pasaval targyalt, akinek kulonosen nagy befolyasa volt az erdelyi ugyekben, Kanizsan pedig megbaratkozott Szkender pasaval, aki a
kesdbbiekben sok alkalommal fogja tamogatni Bethlent. Majd a budai
pasa joindulatanak megnyereset kovetoen Nandorfehervaron is [art,
mfg vegul Drinapoly utan a f6varosba erkezett. Itt az 6t tamogato pa-
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sak kozbenjarasanak koszonhetoen az uj nagyvezfrt is megnyerte ugyenek, es hamarosan a szultan ele kerulhetett kihallgatasra. Fennmaradt
az a tortenet is Bethlenrol, hogy allltolag amikor a szultan a varosban
Iovagolt, igen batran elkapta lovanak kantarszarat, es fgy megallftva a
menetet, ott helyben eloadta kereset. Ez a tortenet ugyan kevesse hiheto, de mindenesetre hamar elerte, hogy a Porta a regi fejedelem, Bathery Gabor lemondatasat rendelje el, es helyebe ot jelolje ki. Bathory Gabor keson erkezo kovete mar nem tudott mit tenni ura erdekeben, a
szultani dentes vegleges volt.
Bethlen portai fellepese, bar talan furcsanak tilnhet mai szemmel
megitelve, Erdely tortenete szernpontjabol nagyon is udvosnek mondhat6. Ugyanis a folyamatos belsa zrirzavar, Bathory Gabor Habsburgokhoz
kozeledo politikaja a kortarsak megitelese szerint azzal a veszellyel fenyegetett, hogy valaszul Erdelyt teljes egeszeben beolvasztjak az Oszman Birodalomba, fgy megsztinik az onallo fejedelemseg. A Bathory altal
uldozott szaszok kozott pedig serelmeik miatt folrnerult az az elkepzeles, hogy Erdelyt nemzetek szerint felosztva, kulon-kulon vajdasagokat
hozzanak Ietre, es fgy eljenek tovabb, Ez a gondolat is az allamisag elvesztesehez es a szomszedos roman vajdasagokhoz hasonl6 alla pot kialakulasahoz vezethetett volna. Bathory uralkodasa tehat sok szempontb61 a szeteses fele hat6 eroket mozg6sftotta, es Bethlen onjeloltkent
val6 fellepese ilyen ertelemben a fejedelernseget mint onallo allamalakulatot mentette meg. Bethlen ekkor is hatarozott es celtudatos volt, mellekes szempontok nem zavartak, megvolt az egeszseges onbizalma is, es
ugy gondolta, jobb fejedelme lesz Erdelynek, mint Bathory Gabor. 6
volt az, aki tamogatta a fejedelemseg rnegszerzeseben Szekely M6zest,
Bocskai Istvant, Bathoryt, most azonban elerkezett az ido, hogy tapasztalatait Erdely [avara hasznositsa, es 0 megragadta a pillanatot.
1613 majusaban kapta meg I. Ahmed szultantol a fejedelmi felhatalmazast es melle az annak nyomatekot ad6 oszman hadakat, hogy tamogatasukkal vonuljon be Erdelybe. Bethlen Gabor 1613 aszen tert
haza, es vele Szkender pasa szerdar, Sahin Cira] tatar kan es Magyaroglu Ali szilisztrai pasa iranyitasa alatt kozel 80 ezer fonyi oszman-tatar hadero erkezett, kiegeszulve moldvai es havasalfoldi csapatokkal.
A hadak T orda kornyeken taboroztak le, es Szkender pasa osszehivta a
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fejedelernvalaszto orszaggydlest Kolozsvarra. Csak azt kerte, hogy Bathory fejedelmet tegyek le, egyebekben megengedte a rendeknek a szabad fejedelemvalasztast.
Meg miel6tt erre sor kerult voIna, Bethien nagyvonalu gesztust gyakorolt az osszeparancsolt rendek fele: arra kerte 6ket, hogy oldjak fol
a fejere 1612-ben kimondott proskripciot, azaz fej- es joszagvesztesi Iteletet, majd kivonult a terembol, ezzel is jelezve, hogy tiszteletben tartja
a torvenyt, es tudja, a feloldozas elott nines joga jelen lenni. Miutan ezt
megkapta, visszatert. A rendek - igaz, nem sok esellyel=- masik [eloltet
is allitottak Szilvasy Boldizsar szemelyeben, de oktober 23-an - ahogy
a kortars Nagy Szabo Ferenc lefrasabol tudjuk - "feltekben libere
eligaltak", azaz feltukben szabadon megvalasztottak az uj fejedelmet.
T agadhatatlan, hogy Bethlen megvalasztasaban nagy szerepet jatszottak az Erdelyben leva oszman hadak, valamint az is, hogy kitarto, eeltudatos diplomaciai munkaval, modszeresen keszltette elo fejedelernseget. Egesz eddigi politikai es katonai palyafutasa, kierlelt, boles szernelyisege azonban azt vetitette elore a kortarsak nagy reszenek szemeben
is, hogy nagyszenl allamferfi valik belole, aki hazajanak hasznara eselekszik majd. Az oszman hadakat amilyen gyorsan esak tudta, hazakuldte, tamogato jelenletukert nem mentegetozott sem ekkor, sem kesobb. T udta 0 is, de Erdelyben mar mindenki: az oszmanokkal szembefordulni (egyeI6re) lehetetlenseg, az orszagot megtartani kotelesseg.

A fejedelem megteremti hatalmat

Sokan unnepeltek Bethlen
tronra jutasat, es nagyra ertekeltek, hogy az orszagot megszabaditotta Bathory Gabor zsarnoki hatalmatol, sokan viszont tartottak tole. Erdelyben az evtizedek ota tart6
"romlas, pusztulas, kegyetlenseg es torvenytelenseg utan ... j6 napokat
es esendes bekesseget" vartak es remeltek. Ennek ellenere a fejedelem
kezdetben nem orvendett egyontenl nepszenlsegnek az erdelyiek kozott. Ez abban is megmutatkozott, hogy minden eddiginel szigonibb
conditi6kkal (feltetelekkel) hataroztak meg fejedelmi hatalmanak kereteit. E conditiok lenyegesebb pontjai szerint a fejedelem a fejedelmi tanacs es a rendek [ovahagyasa nelkul nem idegenfthetett el foldet az or100

A fejedelem megteremti
hatalmat
.
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szag teruletebol, idegen allamokkal nem lephetett kapcsolatba, es hozzatettek, hogy ha nem teljesitene minden feltetelt, a rendeknek joguk
van ellenallni. A kescbbiekben majd latni fogjuk, hogy a szigoru megkoteseknek Bethlen nem tett eleget, es lepesrdl lepesre haladva elerte,
hogy uralkodasanak vegere az allarnelet minden teruleten az 0 kezeben
osszpontosult a fohatalom. Mindezt olyan tehetseggel, kivalo egyensuIyozokepesseggel es intelligenciaval teremtette meg, amellyel csak szuletni lehet, de azt megtanulni nem.
Uralomra [utasakor a szaszok szernbenallasa volt Ieginkabb kezzelfoghat6, akik a fejedelmi hatalomtol eddig elszenvedett meltanytalansagok utan tole sem vartak tul sokat. Megtagadtak az adofizetest, hiszen az udvari hadak meg mindig elfoglalva tartottak fovarosukat,
Nagyszebent, es a fejedelmi udvar is itt rendezkedett be teli szallasra,
A szekelyek gyanakodva vartak, mit tesz az uj fejedelem, a hajduk egy
resze meg egyenesen elpartolt tole, es a becsi udvar szolgalataba allt.
Ahogy udvari tortenetiroja, Boj ti Veres Gaspar Irta, Bethlen tr6nra kerulese utan ugy gondolta, harem dolgot kell feltetlenul megtennie:
mindenekelott a n : .gyczhetetlen torok csaszar tetszeset koteles halaval megnyerni. Azutan Matyas csaszarnal, a kereszteny vilag uralkodo[anal, akinek udvaraban mar6 ragalmakkal halmoztak el, tetterol es fejedelemsegerol szarnot adni. Vegul orszaga nepenek lelket a bekere es
egyetertesre val6 torekvesevel s a regebbi jogtalansagok teljes elfeledtetesevel meggyozve ... megnyerni maganak." Val6ban Igy is torrent.
Mikozben azonnal koveteket kuldott a Portara regi, j6 kapcsolatai
apolasara, ugyanugy Becsbe es Thurz6 Cyorgy nadorhoz, sot Porgach
Zsigmond kassai fokapitanyhoz is, es tudatta veluk kereset: az Erdelyhez tartoz6 Reszeket ne haborgassak. Az 1614. evi linzi egyetemes gyulesen, tehat a magyar-osztrak-cseh-morva
rendek egyuttes gytilesen
egyertelrmien kiderult, hogy a becsi udvar Bethlen fejedelernseget nem
fogadja el, ellene lazit, sot Melchior Khlesl, II. Matyas kiraly mindenhat6 biboros-minisztere egyenesen haboru inditasat javasolta a fejedelem
eltavolitasara. Miutan azonban a jelenlevok ezt elutasitottak, kenytelenek voltak megbekelni Bethlen hatalomra kerulesevel. 1615-ben Nagyszombatban titkos rnegallapodast kotottek a fejedelemmel, amelyben
elismertek hatalmat, visszaadtak Husztot es Kovart, viszonzaskeppen
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Bethlen is elismerte, hogy Erdelyt a Habsburgok beleegyezesevel birtokolja, es megfogadta, hogy az oszmanokon kfvul minden mas kulso elIenseggel szemben tamogatni fogja Becset. Ezt a megegyezest azonban
a becsi udvar egyaltalan nem akarta betartani. Mikozben a hajdiikat
Bethlen ellen buzditottak, egy ellenjeloltet is allftottak Homonnai
Drugeth Cyorgy szemelyeben, akit a Portanal is beajanlottak.
Bethlent azonban nem Iehetett ilyen egyszenl csellel kijatszani, hiszen 6 portai kapcsolatai Iehasznalasaval, ha nem is konnyeden, de rutines manoverezokeszseggel szamol t Ie ellenfelevel. Amikor Homonnai
fegyveresen tort ellene, mar a budai pasa segedcsapatai is Bethlen rendelkezesere alltak a gy6zelemhez. A Habsburg-udvar azonban tovabb
intrikalt a Port an, bearultak a nagyszombati szerzodest, hatha emiatt
buntetesbol leteszik ot a fejedelernsegrol. Annyit sikerult elerniuk,
hogy a Porta a Homonnai altal - egyebek mellett - felajanlott ket fontos hatar menti varat, Lippat es Jen6t most Bethlentol is kovetelni
kezdte. Bethlennek ugyan hihetetlenul ugyes lepesekkel egy ideig meg
sikerult huzni az idot, de vegul is az oszrnan fenyegetes nyomasara
1616. [unius 12-en szabalyos ostrommal kellett sajat katonaitol - elukon Keresztesi Pal kapitannyal - megvivni es oszman fennhatosag ala
adni Lippa varat. Lippa atadasa nem volt konnyil dentes sem a fejedelern, sem az orszaggyilles reszerol, hiszen fontos atkelohely es strategiai
pont volt, a hozza tartoz6 ot kastellyal es szarntalan faluval. A rendek
Igy indokoltak hatarozatukat: "Az egy Lippa odaadasaval hazankat egeszen utols6 veszedelernbol, magunkat, felesegunket, gyermekunket
meg kellett valtanunk."
Ha Bethlen most meghal - Irta eletenek nagyszenl ismeroje, Peter
Katalin - tortenelmunk Iegsotetebb alakjai kozott tartanank szamon,
De szerencsere nem igy torrent, meg kozel masfel evtized adatott neki
az uralkodasra, Ezzel a cselekedetevel viszont sok vitara adott alkalmat
mar sajat koraban is. A Habsburg-udvarban es Magyarorszagon arulonak, az oszmanok szolgajanak belyegeztek, de az erdelyiek
kozott is 50,
kan csak "mohamedan Cabor/-kent emlegettek. Ugy nlnik, Becsben
megfeledkeztek arrol, hogy Homonnai szemelyeben az udvar eppen azt
a fejedelemjeloltet
tarnogatta,
aki Lippan kivul [end, Lugos es
Karansebes atadasat es sokkal nagyobb eves adoosszeg megfizeteset
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Igerte a szultannak. Bethlen a var atadasaval nemcsak sajat fejedelemseget 6rizte meg, hanem egy tarnadas es egy ebbol kirobban6 hosszabb
hadakozas veszelyet is elharltotta.
Ezt kovetoen hatarozottan, de nem esztelen kegyetlenseggel szamolt
Ie bels6 ellenfeleivel, es a Habsburg-kormanyzatnak
hamar be kellett latnia, hogy egyre szilardulo hatalmaval szemben nem tudnak mit tenni.
1617-ben kenyszeredetten fehijftottak a nagyszombati szerzodest.
Ekozben a fejedelem azonnal megkezdte hatalmanak bels6 konszolidalasat, a rendekkel val6 megbekulest, A szigort es a kedvezest olyan
kitilnd aranyerzekkel kombinalta, az engedmenyeket olyan kivalo dipIornaciai erzekkel adta, hogy azok egyuttal hatalmanak erosodeset is
szolgaltak. Hosszas targyalasok utan visszaadta Szeben varosat a szaszoknak, kivonult onnan udvaraval, de azoknak el6bb husegeskut kellett tenniiik. Igaz, a fejedelem ezt kovetoen sem volt igazan felh6tlen
viszonyban a szaszokkal, de mivel alapvet6 privilegiumaikat nem bantotta, Igy ha olykor Iazadoztak is, nem jelentettek komoly gondot.
A szekelyseg nehez helyzetet mar hosszu id6 6ta ismerhette a fejedelem. Egyreszt edesanyja csaladja reven maga is felig szekely szarmazasu
volt, masreszt a gyurgyev6i csatat kovetd "veres farsangnak" es a szekelyek tizenot eves habonibeli reszvetelenek, Bathory Zsigmond alatti hanyattatasaiknak is tanuja volt. Az elmult evtizedekben a szekelyek kozott mindinkabb az jott szokasba, hogy a katonaskodas kotelezettsege
al61 mentesiteni akarvan magukat, a szabad kozszekelyek kozul egyre
tobben valtak jobbaggya, azaz egy gazdagabb szekely nemes vagy varmegyebeli nemes szolgalataba szeg6dtek. Ennek oka az volt, hogy kulonosen a 17. szazad els6 feleben igen sulyos merteket oltott a szekelyseg
elszegenyedese, ezert sokan nem tudtak beszerezni a fegyverzetet es felszerelest, ami a katonaskodo szabad jogallas alapfeltetele lett volna. A
jobbagyszolgalatba szegodottek viszont sem katonaskodasra nem voltak
kotelezve, sem pedig ad6t nem fizettek az allamnak, nem ugy, ahogyan
a jobbagyok altalaban. Mivel egyre csokkent a hadra foghat6 szekely katonanepesseg, Bethlennek - ha biztositani akarta a maga szarnara a szekely hader6t - meg kellett allitania ezt a folyamatot.
Elve fejedelmi [ogaval, 1614-ben a szekelyek kozott katonai rnustrat
(szernlet) rendelt el, az itt elkeszult lustrum (szemelyenkenti adatfelve103
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teli lista) 386 kozseg lakosait sorolja fol, Ez a legreszletesebb adatfelvetel, amely a 17. szazadbol megmaradt, ugyanis nemcsak a hadra foghato lakossagot, hanem a szekely jobbagyokat is osszefrtak benne. Mindez a fejedelem tajekoztatasat
szolgalta, hogy tisztan lassa, mennyi
katonara szamithat szukseg eseten. Ezt kovetoen meg 1614-ben rnegallapodast kotott a szekelyseggel, visszaadta regi szabadsagjogaik egy reszet, egyuttal szigoruan rneghagyta, hogy a hadviselesre kotelezett szabad szekelyek kozul senki ne kosse Ie rnagat jobbagynak, es azt a nemest, aki szekely jobbagyot fogad szolgalataba, sujtsak negyszaz forint
buntetessel, birtokait pedig duljak fol. Mivel ennek ellenere sem szilnt
meg a jobbagyosodasi folyarnat, Bethlen ujabb rendelkezeseben 16~6ban a szekely [obbagyok megadoztatasat rendelte el, ugyanugy, ahogyan az orszagbeli tobbi jobbagy ad6zott. Ennek a rendelkezesnek sem
sikerult maradektalanul ervenyt szerezni, hiszen legtobbszor maguk a
szekelyfoldi nemesek titkoltak el jobbagyaikat. A fejedelem uralkodasa
hatralevo reszeben is hatarozottan es kitart6an kuzdott a szabad szekelyek megmaradasaert es azaltal a minel nagyobb szekely hadero rnegorzeseert es fegyverben tartasaert.
T ette ezt abban az idoben, amikor a szekelyseg konnyulovas haremodora mar elavultnak volt mondhato, hiszen Eur6pa hadszinterein a
nehezfegyverzetu, Iofegyverekkel is felszerelt zsoldos katonak arattak a
gydzelmeket. De Bethlen mellett hadjarataiban altalaban 5 ezer fonyi
szekely voros darabont es l6fo is szolgalt. Haditaktikaja es -strategiaja
ugyanis mindig ugy hasznalta fol a gyors szekely lovassagot, hogy azok
allandoan farasztottak, ncsipkedtek" az ellenseget, utanpotlasat vagtak
el, vagy ugyes es ravasz cseleket alkalmazva segitettek a fejedelem hadi
vallalkozasait.
Mindezek mellett uralkodasa kezdeten Bethlennek komoly gondot
okoztak a hajduk. D6czy Andras szatmari hajdiikapitany megkfserelte
a tronkovetelo Homonnai partjara allitani a hajdukat, vagy valamikeppen Habsburg-oldalra vinni oketo Bethlennek azonnal cselekednie kellett ez ugyben is. Meg 1614-ben meghagyta Rhedey Ferenc varadi kapitanynak, hogy Irassa ossze a kornyekbeli hajdukat, es hiisegukert cserebe Igerjen meg nekik mindent, de Ieginkabb penzt es birtokot, valamint
tudassa veluk, hogy ha a magyar kiraly szolgalataba allnanak, akkor
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sem szabad vallasgyakorlatuk, sem pedig Bocskait61 kapott szabadsaguk nem maradhatna meg. 1616-ban a szamukra kiadott oklevelben
nyugtatta meg oket a fejedelem, hogy nszep szabadsagaikat" es lak6helyeiket megtartja. A hajduk cserebe igaz hilsegukrdl biztosltottak tobb
alkalommal is az 1620-as evekben.

Vallasi tolerancia

Bethlen Gabor vallaspolitikajat
az nrecepta
religio" -k, azaz a bevett vallasfelekezetek jogainak tiszteletben tartasa jellemezte. Az 1615. evi orszaggytiles megkezdte a vallasi kerdesek rendezeset is, amennyiben meghagyta, hogy na hoI
melyik fel tobben vagyon, az olyane legyen az ternplum". Tehat ahol a
r6mai katolikusok voltak tobbsegben, mint peldaul Szilagysomlyon
vagy Udvarhelyen, azoke legyen a ternlom, ahol azonban tobb temp10m is volt, ott a kisebb letszamu felekezet kapta meg az egyiket.
Padovabol [ezsuita atyakat is hfvott Erdelybe, hogy megfelelo iranyltasban reszesuljenek az orszagaban elo katolikusok. Tamogatta a roman
lakossag reformatus hitre terfteset, ennek erdekeben a Biblia roman
nyelvre forditasat, de ebben kenyszert nem alkalmazott. Az erdelyi zsid6z6kkal vagy mas neven szombatosokkal azonban nem volt elnezo,
mivel ezt szektanak es nem vallasfelekezetnek tartotta. Az 1618. evi orszaggydlesen a rendek betiltottak a szornbatossagot, bar azok elen a
nagy tekintelyu, mtlvelt kancellar, Pechy Simon alIt.

A tehetseges uralkod6

Bethlen elvezettel es nagy nszakertelemmel" gyakorolta a fejedelmi hatalmat. Bar
uralkodasa elejen meghajolt a rendek szigoni feltetelei elott, kesobb
rneglepd ravaszsaggal es iigyes politikaval fordftotta a maga javara az
eroviszonyokat. A szamara eldirt kondfci6kat leginkabb az orszaggyuIesnek alIt volna modjaban betartatni. Bethlen azonban kis lepesekben,
de kovetkezetesen tolta felre az orszaggyulest, hogy vegul szinte teljesen kiszorftsa a hatalomb61. 1622-ben ravette a rendeket, hogy a korabbi gyakorlatt61 elteroen ezennil csak evi egy alkalommal gyilljenek
ossze. Az erdelyi orszaggyiiles rmikodesi menete lehetoseget adott a fe105
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jedelemnek, hogy <5 hatarozza meg a megtargyalando kerdesek nagy reszet. Bethlen fokr61 fokra mind [elentektelenebb iigyeket vitt a rendek
ele. Raadasul maga a fejedelem szabta meg az orszaggydles osszetetelet
es letszamat. Az altala kinevezett fo tisztsegviselokon, a fejedelmi tabla
tagjain, valamint a szekely, szasz es magyar torvenyhatosagok kepviseloin kfvul nagy szamban vettek reszt az orszaggyuleseken az ugynevezett "regalistak", vagyis azok az elokeld nemesurak, akiket a fejedelem
szemelyre sz616 meghfvolevellel hfvott a gydlesbe. Ezek utan ertheto,
hogy a fejedelem ellenzeke altalaban csekely rnertekben tudta kepviseltetni magat. Bethlen egyebkent idovel a regalistak szamat is [elentosen
csokkentette.
A fejedelmi tanacs ugyszinten Bethlen hatalmat szolgalta, Nem nagyon tehetett mast, hiszen a tanacsosi kinevezeseket is a fejedelem adomanyozta, A regi arisztokratak mellett sok ujonnan felemelkedett elokelot talalunk kornyezeteben, Igy Pechy Simon es Kovacs6czy Istvan
kancellart, Rhedey Ferenc varadi fokapitanyt, Petnehazy Istvan hajdiigeneralist vagy a ket szekely generalist, Kamuthy Farkast es Beldi Kelement. A fejedelem hozzajuk fordult, ha tanacsra volt szuksege, mig a
regi csaladok tagjai hatterbe szorultak. A fejedelmi tanacsnak egyebkent
nem volt sem dontesi, sem kormanyzati joga. Kizarolag a fejedelem j6akaratatol es igenyeitdl fuggott, hogy meghallgatta-e a tanacsosait,
Ugyszinten a fejedelem iranyftotta az orszag egyetlen kormanyszervet, a kancellariat. Tisztsegviseloi ugyan a rendek kozul kerultek ki,
munkajuk soran azonban kizarolag a fejedelerntol fuggtek, neki tartoztak felelosseggel. A kancellaria hataskore a belugyek minden agara kiterjedt: a kozigazgatas kisebb-nagyobb kerdeseinek megoldasara, a fejedelmi udvar ugyeinek intezesere, a kincstari uradalmak igazgatasara,
hadszervezeti es hadellatasi ugyekre, ezzel kapcsolatosan a vegvarak es
a hfrszerzes ugyeire, a postaszolgalat es a kereskedes Ielugyeletere, de
ugyanigy a bfraskodas teruletere is. Mindezekben a kormanyzati agakban a kancellaria elsodleges celia a fejedelmi utasltasok es parancsok, a
fejedelmi akarat vegrehajtasa volt. Kulonosen elso kancellarja, Pechy Simon toltott be fontos szerepet a fejedelemseg eleteben. Igaz, hogy amikor 1621-ben a Praga melletti csatara keszulodve Pechy elarulta a fejedelmet, hazajovetele utan Bethlen bortonbe zaratta, 1624-ben azonban
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megbocsatott neki, es szabadon engedte. A kancellarian kfvul az adoigazgarasban es a kincstari igazgatasban tevekenykedo tisztsegviselok,
valamint az orszag generalisai es az udvari kapitanyok is fejedelmi emberek voltak. A kincstar iranyftasat a fejedelem szigonian felugyelte
kinestart6ja, Kamuthy Balazs es az egyes jovedelmi agak iranyftasara
szemelyesen altala kinevezett tisztsegviselok utjan,

Az orszag viragzasnak indul

Bethlen Cabort senki sem tanitotta
a gazdalkodas tudomanyara, uralkodasa alatt megis egesz Erdely viragzott es gazdagodott. Bethlennek,
ahogyan a j6 gazdanak, osztonos tehetsege volt azoknak a modszereknek a megtalalasahoz, amelyekkel megtoltotte a fejedelmi tarhazat, es
szilard an kezeben tartotta a gazdasagiranyltast. Paradhatatlanul dolgozott, rendelkezett es utasitott. Tudatosan, atgondoltan szervezte meg
az orszag gazdasagat oly medon, hogy abbol minel nagyobb jovedelmet
huzzon a fejedelmi kincstar. Haszna azonban nemesak a kincstarnak
volt, mert az egesz orszag gyarapodasnak indult, megelenkult a penzforgalom, "arus emberek" jottek-rnentek szerte a fejedelernsegben.
Az erdelyi fejedelmek hatalmanak alapjat oriasi maganvagyonuk
mellett - amivel Bethlen uralma kezdeten nem rendelkezett - a fejedelmi kincstar (fiscus) birtokai adtak. Ebbe termeszetesen beletartoztak a
meg 1557-ben szekularizalt katolikus egyhazi javak is. Mivel azonban a
Bethlen el6tti fejedelmek, de kulonoskeppen Bathory Gabor sok kincstari birtokot adomanyozott el, eloszor azokat kellett visszavenni. Mar
az 1615. evi orszaggyulesen keresztulvitte a fejedelem, hogy vizsgaljak
felul az 1588 6ta torrent birtokadomanyozasok jogszeniseget, es rendeljek el az erdemtelenul juttatott birtokok visszavetelet. Ugyan hosszu
lesz a lista, de erdemes vegigtekinteni, hogy a fejedelem mifele javakat
szerzett vissza es birtokolt Erdelyben mint fiskalis birtokokat, koztuk a
legnagyobb varuradalmakat: Huszt, Kovar, Szarnosujvar, Varad, Gyalu,
Deva, Cyulafehervar, Kolozsmonostor, Fogaras, Corgeny, Karansebes,
Lugos. A kisebb varak, varosok kozul megszerezte Eesedet, S6lyomk6t,
Vee set, Zalatnat, Jen6t, Tasnadot, Debreeent, Munkacsot, Tokajt.
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Ezekhez a varakhoz a sok szaz falu mellett banyak es harmincadhelyek
tartoztak, a kincstari bevetelek nagy resze is ezekb6l szarmazott,
Bethlen megszigorltotta a harrnincadvam beszedesenek modjat, es
maga Ielugyelte a fejedelernsegben a penzverest. Az aranybevaltas joga
fejedelmi monop6lium volt. Elrendelte, hogy minden kitermelt nemesfernet Kolozsvarra kell szallitani, ahova Nagyszebenbol athelyezte a
penzverd karnarat. Ezzel kivette a szaszok felugyelete alol a j61 jovedelmezd penzverest, amit azok nem is vettek j6 neven. Kolozsvar mellett
meg Cyulafehervaron is penzverd karnarat allfttatott fel, amelyet szinten maga ellendrzott.
Bethlen kincstara legnagyobb jovedelemre a kereskedelmi monopoliumokb61 tett szert. Igy monop6liumot vetett ki a legjobban eladhat6
erdelyi arucikkekre: a mez, viasz, elo szarvasmarha es 16, rnarhabor, gabona, higany es egyeb banyakincsek arusitasara. A kincstari, valamint a
maganfoldesuri birtokokr61 felvasarolt terrnekeket j6 penzert adatta el
a szomszedos roman vajdasagokban es az Oszman Birodalomban. A
Portan sikerult vammentesseget kieszkozolnie az erdelyi arucikkeknek.
A lengyel piacokat akkor tudta leginkabb kihasznalni, amikor a nikolsburgi bekeben megszerzett het felso-magyarorszagi varmegye bortermeset iranyltotta hozzajuk. A dalmat varosok es Velence is reszesulhetett az erdelyi arucikkekbol. Erdely fontos kulkereskedelmi kincse
volt a higany, korabeli elnevezessel keneso, amit kulonosen j6l ellehetett adni a konstantinapolyi piacon. A belsd piaci forgalmat arlimitaci6kkal szabalyozta, ezzel megallltotta az orszagon beluli penzromlast.
A fejedelem tamogatta es szfvesen fogadta az Erdelybe erkezo "gorog" kereskedoket, aki valojaban nemcsak gorogok voltak, hanem a Balkan sokfele nemzetebol kerultek ki: racok, bosnyakok, albanok, altalaban oszman alattva16k voltak. Bethlen szfvesen befogadta az Erdelybe
jovo, orszagat gazdagft6 vendegeket. Koztuk a nemet foldrol hfvasara
erkezd banyaszokat, penzvero mestereket vagy a rnorvaorszagi anabaptistakat, maskent habanokat, akik hiresen szep keramiatargyaikkal szinesitettek az erdelyi vasarokat. 1623-ban a fejedelem arra utasftotta
portai kovetet, Tholdalagi Mihalyt, hogy ha Konstantinapolybol zsid6
kereskedok akarnanak Erdelybe jonni, adjon szamukra biztonsagukat
szavato161evelet. Egyben nyugtassa meg oket, hogy ha nekik is megfe108
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lelnek az erdelyi korulmenyek, es itt akarnak maradni, a fejedelem
maga fog gondoskodni [oletukrol, es bfzhatnak abban, hogy akar draga
aruikat is lesz, aki megveszi. Egy masik alkalommal zsid6 orvost hivatott Erdelybe, akinek utikoltseget is fedezte, es kerte, hogy hozzon magaval ujabb nmedicamentumokatn, azaz gy6gyszereket a fejedelmi npatikalada" szarnara. Akik pedig mar bejottek az orszagba, azokat nem
kotelezte megkulonbozteto
oltozet viselesere, sot megengedte nekik,
hogy a keresztenyek ruhazataba oltczhessenek, nnehogy serelmekkel illettessenek vagy barmifele illetlen rnegjelolessel". T ermeszetesen itteni
tevekenyseguket tisztesseggel megad6ztatta.
Osszessegeben a fejedelmi kincstar becsleseink szerint evente
600-720 ezer forint kozotti bevetellel rendelkezett. Ebbol mintegy tiz
szazalekot tett ki az erdelyi rendek altal felajanlott allami egyenes ad6.
Ez azt mutatja, hogy a kincstarba befolyo jovedelem tulnyomo resze
nem a rendektol fuggott. A fejedelem tehat anyagi ertelemben sem valt
a rendek kiszolgaltatottjava.
Az orszag korrnanyzasa mellett Bethlen
valosagos gazdasagi szakernberre kepezte magat, tudatosan ugyelve a
nagyobb hasznot hozo modszerek bevezetesere. Felismerte, hogy az orszag akkor gazdagodik, ha a kereskedelem elenkul, tehat erre torekedve
igyekezett novelni a kincstar hasznat.
A fejedelmi kincstart a mezei hadsereg, az erdelyi udvari hadak es a
kormanyzati szemelyzet fenntartasanak koltsegei terheltek meg leginkabb. Bethlen kozisrnert volt pompakedveleserol, uralkodasa masodik
feleben rengeteg luxuscikket
vasaroltatott
kulorszagi piacokon,
elsdsorban Konstantinapolyban,
Velenceben, de Pozsonyban es Nagyszombatban is. Fennmaradt vasarlasi jegyzekei es elszamolasai tamiskodnak errol. Udvartartasa kulonosen fenytizove valt Brandenburgi Katalin megerkezese utan. 1621-ben peldaul a kovetkezo arucikkeket szereztek be a fejedelem szarnara ekszerekbol: gyernantos nasfakat, fulben
vale gyemantos rozsat, gyemantos bokretat, gyemantos, rubintos fuggocsket, 557 darab gyongyszemet, gyemantos rakott gyiinlt, gyemantos aranyovecsket; tovabba finom textfliakat a Iegvaltozatosabb szinekben: selymeket, barsonyt, premeket, flandriai karpitokat, velencei aranyos borkarpitot,
fuszerekfelekbol: borsot, safranyt, szegfdszeget,
szerecsendio-viragot, gyombert, fahejat: kulonleges gyumolcsoket: cit109
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romot, szarftott citromot, narancsot, granatalmat, mazsolaszolot, mandulat: etelfelesegekbol. gesztenyet, nadmezet, nadmezes gyumolcsot,
festett edessegeket, olivaolajat, csigat, osztrigat, kulonleges halfeleket,
spanyol bort; vegul az illatszerek legkulonfelebb fajtait: pezsmat, becsi
szappant es egyeb finomsagokat.

A hadakozo fejedelem

"Ez nagyemlekezetil Bethlen Gabor igen
martialis [hadakozast kedvelo] ember vala" - Irta a fejedelemrol hive, Kemeny Janos, majd igy folytatta:
n •.. egyebirant az hadviselest, abban vale minden molestiakkal [nehezsegekkel] oromest felvenne, es soha honnyaban is lakni bekessegben
nem kevanna, hanem hadakozasban toltene egesz eletet. Nagy gyonyonisege volt hadainak mustralasiban, rendelesiben, az jo vitezld emberekben; sok szep lovoszerszamokat ontetett, erossegeket epfttetett ... n
Bethlen hadvezetesi es politikai-diplomaciai manoverezokepessege
akkor bontakozhatott
ki a mag a teljessegeben, amikor a fejedelem bekapcsol6dott a harminceves haboniba. Hatarozott celjai voltak a hadakozas kezdeten, azonban kivalo realpolitikuskent a valtozo korulmenyek, a hadiszerencse forgandosaga kozepette az adott helyzetnek
megfelelden valtoztatni tudott elkepzelesein. Kepes volt a vegsokig harcolni, de csak az esszeniseg hatarain belul. Olyan szovetsegeket kotott
a nyugati protestans orszagokkal, amelyekre meg ket evtized multaval
is szamithattak az erdelyi fejedelmek. Hadjaratai [elentosen emeltek Erdely rangjat es tekintelyet az europai orszagok kozott.
Bethlen hadseregenek nagysagaval kapcsolatban meg mindig nincsenek minden ketseget kizaroan elfogadhat6 szarnadataink. Korabbi beeslesek szerint Bethlen hadserege altalaban 20 ezer fobol allt, ezt a letszamot azonban szukseg eseten novelhette, Mas adatok szerint csupan 10
ezer fot tudott fegyverben tartani evente nehany honapon keresztul.
Hadserege reszben zsoldosokbol, reszben a hadba hfvhato erdelyi haderobdl allott, 1621-ben a szaszoktol hadkotelezettseguk megvaltasa fejeben penzt kert 600 gyalogos fenntartasara, es a szallitashoz 60 darab
eros, vasalt szekeret. Az erdelyi szasz ipar alaposan kivette a reszet
Bethlen haboruinak terheibol. Elsosorban hard eszkozok eloallitasa,
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koztuk agyuk ontese, kardok, Iandzsak, Iejszek keszitese volt a feladatuk, de ruhazat- es elelernszolgaltatassal is tartoztak. A hadianyag szalIitasat a szasz papsagnak kellett megoldania, 6k fizettek az erre alkalmas szekerek el6allitasat. A szaszok kozul kikerulo katonasag elsosorban tuzerkent szolgalt Bethlen haboniiban.
Amikor a magyar rendek - nem kis reszben Pazmany Peter ersek es
Esterhazy Miklos rneghatarozo szerepenek koszonhetoen - 1618. rnajus 18-an megvalasztottak a Habsburg-dinasztiaban
is szigoni protestansellenessegerol nevezetes II. Ferdinandot kiralyuknak, a nagy reszben meg mindig protestans magyar arisztokracia az 1614. evi kozos
gyulesen mar j6l bevalt osztrak-cseh-morva
rendi szovetseg es egyuttal
Erdely iranyaba kezdett fordulni. Erdelybe 1618 juliusaban erkezett a
hir a cseh rendek Ielkeleserol es Khlesl bfboros bukasarol.
A cseh felkeles egy hertel a kiralyvalasztas utan tort ki Pragaban, es
gyokeresen uj politikai helyzetet teremtett. Vallasi jelszavakba burkoltan kitort az els6 osszeuropai haboru, amely valojaban egy bonyolult
erdekellentetek okozta valsaghelyzetet probalt megoldani, es Europa
kozepso reszen minden addigit folulmulo nepessegpusztulassal
es
anyagi vesztesegekkel [art. A haboru kirobbanasat egyreszt a Nemet-romai Birodalom bels6 krizishelyzete okozta. Fennallt annak a veszelye,
hogy a hatalmas allamkomplexum darabjaira esik szet egyes tartomanyok rendisegenek eloretorese, valamint a kis Iejedelemsegek kozott feszu16 - f6kent vallasi eredenl - erdekellentetek miatt. A csaszari hata10m vegleges eljelentektelenedesenek veszelye is gerjesztette a Ieszultseget. A Habsburgok osztrak es spanyol aga kozott azonban teljes volt
az elvi egyetertes a hatalom megtartasa es a katolicizmus helyzetenek
megerositese tekinteteben. A nemet valsaghoz ad6dtak hozza az europai hegemoniara torekvo Habsburgok es a komyezo orszagok, Franciaorszag, Spanyolorszag, a nemetalfoldi es a skandinav allamok kozotti
erdekellentetek. A haboniba Lengyelorszag is belesodr6dott a Baltikumert foly6 lengyel-sved es lengyel-orosz ellentetek miatt.
Bethlen Gabor nem akart es nem is tudott semleges maradni ebben a
konfliktushelyzetben.
A Porta engedelyenek megszerzese utan felvette
a kapcsolatot a nyugati orszagfel magyar arisztokraciajaval, amelynek
hangulata 1619-ben mar erezhetoen Habsburg-ellenesse valt. Thurz6
111

BETHLEN GABOR (lKTARI)

Szaniszlo vezetesevel egy f6uri csoport kapcsolatba lepett a cseh-morva-osztrak-szileziai
rendekkel, akiknek vezere Mathias Thurn grof
volt. Bethlen Gabor vegul magyarorszagi hfvei, Thurzo Szaniszlo es
Imre, Rakoczi Cyorgy, Szechy Cyorgy es Illeshazy Gaspar hfvasara indult ki Erdelybdl 1619 augusztusaban. Alvinczi Peter predikator altal
megfogalmazott, Magvarorszdg panasza cfmil kialtvanyaban tette kozze, hogy a hazaszeretet, a protestantizmus vedelme, a becsi beke meg6rzese miatt avatkozik a konfliktusba, am szinte mindenki tisztaban
volt azzal, hogy valojaban II. Ferdinand es a Habsburg-haz hatalma ellen iranyul a tamadas. Bar a csehek idokozben V. Pfalzi Frigyest valasztottak kiralyuknak, es Bethlen, akit korabban szinten a kiralyvalasztassal hitegettek, igy most kisse csalodott volt, megkezdte elorenyomulasat a Felvideken. Szeptember 20-an bevonult Kassara, es az ott
osszegyult magyar rendek "eloljarojuknak es f6 gondviselojuknek" vaIasztottak. Innen ket hadoszlopban nyomult nyugat fele, szinte ellen a1las nelkul. A 20 ezer f6nyi sereg eszaki hadoszlopat maga Bethlen vezette, a delit Szechy Cyorgy es Rhedey Ferenc. Az Also-Magyarorszag
fele vezet6 uton a varak, varosok sorra kapitulaltak. Kozben Bethlen
arra kerte Thurzo Imret, hogy surgesse a kornyekbeli varmegyek nemeseinek felkeleset es csatlakozasat, hiszen lehetseges, hogy Morvaorszag
fele kell fordulnia, es akkor elkel a segitseg, Ekkoriban kapja a hfrt, hogy
a csehek a birodalombeli Protestans Unio vezeret, Pfalzi Frigyest valasztottak kiralyuknak, es hogy II. Ferdinand is romai kiraly lett. Nagyszombat bevetele utan ertesult arrol is, hogy a morvaorszagi harcterrcl
Buquoi es Dampierre csaszari tabomokok Bees fele vonulnak vissza,
hogy csapataikat egyesitsek. Ebb61 ugy gondolta, hogy Pozsony vedelmere indultak, es Szentmiklosrol lrilv. oktober 14-en Thurzo Imrenek
Irott leveleben isrnet surgeti a varmegyei felkelest. Eloszor panaszkodik
arrol, hogy a lakossag nem segiti elegge lovakkal, igavono barmokkal,
"mintha mi ellensegek volnank, ugy neznek bennunket, kin bizony kesereg a szivem". Turoc es Trencsen varmegyetol a faraszto hegyek el6tt
300 lovat kert, hiszen ha mar Erdelybol idaig vontatta a "lov6szerszarnait", nem akarja itthagyni 6ket, annal is kevesbe, mert rnindenkeppen
meg akar utkozni Dampierre tabomokkal. Ugy veli, "mert valameddig
mez6n vale hare altal dolgunk el nem valik, heaban vale dolog varak
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alatt val6 tekergesunk". Pozsonyt vegul okt6ber 14-en vette be a fejedelem, ahol Forgach Zsigmond nador egyuttal atadta neki a magyar kiralyi koronat is.
Kozben rossz hirek erkeztek Morvaorszagbol. A Bethlennek Igert
penzsegelyt nem tudjak megfizetni, sot sajat zsoldosaik ellatasara sem
kepesek, fgy azok fosztogatasba kezdtek. Bethlen gyorsan elinditja
Rhedey parancsnoksaga alatt 10 ezer katonajat a eseh teruletek fele,
Thurn tabornok kisegitesere. A csaszariak reszerdl Buquoi es Dampierre
egyesftett serege Bees vedelmere sorakozott fol, Bethlen nehez helyzetbe kerult: a felvideki varmegyektcl Igeretuk ellenere nem kapott katonai segftseget, Igy erdelyi hadain kfvul nem tudott mire tamaszkodni.
Meg uj kassai generalisa, Rakoczi Cyorgy sem kuldott segelyhadakat,
mert a lengyel foldre menekult Homonnai Cyorgy tarnadasatol tartva,
a Bethlen utan inditott esapatokat is visszarendelte. A fejedelem ennek
ellenere [elentos gyozelmeket aratott a morva teruleteken, a melle esatlakozott eseh-morva hadakrol ezt Irja: n : .en bizony szebb es erosebb
hadat sok esztendeje, hogy nem lattarn, mindenestol velek egyutt vagyunk harmincketezren; de itt es ez craig egy varrnegye enmellem nem
[ott ... n Keri Rakoczit, hogy a hatalma ala tartoz6 felsd-magyarorszagi
varrnegyektcl ketportankent egy lovast es egy gyalogost allittasson ki,
majd igy folytatja Rakoczinak Irott leveler: n ... toroktol hogy felni kelljen, azt meg sem kell kegyelmeteknek gondolni; moldovai vajda, hogy
hadban keszulne, azt se higyje kegyelmed, mert ennekem oda vigyazasom vagyon."
Az erdelyi-cseh-morva
szovetsegesek Bees ostromat terveztek, de
amikorra a Ielvonulashoz szukseges pozsonyi Duna-hid elkeszult, Bethlen hfrt kapott, hogy eszakon Homonnai betort lengyel zsoldosaival, es
november 21-en megverte Rakoczi Cyorgy sereget, Bethlen ekkor meg
nem tudhatta, hogy a felso-magyarorszagi varmegyek nem tertek
vissza II. Ferdinand partjara, es nem tamogatjak Homonnait, ezert az
gyorsan ki is fog vonulni az orszagbol, fgy hadserege egy reszet Szechy
Cyorgy vezetesevel sietve Kassa fele inditotta, 0 pedig november 30-an
kenytelen volt visszavonulni Pozsonyba. Hamarosan a eseh-morva esapatok is elvonultak Bees al6l, az ostrom elmaradt. A fejedelem Bees a16Ii elvonulasa hatalmas vihart kavart Europaban, hiszen mindenki tudta,
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hogy ha ket hetig csak taboroznak a varos korul, es kieheztetik a bennrekedteket, mar azzal is megszerezhettek volna a csaszarvarost. Raadasul Bethlen csehorszagi szovetsegeseit is cserbenhagyta. A dentes okat
maig sem tudjuk pontosan, a fejedelem a felso-magyarorszagi tarnadassal indokolta visszavonulasat,
Az mindenesetre teny, hogy Bethlen magyarorszagi politikai sikereinek legmagasabb fokara jutott ezen a telen. Att61 ugyan lehetett tartani, hogy megtamadjak a csaszariak Pozsonyban, ahol mar ulesezett
a magyar orszaggydles, Cydr, Moson es Veszprem varrnegye kivetelevel, de ez nem akadalyozta a rendeket abban, hogy 1620. januar 8-an
Bethlent Magyarorszag fejedelmeve valasszak, Mar ekkor felajanlottak
neki a kiralysagot, amit 0 nem fogadott el. Dontese rnogott komoly
megfontolasok lehettek: Olyan feltetelekkel kfvantak ot a magyar kiralyi tr6nra iiltetni a rendek, ami egy ut6pisztikus, elkepzelt monarchia
kepet vetftette elore. A kiralynak ugyanis a torvenyek valtoztatas nelkuli szentesftesen kfvul semmi joga nem lett volna, nem hfvhatott
ossze orszaggyillest sem, a kul- es beliigyeket kulonbozo rendi testuletek vagy tisztsegviselok iranyltottak volna. Ilyen hitlevelet Bethlen
nem Irhatott ala.
Bethlen hamarosan orok szovetsegre lepett az osztrak-cseh-rnorva-szileziai-lausitzi
rendekkel, majd szeptemberig tart6 fegyversziineti
megegyezest kotve II. Ferdinanddal, visszavonult Kassara. Az orszag
nyugati feleben az Ersekujvar szekhellyel also-magyarorszagi fokapitannya kinevezett Thurz6 Szaniszl6t hagyta.
Idokozben a Portaval is osszekulonbozott a fejedelem, ugyanis az
oszmanok Vac atadasat koveteltek, amit Bethlen semmikeppen nem
akart teljesiteni. Thurz6 Szaniszl6t ezert arra utasltotta, hogy a torokoknek mint ntermeszet szerent val6 ellensegnek" minden erejevel alljon ellent. Amikor azonban kiderult, hogy a csehek nyugati tamogatasban nem rernenykedhetnek a Habsburgok elleneben, Bethlen megis az
oszman segftsegben kezdett gondolkodni. Erre a Porta csak akkor volt
hajland6, ha Magyarorszag nyfltan elszakad a Habsburgokt61. Az 1620.
junius 20-i orszaggyulest Bethlen es II. Ferdinand egyutt hirdette meg
Besztercebanyara. Itt botranyos esernenyekre keriilt sor, amelyek egyben ravilagitanak a Bethlen es rnagyarorszagi tamogatoi kozotti elhide114
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gules egyik osszetevojere is. Ez a problematikus kerdes pedig Magyarorszag, annak Ieendo kiralya es az Oszman Birodalom kozotti viszony
rendezetlensege, illetve alakulasa volt.
Az orszaggyrilesen a meghivottak kozott jelen voltak, sot sz6t is
kaptak II. Oszman kovetei. Felolvastak a szultan levelet, amelyben arra
utasitotta az osszegyillt magyar rendeket, hogy nha pedig magatoknak
kiralyt akartok valasztani, valasszatok olyat, ki tinektek igazsaggal es
az mi fenyes Portankhoz joakarattal Iegyen, es mi azzal a szent bekesseget megtartjuk, s Magyarorszagot az 0 kiralysagaval egyiitt eros becsiiletben tartjuk". Ez a megnyilatkozas ketseget kizaroan jelezte a
reszvevoknek, hogy Bethlen kiralysagaval egyiitt az oszman fennhatosag valamilyen formaja is varhato, sot elkeriilhetetlen lesz. Mindehhez
jarult meg Pechy Simon kancellar rneggyozdnek szant beszede arrol,
hogy milyen megbizhat6 es j6 nkezekben kerul Magyarorszag a szultan
veddszarnyai alatt. Ezutan nem csoda, hogy a Habsburg kiraly kuldottei azonnal tavoztak, az orszaggydles azonban augusztus 2S-en Igy is
kirallya valasztotta Bethlent, aki tronus formaju szeken GIve fogadta az
at nEljen Gabor kiralyl" felkialtasokkal udvozld hodolokat. Ekkor mar
alafrta a nehany h6nappal ezelott meg visszautasitott
Ielteteleket.
Bethlen a varakozassal ellentetben a haboni folytatasat nyilatkoztatta
ki, es szernelyes szovetseget kotott a kiralyi orszagresz leghatalmasabb
uraival: Thurzo Imrevel, Szechy Cyorggyel, Illeshazy Casparral es Rakoczi Cyorggyel.
A fejedelem ezzel sikerei csucspontjara jutott, elerte celjat, a fiiggetlen, uralma alatt egyesuld Magyarorszagot, Hatalma azonban nem tel[esedhetett ki, mert az Erdely es Magyarorszag viszonyat mintegy keretben osszetarto Europa politikai szovevenyebol es az ezt eroteljes
nyomas alatt tart6 oszman hatalmi torekvesekbol nem adodhatott meg
annak a lehetdsege, hogy Bethlen tenyleges magyar kiralykent uralja az
egesz orszagot. Bethlen soha nem koronaztatta meg magat, s hogy miert, azt sokaig nem ertettek meg hivei a sajat koraban es a kesobbi evszazadokban sem. 6 Igy Irt errol: nHa en magamat megkoronaztattam
voIna, soha ennalam bolondabb, de nyomoruitabb fejedelem nem lott
voIna, mert [a Porta] mindjart az orszagnak veghazait entolern megadatni kfvanta volna, melyet ha nem cselekednem, azontul avval fenye115
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getne, hogy ellenem tamad a nemet melle. n Ezek a sorok tokeletesen illeszkednek meggondolt es a magyarsag erdekeit szem elott tart6 politikai elkepzeleseinek es Iepeseinek soraba, Csabitotta ugyan az ahitott
eel, de iddkozben belatta, milyen kovetkezmenyekkel jarna az orszagra,
ha tenyleges, teljes [ogu magyar kiraly lenne. Egy olyan ujabb osszecsapast provokalna az oszrnanok es Magyarorszag kozott, amibe minden
bizonnyal a Habsburgok is beavatkoznanak, es ennek az orszag latna
karat. Sot Borsos Tamas kovete reven mar azt is tudhatta, hogy a Porta
kovetenek felszolalasa es a szultan levele altatas volt, mert sohasem engednek, hogy 0 egyszerre birja Erdelyt es Magyarorszagot.
A Porta szigonian tartotta magat a korabbi megegyezeshez: a fegyveres segftseget Vac atadasahoz kototte. Bethlen ekkor kenytelen volt
diplomaciai manoverekbe bonyol6dni, Sir Thomas Roe angol es Cornelius Haga holland kovet segftseget kerte a portai targyalasokban.
Ekozben a nyugati hadszinteren sulyos esemenyek tortentek, Tilly
tabomok Miksa bajor herceg segftsegevel leverte az als6- es felso-ausztriai rendek tarnadasat, es behatolt Csehorszagba. Bethlen ekkor mindossze 8 ezer ernberevel kelt at a Dunantulra, mert 5 ezer lovasat mar a
csehek segitsegere kuldte. A Becset orzo Dampierre tabornok szepternber 30-an Lakompaknal legyczte az erdelyi seregnek Horvath Istvan generalis - az elhunyt Rhedey ut6da - altal vezetett szarnyat, majd Pozsony megszerzesevel probalkozott, amit azonban Horvath sikeresen
visszavert. Maga a tabornok is itt vesztette eletet. Bethlen hiaba varta a
beigert oszman segitseget, mert a budai pasa Vac ellen vonult, es november 4-en bevette a varost. Hamarosan megerkezett a csehek feherhegyi veresegenek (1620. november 8.) hire, aminek kovetkezteben
szinte panik tort ki Magyarorszagon. A magyar urak megrettenve lattak, mi lett a lazado csehek jutalma: vagyonelkobzasok, kivegzesek, a
protestansok kivandorlasra kenyszentese, a protestans vallas betiltasa,
Gyakorlatilag az egesz cseh arisztokraciat lecsereltek, vagyonukat elkoboztak, es helyukbe csaszarhu nemet urakat helyeztek. A Nagyszombatba 1621. [anuar elejere osszehfvott orszaggyillesen mar erezhetoen
megcsappant a Bethlent tarnogato magyar urak szama. Minden szamottev6 politikai erd a bekekotest surgette, erre probaltak ravenni a fejedelmet is.
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Mikozben a Nemet-rornai Csaszarsagban feloszlott a Protestans
Unio, a csehek es kiralyuk elmenekult orszagukbol, a teljes csaszari
hader6 Bethlen ellen fordult, aki azonban meg mindig eltokelten tartotta magat. Nagyszombatban rendezte be fohadiszallasa«, fogadta a hozza erkezd rnenekulteket, uj terveket dolgozott ki. Ebben a fogyatkozott
allapotban Bethlen maga is meglepodott, amikor II. Ferdinand hajlandonak mutatkozott a beketargyalasok megkezdesere. Mar 1621 februarjaban megindultak a targyalasok, de a morvaorszagi Nikolsburgban
csak az esztend6 utolso napjan keszult el a rnegegyezes szovege, Az
id6t Bethlen is huzta, mikozben portai koveteinek, Rimay J anosnak,
majd Tholdalagi Mihalynak azt az utasitast adta, hogy probaljak az
oszmanokat ravenni a fegyveres beavatkozasra. Az oszrnan segitseg kesett, de nem ugy a csaszari tamadas, Buquoi generalis betort a Felvidekre, Bethlen feladta Pozsonyt, es Kassara vonult vissza, magaval vitte a
koronat. A generalis 20 ezres serege Ersekujvart kezdte ostromolni,
amelyet Thurzo Szaniszlo vedett alig 3 ezer emberrel. Minden jel arra
mutatott, hogy sulyos vereseg varhato. A fejedelmet leghfvebb magyarorszagi emberei is elhagytak, meg Thurzo Imre is ingadozni latszott,
csupan Illeshazy Gaspar es Batthyany Ferenc tartott ki mellette.
Thurzo Szaniszlo elpartolasat az ersekujvari varban maradt erdelyi 6rseg akadalyozta meg. Bethlen erejet es anyagi eszkozeit nem kimelve u]
sereget toborzott Kassa videken, es amint tudott, Ersekujvar ala indult.
Hat hetig tarto ostrom utan a segelyhadak megerkeztevel Horvath Istvan kapitany vegul 1621. julius 10-en szetverte Buquoi sereget, maga a
tabornok is itt esett el. A fejedelem megkfserelte f6seregevel visszavenni Pozsonyt, majd ennek sikertelensege utan Morvaorszag fele fordult,
az ottani felkeles ujabb kirobbantasaban bfzva. A harcok nem vezettek
eredmenyre, es amikor a nernetorszagi hadszfntereken kiujultak a
protestansokkal val6 osszecsapasok, a becsi vezetesnek beket kellett
kotnie a magyarokkal.
Az 1622. januar 6-an a rnorvaorszagi Nikolsburgban alafrt bekeszerzodesben Bethlen lemondott a magyar koronarol, ehelyett nemet birodalmi hercegi dmet kapott, a szokasos Oppeln es Ratibor hercegsegekkel, lemondott tovabba also-magyarorszagi hoditasairol is. Megtarthatott azonban elete iddtartamara het felso-magyarorszagi varmegyet
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(Abau], Bereg, Borsod, Szabolcs, Szatrnar, Ugocsa, Zernplen) es Munkacs, T okaj, Ecsed uradalmait mint maganbirtokait. A bekekotes utan
kiadott kiralyi diplornak arnnesztiat adtak a Bethlen meUett harco16knak, tovabbra is ervenyesitettek a becsi beke pontjait. II. Ferdinand ebben a bekeben hallgat61agosan ugyan, de elismerte Erdely allami szuve-

renitasat.
Nem sokkal a bekekotes utan meghalt Porgach Zsigmond nador, es
az u] nador, a protestans Thurz6 Szaniszl6 csak ugy nyerhette el a kiralyi hozzajarulast, ha vegkepp megtagadja a fejedelmet. A magyar arisztokracia vezeto poltikusai, Esterhazy Mikl6s orszagblro, als6-magyarorszagi fokapitany es Pazmany Peter esztergomi ersek leveleikben, politikai-publicisztikai Irasaikban eles hangu tarnadasokat inteztek a fejedelem ellen. Bethlen gyakodatilag elveszftette minden magyarorszagi tamogatottsagat, es amikor 1623 oszen ismet elindult a Felvidekre, mar
csak nyugati protestans szovetsegeseiben bfzhatott. Hadserege ekkor
13 ezer fonyi volt, tobbsegeben szekelyekbol es hajdukbol allt. Nagyszombatig ellenallas nelkul jutott el, ott csatlakozott hozza 10 ezer f6nyi torok segelycsapat. Kozben Tilly generalis mar gyozelmet aratott
Pfalzi Frigyes seregein, fgy kiderult, hogy Bethlen hiaba vonult ide. Ekkor azonban mar nem fordult vissza, tovabbment a morvaorszagi
Hodoninig, ahol korulzarta a varat, de osszecsapasra nem kerult sor.
Mindket Iel egyre turelmetlenebbul varta az akci6 veget a penzhiany,
elelemhiany, az egyre hidegebbre fordul6 idojaras miatt is. Az egykori
hive, Thurz6 Szaniszl6 altal kozvetitett beketargyalasok nyornan 1624
majusaban szuletett meg a masodik becsi beke. Ebben a fejedelem lemondott Oppeln es Ratibor hercegsegrol, egyebekben ervenyben maradtak a nikolsburgi pont ok. Bethlen nem tudott konnyen kiszallni a
mar megkezdett eur6pai jatszmabol, hiszen protestans szovetsegesei
szamara az eddigiekbol kiderult, hogy szukseg eseten milyen j61 hasznalhato a Habsburgok elleneben a keleti hadrmiveleti teruleteken.
A harrninceves haboni torteneteben azonban fordulat kovetkezett
be. A Habsburgok Wallenstein csaszari hadvezer iranyftasaval sikereket
ertek el az eszak-nernetorszagi teruleteken, es ez azzal fenyegetett,
hogy eur6pai hatalmukat novelve erdekeltsegeket szereznek a Baltikum
tersegeben, sot Franciaorszag bekeritesevel a nernetalfoldi es angol flot118
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ta uralta tengeri kereskedelem teruleten is. Richelieu bfboros azonban
nem maradt tetlen, francia-angol-holland szovetseget szervezett,
amelyhez Cyorgy Vilmos brandenburgi valaszto is csatlakozott. Nem
veletlen, hogy 162S-ben eppen az 0 hugat, Katalint vette felesegul Bethlen. Mikozben a nyugati szovetsegesek Daniaval kiegeszulve sem tudtak jelentos folenybe kerulni Wallenstein es Tilly elleneben, ismet folvettek a kapcsolatot Erdellyel portai kovetseguk utjan. Bethlen hajlando volt a segitsegre, de nem csupan abban a szerepben, hogy magara
vonja Wallenstein figyelmet egy ujabb tamadassal, es ezaltal mentesitse a birodalmi hadszinteret. Ennel nagyobb tervei voltak, es ezeket kozolte is Sir Thomas Roe angol es Cornelius Haga holland portai kovettel. Egy olyan nagyszabasu szovetsegrendszert kepzelt el, amely korbeveve a Habsburgokat, minden oldalrol inditando, egyseges tamadassal
tori meg a Habsburg-haz hatalmat, es teljesen atrendezi Europa terkepet. Ebben a szovetsegben Erdely komoly erdket vonultatott voina fol,
de Bethien kerte a szovetsegesektol Mansfeld tabornok sereget es 40
ezer forint tamogatast. Egyeves alkudozas es ujabb veresegek utan,
1626 nyaran kotottek meg vegul Westminsterben a szovetseget a protestans hatalmak, amelybe Erdely is bekerult. Bethlen hadat gyujtott,
hogy Szileziaban egyesuljon az eszak felcl erkezd Mansfeid tabomokkaI, akinek sereget Wallenstein uldozte, igy nem tudott megallni es Szileziaban letaborozva bevarni Bethlent, hanem tovabbvonult Magyarorszag fele, A fejedeimet tamogato oszrnan sereg Murteza budai pasa vezetesevel csak nagy sokara csatlakozott a Dregelypalanknal megallo
erdelyi hadakhoz. Veluk szemben a Wallenstein vezette mintegy 30 ezres csaszari hadero, koztuk az Esterhazy Miklos altal toborzott magyar
katonasag. Bethlen azonban nem vallalta a nyflt utkozetet, mert Mansfeld gyalogsaga meg nem erkezett meg, es szeptember 30-an az ej Ieple
alatt visszavonult Szecsenybe. Wallenstein rnasnap ugyanigy cselekedett, Ersekujvarba vonult vissza, a csata tehat elmaradt. A csaszariak
fegyverszuneti ajanlatat Pazrnany ersek kozvetltette. 1626. december
26-an kotottek meg ennek nyoman a pozsonyi beket, amely megismetelte a nikolsburgi bekeben foglaltakat. Ez az utolso hadjarat az osszeuropai haboni allasaban jelentos eredmenyt hozott azzal, hogy elvonta
Wallenstein erejet a nyugati hadszinterrol. A pozsonyi bekevel azonban
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lenyegeben veve elveszett az esely arra, hogy Magyarorszag a harmineeves haboni lehetosegeit kihasznalva egyesuljon. Vilagosan kiderult
ugyanis, hogy a magyar rendiseg alkotrnanyos jogai megvedelmezese
erdekeben szembeszall a Habsburg-abszolutizmussal
es egy esetleges
nemzeti kiraly hason16an kemenykezil uralkodasaval is. Bethlen azonban megmutatta, hogy Erdelybol kiindulva, hataban az Oszman Birodalom fenyegetesevel is meg tudta valositani sajat elkepzeleseit, termeszetesen csak addig a hatarig, amfg es amennyiben az rajta mtilott.
Bethlennek ez volt az utols6 hadjarata a harminceves haboruban, de
Habsburg-ellenes diplomaciai man6verei tovabb folytak a Portan,
egyetertesben Franciaorszaggal es a protestans allamok ottani kovetsegeivel. Hamarosan azonban egeszsege meggyengult, es egyre inkabb lefoglaltak az Erdely belugyeivel kapcsolatos kerdesek.

Erdely es a Porta

Bethlen Cabort, ahogyan mar emlftettuk, kortarsal kozul sokan neveztek gunyosan l1mohamedan Cabornak". Ezzel arra utaltak, hogy bizony a Porta tamogatasanak koszonhette hatalmat, es cserebe mindvegig a szultan kiszolgaloja
volt. Erdely es a Porta viszonyat dontoen meghatarozta, hogy az oszman politikai vezetes mindvegig sajatjanak, vazallusanak tekintette az
erdelyi allamot, meg akkor is, ha stinln hangoztattak Erdely nkulonleges statusat". 1620 januarjaban, midon hfrul vettek Bethlen esetleges
magyar kirallya valasztasat, a kovetkezokeppen nyilatkoztak: l1Bethlen
Gabor, ha Isten adja, legyen magyarorszagi koronas kiraly bator, de Erdelyt mi Magyarorszaghoz soha nem enged juk, hogy bfrja, mert Erdely
szultan Szuliman talalmanya es sajatja az hatalrnas csaszarnak." Ehhez
az l1alapelvhezn a fejedelemseg fennallasa alatt mindvegig tartottak is
magukat az Oszrnan Birodalom iranyitoi.
A magyarorszagi politikusok kozul is sokan lattak, hogy Erdely egyelore nem tud szabadulni az oszman befolyas es fennhatosag al6l, ezert
elfogadtak es ertekeltek Bethlen fejedelemseget. Legjobban a Bethlennel
egyebkent sok vonatkozasban vitaban aH6 Pazrnany Peter fogalmazta
meg a kiralysagbeliek allaspontjat. Kemeny Janos Igy emlekezett vissza
Pazmany szavaira: nAtkozott ember voIna, ki titeket arra kisztetne,
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hogy toroktol elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, mig Isten az keresztenysegen maskent nem konyorul, mert ti azoknak torkokban laktok:
oda annakokaert adjatok meg, az mivel tartoztok; ide tartsatok csak j6
correspondentiat, mert itt kereszteny fejedelemmel van dolgotok, tudniillik r6mai csaszarral, adomanytok nem kell, az torokot toltsetek adomanytokkal; mert noha ... nekunk elegseges hitelunk, tekentetunk van
mostan az mi kegyelmes kereszteny csaszarunk elott, de csak addig dural [tart] az az nemet nemzet elott, miglen Erdelyben magyar fejedelem
hallatik florealni, azontul mindjart contemptusban [rnegvetesbe] jutvan, gallerink ala pokik az nernet, akar pap, barat vagy akarki legyen."
Sok nevezetes kovet segitette a fejedelem ugyes-bajos dolgainak rendezeset a Portan. Elsd kovete Gerendy Marton volt, majd Balassi Ferenc, Hidvegi Mik6 Ferenc es Tholdalagi Mihaly szolgalta a fejedelmet
a szultani udvarban. Ut6bbi ketto Irasban is megorokltette portai tevekenysege tortenetet.
Hogy Bethlen mennyire volt az oszrnanok "szolgaja", vagyis milyen
kapcsolatban alit a Portaval, arra nezve erdemes kisse hosszabban ideznunk Kesenli Dajka [anosnak, a fejedelem udvari papjanak elbeszelesebel, mert Bethlen ez iranyu politikajanak lenyeget fogalmazza meg:
11Hogypedig mi a torokkel a beket keressuk, azt nagy es elkerulhetetlen szukseg kenyszeriti rank, mi6ta II. Lajos Mohacsnal a Szulimannal
vivott csataban a legjobbakkal elesett, s Szapolyai Janos akkori erdelyi
vajdat emeltek a kiralyi rneltosagba ... de Ferdinand csaszar nehany atszokott partoskodo four osztonzesere haboruval tamadt ra, s mikor vereseget szenvedett, vegsd szuksegben kenytelen volt torok segitsegert
konyorogni, s eletet habonik tuzeben elve le, fia es ut6dai az ala az iga
ala kerultek, ami most rank var.
Megkfserelte ugyan nehanyszor a mi nemzetunk s foleg Erdely ezt
az igat a nyakarol lerazni, bfzva a keresztyen vilagban, leginkabb pedig
a nemet birodalornban, de hogy milyen szerencsetlenul, azt rna is nagy
sohajtassal erezzuk, A nernet csaszartol nagyon messze vagyunk, val6ban az oroszlan torkaban, s az oroszlan konnyen darabokra tephet es
szetrnarcangolhat minket, mig 0 szent csaszari felsege tanacskozik felettunk, ha a toroktol oly tavol fekvo orszagok, videkek, kiralyok es fejedelmek nagy penzen igyekeznek megszerezni a toroktol a beket, mi
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csodalnivalo van abban, ha mi oly sok haborutol osszetorve es teljesen
elgyengitve ugyanezt tenni kenyszerulunks Megis nem vagyunk torokok, akiknek azt kfvanjuk, hogy barcsak mindjart pusztulnanak es tunnenek el, akarmit is hazudoznak r6lunk az emberek, a kegyes es meltosagos uralkodasi m6d tamisitja, hogy a mi dicsoseges fejedelmunk igazi
keresztyen. n

A miiveszetek es a tudomany baratja

A fejedelem nagyon so-

kat es elvezettel olvasott. Bar nem vegzett komolyabb tanulmanyokat, tudta, hogy iskolakra, a tudomany miivelesere minden orszagnak nagy szuksege van. Erdelyben soha azelott nem volt felso szinttl oktatasi intezmeny, mig
Bethlen meg nem teremtette a gyulafehervari akademiat 1622-ben.
Konyvtarat es nyomdat is felallitott melle a nyugat-eur6pai iskolavarosok mintajara. Az iskolaalapitast azzal indokolta, hogy a tud6s emberek "igen elfogyatkozanak kozulunk, ki miatt, ha gondviseles rea nem
leszen, rovid udon orszagunk es maradekink is veszedelmesebb allapotra juthatnak, nem Ieven tamaszok, kik az gondviselesben mindnyajunknak succedaljanak [helyebe lepjenek]." Az akadernia szekhelyet hamarosan attettek Kolozsvarra. Bethlen igyekezett rangos tud6sokat
meghivni Erdelybe. lgy kerult ide a hires nernet kolto, Martin Opitz,
igaz, csupan egy esztendot tart6zkodott Kolozsvaron. 1629-ben a fejedelem udvari tortenetirojat, Bojti Veres Caspart kuldte nyugatra, hogy
elsosorban nemet egyetemekrdl hivjon professzorokat. Meg abban az
evben meg is erkezett Johann Heinrich Alsted Herbornb61, Johann
Heinrich Bisterfeld es Ludwig Philip Piscator Heidelbergbol. Mellettuk
tevekenykedtek
a kulfoldi egyeternekrol hazatert diakok, Csulay
Cyorgy, Geleji Katona Istvan, Keresztiiri Biro Pal es masok. Eletenek
utols6 eveben Bethlen [elentos adornanyt tett az akademia javara, tobbek kozott Nagyenyeden, ahol az iskola 1662-tol folytatja maid tovabb
eletet.
A fejedelem az akademia mellett a kisebb iskolakra is gondot forditott. Kifejezetten tarnogatta az erdelyi diakok peregrinaciojat, azaz kulfoldi egyetemjarasat, sokakat 0 finanszirozott. Szalardi Janos kronika122
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jaban Igy Ir errol: "... minden tehetsege szerint nagy szorgalmatossaggal
igyekezett az hazaban ... scholakat eplttetni, azokban a deak szeptudomanyokat tanittatni, az belgiurni, angliai acaderniakban tud6s ifjakat
nagy koltseggel szakadatlanul Ieljartatni es tanittatni, a hazat reformstus tud6s keresztyen tanltokkal, tud6s professzorokkal ekesiteni fo
gondja volt." Tamogatasaval keszftette el Kaldy Cyorgy 1626-ban az
elsd teljes katolikus bibliaforditast, adtak ki Szenczi Molnar Albert latin-magyar szotarat, de segftette koranak legnevesebb tud6sait is, koztuk a mar emlitetteken kivul Bocatius J anost, Alvinczi Petert, Milotai
Nyilas Istvant, Rimay J anost, Haportoni Forr6 Palt. Mindez egy atgondolt, tudatos politika resze volt, mert Bethlen mar 1614-ben Igy fogalmazott: "Manapsag ritkan es keyes szarnmal talalunk olyan fejedelmeket, akik a nemes es hasznos tudomanyok tanulmanyozasa es azoknak
hirdetoi irant nemi szeretettel viseltetnenek, mert a legtobben - amint
Iatjuk - a tud6sokat lenezik, megvetik es olykor gyulolni szoktak ... pedig a regiek maskeppen cselekedtek ... tdluk kertek tanacsot, a legfontosabb ugyekben reajok hallgattak, megbecsultek es tiszteltek oket ... Ha
tehat a hatalmas uralkod6k sajat eletuknek es erkolcsi magatartasuknak tud6s iranyftoit akkora becsben tartottak, mennyivel inkabb illik,
hogy mi... a regiek peldaja szerint r6luk ne feledkezzunk meg s oket ne
rnellozzuk. "

A jov6be tekint6 fejedelem

Bethlen 1625-ben nyerte el Cyorgy
Vilmos brandenburgi valaszto huganak kezet. Hazassaga egyertelrruien politikai celokat szolgalt, a protestans orszagokkal val6 szovetseget erositette. Katalin diszes kiserettel,
255 emberrel es 39 kocsival indult utnak Berlinbol. Az eskuvot Kassan
1626. marcius 2-an tartottak, ahol a csaszar es a szultan mellett kepviseltette magat a sved, a dan, a spanyol es a lengyel kiraly, valamint a
bajor herceg es a szomszedos roman vajdak. Az egy hetig tart6 unnepsegek alatt Bethlen politikai targyalasokat is folytatott a brandenburgi
kiseret tagjaival, majd Erdelybe is meginvitalta oketo Az erdelyi rendek
meg ez ev nyaran a fejedelem utodava valasztottak Brandenburgi Katalint. Melle ugyan a fejedelem kormanyzoul occset, Istvant rendelte, de
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meg igy sem tudta rnegakadalyozni, hogy halala utan a rendek Katalin
ellen forduljanak.
A hadakozasairol hires fejedelem eletenek utols6 harem esztendejet
bekessegben elte le. Isrnet az epftesre koncentralta erejet. Tobbek kozott az uralkodasa elejen megkezdett gyulafehervari epitkezeseket kfvanta folytatni, 1627-ben erre hfvta fol a rendeket. A kozeli hegyekb61
vizvezeteket epittetett a varosba. Mindezekhez italiai epfto- es
fundalomestereket hivatott, de a fejedelmi epitkezesek sok szekelyfoldi
es szasz mesterembernek is munkat adtak Erdely-szerte. Fogarason, Varadon es Vajdahunyadon is epfttetett, de Radn6t, Alvine es Balazsfalva
kastelyait is megszepitette. Bastyakat, tornyokat, vedrmiveket emeltetett, ahol esak tehette. Peldajat kovettek az erdelyi f6urak, akik sajat
ktiriaik, kastelyaik epfteseben jeleskedtek. Tehettek is, hiszen Bethlen
ugyan haboruzott, de sajat orszaga teruletet megkfrnelte a hadakozast6l, igy a bekes fejlodes, a gazdasagi viragzas nyoman fellendulhetett az
epftesi kedv. A fejedelem uralkodasa alatt vegig kulonos gondot forditott az orszag vedelme szernpontjabol rendkivul fontos Varad folyarnatos megerosftesere. Az olasz mesterek mellett jelentos szarnu [obbagyot
is kirendelt a var koruli munkakra.
1629 elejen Bethlen mar betegeskedett, fulladasai, rohamai voltak, es
vesebajjal kuszkodott. Hamarosan belatta, hogy gyogyulasara nines remeny. Kemeny Janos visszaemlekezesei szerint mar halala eldtt fel evvel azon igyekezett, hogy az orszagot, egyhazat, feleseget, atyjafiait,
[ambor szolgait minel jobb alla pot ban hagyja hatra, es vegrendeleteben
gondoskodjek r6luk. Utodaul feleseget, Katalint jeloltette ki, es a portai
jovahagyast is megszerezte szarnara. Utols6 erejevel megprobalta elerni, hogy az 1622-ben megszerzett het magyarorszagi varmegyet halala
utan ne kelIjen visszabocsatani a magyar kiraly fennhatosaga ala. Ez
ugyben Rakoczi Cyorgy segitseget kerte.
Bethlen Gabor 1629. november IS-en Cyulafehervaron hunyt el.
A nagy fejedelem emleket a gyonyord magyar nyelven ir6 Kemeny Janos Igy orokitette meg:
n T alan tyukmony
sultni ida alatt meghala ez nagy fejedelem, kihez
hasonl6 magyar Matyas kiralytol fogva es Istvan kiralyon [Bathory Istvan] kfvul nem hallatott, nem is remenlhetni, ugymint ki eszes, vitez,
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igen magaviselo, kegyelmes, liberalis, oeconornus, munkaban faradhatatlan, haszontalan dolgokban idejet nem tolto, kulsokeppen tekintetiben oroszlan, conversatioban [beszelgetesben] nyajas, [ozan elenl, konyorgeseben es az isteni szolgalatban nem kulsokeppen tetteto, de buzgo, szegenyeken es konyorgckon konyoruld, egyhazi rendeket tiszteletben tarto, taplalo, ekklesiakat epfto, segfto, fundalo, tudes emberek
conversatiojokban,
disputatiok [vitak] hallgatasiban gyonyorkodo,
minden rendeket prornovealo [tamogato], az haza fiaiknak atyjok, az
vitezlo rendeknek mind jo tanft6jok s mind tukorok, de edesatyjok is;
megharagudni tudo, de azt megmerteklo, haragot nem tarto; nem kegyetlen es vert szornjuhozo, hamar megengesztelodo, kinn az kozonseges helyen magat nagy authoritassal [tekintellyel], benn pedig hazaban
belso szolgai kozt nyajas szelfdseggel magat viselo; folovakban, friss 61tozetekben, musikakban, epitesekben, fejedelmi vendegsegekben a
neha tancokban is, de nem reszegseggel, mertekletesen gyonyorkodo:
az boritalt feje fajasa is nem szenvedhette. Katonaszerszamokban gyonyorkodd ember vala, es egyeb sok szep virtusokkal felekesltett ember
vala; noha mindazaltal emberi gyarlosagtol d is ures nem lehetett, ez vilagra elterjedett emlekezenl ember vala; mindket hatalmas csaszarokat
in aequilibro [egyensulyban] tartja vala rnagahoz es hazajahoz,
egyebek
,
rettegik vala; az magyar nemzetet elhfresftette vala. 0, vajha remenlhetd volna valaha mas! 6, vajha, avagy ne szuletett, avagy orokke elt
volna!"

