
RHÉDEY FERENCZ, YÁRADI KAPITÁNY. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

Béla király névtelen jegyzőjénél olvassuk, hogy a honfoglaló 
Árpád vezér Ed és Edömér kún vitézeknek a Mátra erdejében nagy 
földet adományozott és ezek törzsökéből származott Kézai Simon 
mester Krónikája szerint a híres Aba nemzetség, melynek egyik 
ága tudvalevőleg a ma napság is élő gróf és nemes Rhédey-család.1) 

A Bhédeyek a XIII. század derekán tűnnek föl, mint elő-
kelő Heves vármegyei birtokosok. Ős jószágaik a Mátra alján Gyön-
gyös környékén feküdtek, de már Zsigmond és a Hunyadyak korá-
ban Nógrád vármegyében is gazdag földesurak voltak. — Rhédey 
Pétert 144:2-ben azon Ulászló-párti főnemesek között látjuk, a kik 
Albert király özvegyét hitlevéllel biztosították, hogy az eszter-
gáim béketanácskozásokra bátorságosan elmehet. Rhédey Sándor 
1447-ben a budai országgyűlésen Nógrád vármegye követe volt; 
János 1467-ben hevesi alispán, másik János pedig mint erdélyi al-
vajda és Mátyás király kedvelt híve szerepel ez időszak történetei-
ben.2) 

A mohácsi veszedelem után, a török hódoltság terjedésével, 
birtokaik igen megfogyatkoztak. Oda hagyták tehát az ősi curiát, 
hogy vérök hullásával vagyont, dicsőséget szerezzenek. Jó katonák, 

*) Anonymus Endlichernél XXXII. fejezet. Kézai krónikája. U. o. Lib. 
I. §. 6. A családi hagyomány Aba Sámuel magyar királytól származtatja a 
Rhédeyeket, de ez mese. — Hiteles oklevelek szerint azonban az Aba nem-
zetség törzsökéből valók. 

2) L. A kisrédei gr. Rhédey-családról írott értekezésemet a «Turul» 
I . k. 1883. évf. 119. 1. 
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vállalkozó szellemű, vitéz emberek voltak. — Ferdinánd pártján 
harczoltak és Eger várából nem csak az országot de saját tűzhelyü-
ket is védelmezték a támadó töröktől. Ehédey Ferenczet Dobó Ist-
ván alatt az egri hősök között találjuk és a család más tagjai a 
királypárti Magyarország különböző helyein vitézkedtek. Hűséges 
szolgálataikat az uralkodó nem hagyta elösmerés, jutalom nélkül 
es egyszer-másszor tekintélyes adományokban részesültek Szolnok, 
Pest és Csanád vármegyékben.1) De nem örömest költözködtek el 
szülőföldjükről s ezért az akkori zavaros időkben bizony kevés 
hasznát látták szerzett javaiknak. Csak a pörük szaporodott, a 
jövedelemmel hatalmaskodó szomszédok, idegenek töltöztek. 

A Ehédey ifjak tanuló oskolája Eger vára volt. Mikor már 
megbírták forgatni a kardot, felesküdtek a vitézek közé s némelyi-
kük egész eletét itt töltötte el. A ki szegenyebb volt, egy-két lóval 
szolgált, a kinek jobban telt, egy kis csapatot is kiállíthatott, rendes 
fizetése, hópénze járt utána. Mert Eger vára nem affele «tarisz-
nyás vár» volt, hová minden kóborló hajdút, szabad zsákmányost 
befogadtak volna, csakhogy a létszám kitelvén, a zsold a kapitányok 
zsebébe vándoroljon. Sorsától az egész országrész megmaradása füg-
gött, fentartására tehát különös gondot fordítottak. 

Kapitányai mindig jeles katonák, gyakran nagytekintetű fő-
emberek voltak. A század vége felé Ungnád Kristóf, Rákóczy 
Zsigmond, a későbbi erdélyi fejedelem, Prépostváry, Nyáry Pál, 
mindanyian kimagasló alakjai ez időszak történetének. De jól meg-
választották oda a vitézeket is, mert éjjel-nappal serényen kellett 
vigyázniok, hogy a portyázó török meg ne lopja a várat, el ne ra-
bolja a nyomorult községet. 

Tudvalévő dolog, hogy a békekötés daczára sem rozsdásodott 
a kard hüvelyében; apró csatározások napi renden voltak, néha 
hatalmasabb összeütközések is történték, mert az ellenség épen a 

/ 

békét akarta fölhasználni a hódoltság terjesztésére. Es ha egy-egy 
falut rablással vagy fenyegetéssel behódoltatván, regestrumba vet-
tek, beszélhettek aztán akármit is a magyar és német urak, örökö-
sen az övék maradt az. — Persze, hogy a végvári vitézek se nézték 

l) L. u. o. és a családnak a m. nemzeti múzeumban letéteménye-
zett levéltárát. 



összetett kezekkel a dolgot és ölték vágták a portyázó törököt. 
Mikor pedig megindították a vizsgálatot ellenük, minden szigorú-
ság, fenyegetődzes, kérés hiába való volt, mert a sereg összetartott 
és a világért ki nem adta volna a békesség-rontókat. Hadnagyok 
és kapitányok rendszerint azzal védekeztek, hogy a háborúság in-
dítói, a vakmerő csatázok levágattak vagy büntetéstől tartva, Isten 
tudja hová bujdostak. Keresse őket a nemes ország. 

Szerencset próbáló ifjú leventek, főúri családok sarjadékai 
messze földről sereglettek Eger várába, hogy hadi tapasztalatokat 
gyűjtsenek és a törököt színről-színre megösmerjék. No már ebben 
nem is volt fogyatkozás, «rá öklelhettek» az ellenségre, a mikor 
épen kedvük tartotta és a kardforgatás mesterségébe bizony begya-
korolhatták magukat. A vitézlő rend java része azonban Heves 
vármegye nemességéből került ki. Ezek voltak az igazi veteránok, 
a kik úgyszólván gyermekségüktől fogva vénségiikig szolgáltak, 
hogy birtokaikat a rabló töröktől annál könnyebben védelmezhessék. 

Mert a várból örökösen szemmel tartották az ellenséget es 
ügyeltek minden mozdulatára. Czirkáló csapatokat, kémeket küld-
tek nyomába, nyelvet vettek tőlük és a veszély pillanatában sere-
gestől rohantak elő, hogy jobbágyaikat vagy saját házuk népét, 
feleségüket, gyermekeiket megoltalmazzák. Nem zsoldért, de a csa-
ládi tűzhely nyugalmáért harczoltak, nem nyereségvágy ösztö-
nözte, de hazaszeretet lelkesítette őket. Mikor az apa kivénült a 
csatákból s pihenni tért az ősi fedél alá: a fiú vette kezébe a kar-
dot. így ment ez emberöltőről emberöltőre nemcsak Eger várá-
ban, de mindenütt a végeken, hol a török közvetlen szomszédja volt 
a magyarnak. 

A Rhédey-család tagjai se viseltek már ebben az időben vár-
megye-tisztséget. Katonák voltak valamennyien, három nemzedéken 
keresztül. Mikor az öreg Rhédey Pál a XVI. század derekán kidőlt 
a sorból, derék fiai váltották föl helyét. Pál, az idősebbik, atyja pél-
dáját követvén, Eger várában szolgált és az ő kötelessége volt 
tovább oltalmazni azt a darab földet, melyben az elődök csontjai 
porladoztak. Már 1570-ben az egri vitézek között találjuk és ott 
harczolt huszonhat esztendő múlva is. — Az oklevelek atyjával 
együtt rendesen «miles agriensis»-nek nevezik. Magasabbra nem 
emelkedett, de hivatását betöltötte és hűséges szolgálatát a király 

1* 



is méltányolta. A vár feladása napján, 1596-ban október 13-án. mi-
kor a török bitetlenül kardra hányta a védőket, szerencsésen kivágta 
magát az ellenség sorai közül, őseitől öröklött, vére hullásával szer-
zett birtokait azonban elnyelte a hódoltság.1) 

Ferencz, az ifjabb testvér, szétnézett a világban és mint abban 
az időben szokták volt mondani, «látott, hallott, próbált és sok csa-
tákban forgott jó vitéz ember vala». Viszontagságos életében több-
ször jutott olyan körülmények közé, hogy kardján kívül egyebe se 
maradt, de ez aztán sohasem hagyta őt cserbe és hírt, dicsőséget, 
gazdagságot szerzett neki. 

Ifjúságát minden bizonnyal Eger várában töltötte, mert az a 
föltevés, hogy előbb az egyházi pályára lépett ós 1557 körül váradi 
prépost lett volna, merőben alaptalan. A ki 1608-ban nősül, 
1621-ben még hadat vezérel, az közönséges emberi számítás szerint 
a XVI. század közepénél hamarább bajosan születhetett.2) 

Mikor legelőször találkozunk nevével, már a füleki kapitány-
ság fontos tisztét viseli. — Egyszerű nemes ember gyermeke, jószág 
nélkül szűkölködő szegény legény lévén, nem családi összekötteté-
sek, nem is hatalmas pártfogók, pusztán személyes érdemei emel-
ték őt erre a szép állásra. — A hosszú török háború kezdeten, 
1593—1596 között, bőséges alkalma nyílt tanújelét adni hadra 
termettségének. — Akár valamelyik végvárban, akár a maga kenye-
rén mint bizonyos számú lovas vagy gyalog vitéz kapitánya szol-
gált, kétségtelenül ki kellett tüntetnie magát, hogy ez időszak tör-
téneteiben oly nagy szerepet játszó Fülek parancsnoka lehessen. 

E várat, mint tudjuk, az 1593-ik év végén foglalták vissza a 
töröktől, mikor a Teuffenbach, Rákóczy Zsigmond, Dobó, Homon-
nay, Báthory István, Nádasdy Ferencz és más jeles katonák vezér-
lete alatt álló magyar csapatok 37 napig tartó dicsőséges előnyo-
mulása az egész bányavidéket fölszabadította a pogány igája alól. 
Első parancsnoka Serényi Mihály volt, ki az emlékezetes mező-

x) L. u. o. Pál 1604-ben már nincs életben. 
2) Simon Máté': Supplementum acl dissertationem Georgii Pray de 

dextra Sancti Stepliani etc. — v. ö. Turul id. h. A munka végén Ehédey 
Ferencz Szent-Jóbon talált koporsókövének rajza látható. Születésére nézve 
biztos datummal nem rendelkezünk. 



keresztesi csatában is vitézülharczolt és mindjárt utána 1596—1598 
között Rhédey Ferencz következett.1) 

Mióta Eger várában megfészkelte magát a török, Fülek a leg-
fontosabb veghelyek egyike lön egész Magyarországon. Béke idő-
ben 5—600 főnyi lovas és gyalog vitézből állott az őrség, most 
azonban a környék minden fegyverfogható népe oda sereglett. 
Maga a vár a szabad vitézeknek, a palánkkal kerített város pedig 
a török által birtokairól elűzött úgynevezett «futott nemesek»-nek 
nyújtott ideig-óráig való menedeket. A hajdúk ebben az időben 
már igen elszaporodtak, mert a hódoltság ezer meg ezer embert 
juttatott koldusbotra. — Veszedelmes, garázda nép volt tagadhat-
lanul, mely háborúban hadi zsákmányból, békeben pedig rablásból 
elt, de hát valamiből csak élnie kellett. Az országgyűléseken ret-
tenetes szigorú törvényeket hoztak ellenük. Akárkinek joga volt 
utón útfélen levágni őket, Istennek tetsző dolgot mívelt, ki a szabad 
hajdút megölte. — Csak az nem áll, hogy a társadalom söpredé-
kéből kerültek ki; mi legalább meg vagyunk győződve arról, hogy 
nagyrészük valamikor nemes udvarházakban lakott, és igen sokan 
régi gyökeres nemzetségből, előkelő fő birtokosoktól származtak. 
Mert a föld megmaradt, csak a gazdája változott. Munkás kézre, 
igavonó baromra a török földes úrnak ép úgy szüksége volt. mint 
a magyarnak. Viszont a pór, a jobbágy évszázadok óta már any-
nyira megszokta a szolgaságot, hogy voltaképen neki mindegy volt, 
akár kinek fizeti is a dézsmát meg a kilenczedet. Hiszen két bőrt 
az új gazda se nyúzhatott rajta. Ha az iszpája túlságosan zsarolta 
a községet, kiköltözködtek a faluból, erdőkbe, hegyek közé mene-
kültek, de tüstént vissza szállottak, mihelyt elengedett az adóból 
és előnyös alkura lépett velük. A paraszt észjárás minden furfang-
jával igyekeztek sorsukon javítani és utolsó esetben messze földre, 
más ur birodalma alá szökdöstek, arra azonban nincs példa, hogy 
seregestől összeverődvén, katonákká, szabad vitézekke lettek volna. 

Bizonyos dolog, hogy a naponként szaporodó hajdúk között 
pórok, jobbágyfiúk sőt városi polgárok is szép számmal voltak, fő-
leg miután Bocskay István fejedelem szabad jószágot és kiváltsá-

*) Serényi Mihályt, Istvánffy szerint, mindjárt az ostrom után ültette 
be Teuffenbach kassai kapitány Fülek várába. 



gokat adományozott nekik, mindazonáltal kétségtelen, hogy e tár-
sadalmi osztály a török hódoltság terjedése miatt vagyontalanná 
és földönfutóvá lett nemességből keletkezett és legnagyobb con-
tingensét meg ebben az időben is régi családok elszegényedett sar-
jadékai alkották. 

A pór ragaszkodott a maga kunyhójához és mikor haragjá-
ban felperzselte a török földes úr, nem futott világgá, de másat épí-
tett helyébe és robotolt tovább türelmesen. A nemes ember szerette, 
védelmezte a hazát, életét fogyatta el szabadsága mellett; úr dolgát 
vegezni, járomba görnyedni nem tudott, és hogy a rabságot kike-
rülje, egyik országszélről a másikra bujdosott. Ha a kiráhi hadak 
befogadták, zászló alá esküdött, és mezőn, végvárakban, esetleg va-
lamelyik fő ur dandárjában kardjával szolgált, máskülönben pedig 
szabad nyereségen, szükségtől kényszerítve rablásból élt. 

Az országgyűléseken azzal is vádolják a hajdúságot, hogy a 
rendes katonaság között szolgálni nem akar, hogy kenye-kedve 
szerint zsarolhassa a nyomorúlt föld népét. Mese beszed ; dehogy nem 
szolgált volna, ha zsoldra, hópénzre hívják. De ki győzött volna 
annyi éhes, rongyos, bujdosó vitéznek kenyeret, ruhát, hajlékot 
adni? — mikor a Habsburgok üres kincstára és rossz gazdálko-
dása mellett a veterán zsoldosok is csaknem éhen vesztek. — Na-
gyon jól tudták ezt a rendek és ne tulajdonítsunk különös fontos-
ságot azoknak a törvényeknek, melyek a hajdúságot végképen ki 
akarták pusztítani a föld színéről. A közönséges életben másként 
állott a dolog. Mert a törvényhozó urak közül sokan nemcsak meg-
tűrtek, de szívesen be is fogadták váraikba a szabad vitézeket. Azt 
is látjuk, hogy a fizetetlen idegen zsoldosok sokkal több kárt okoz-
tak a föld népének, mint a hajdúk. Persze, hogy átkozódtak és be-
töltötték az országot siránkozásukkal, mikor egy-egy rossz tehenet 
és néhány szekér szénát, szalmát követeltek tőlük, de bezzeg gaz-
dálkodtak nekik és keresték kedvüket, mikor portyázó török csapat 
közeledett a faluhoz. Félre verték a harangot, nagy tüzet gyújtot-
tak, hogy a kóborló hajdúkat figyelmeztessék a veszedelemre. Az is 
gyakran megtörtént, hogy mikor az iszpája vagy a császár deákja 
az adóért sanyargatta őket, titkon üzentek a vitézeknek és egyesült 
erővel agyon verték, egy lábig levágták a törököt. — De ha a do-
log kitudódott és nagy summával kellett megváltani magukat, 



ismét csak a hajdúkat vádolták. Ezek voltak a társadalom bűnbak-
/ . 

jai és a kor felfogása szerint az Ur Isten az ök vétkeiért ostorozta 
a szegény magyar nemzetet. 

Ehédey Ferencz egész életében kedvelte a hajdúkat. Becsülte 
bennök a támadásban vakmerő, védelemben elszánt, kitartó vitéz-
séget. Füleki kapitánysága idejeben befogadta őket a várba, bár a 
XVI. század végén hozott törvények már ezt is szigorúan tiltot-
ták. Fő- és jószág-vesztes volt azoknak a büntetése, a kik szabad 
hajdút tartottak és a rendek minden országgyűlésen sürgették a 
királyt, hogy úgy járjon el ellenük, mint a közjövedelmek hábor-
gatói ellen szokás. Be is vádolták ezért az 1599-iki pozsonyi or-
szággyűlésen, mikor is vármegyék és magánosok panaszára meg-
büntetéséről külön törvényt alkottak. A szabad hajdúk tartásán 
kívül még azt hozták föl ellene, hogy nemesen, pararaszton egy-
aránt hatalmaskodik es Balogh Gáspárt saját házából kiűzte, gon-
doskodjék tehát ő felsége, hogy vétkes cselekedeteiért keményen 
lakoljon.1) 

Bizonyos dolog, hogy ennek következtében vizsgálatot indí-
tottak, mely azonban rendes szokás szerint sokáig elhúzódott, mert 
Ehédey Ferenczet még 1601-ben is Füleken találjuk. De már a 
következő esztendőben a német származású Tanhauser H nor ins 
ott a kapitány,2) mi arra mutat, hogy vagv egyszerűen fölmentet-
ték őt állásától vagy pedig súlyosabb büntetéstől tartván, ideje 
korán menekült Fülekről. — Mert, hogy saját jó szántából, minden 

• 2) «Et quia contra Capitaneum filekiensem Franciscum Eedey a 
comitatibus multae et graues quaerelae factae sunt, signanter autem a Cas-
paro Balogh, qui ex propria domo per ipsum Eedey evulsus et crudeliter 
tractatus esse dicitur, similiter quod contra publicas Eegni constitutiones 
liberos Hajdones aluisset et nunc etiam aleret, ipsamque plebem et nobiles 
diversis violentiis afficeret: ideo sua majestas dictum Franciscum Eedey 
juxta continentias publicarum constitutionum serio et severe punire dig-
netur» 1599. évi XXXVII. t. cz. — Ez a Balogh Gáspár különben, a ki 
Eliédeyre vádaskodott, izgága, rakonczátlan ember volt és egy kapitánynyal 
se tudott megférni. Később testvérével s több társaival együtt zendülést 
támasztott Füleken s a hadi törvényszék 1602-ben halálra ítélte. De megszö-
kött. (Hadtörlénelmi Közlemények 1890. A füleki zendülés.) Ehédey Fereucz 
1601 márczius 6-án még füleki kapitány. (L. Szederkényi : Heves vármegye 
Története III . k. 1. számú oklevél.) 



különös ok nélkül hagyta volna el a kapitányságot, azt a történtek 
után föl se lehet tennünk. 

Ez az idő forduló pontot jelent életében. Kint állott ismét a 
nagyvilágban, mint hadi pályája kezdetén, vagyon ós pártfogó nél-
kül. De akkor még ifjú volt és sok önbizalommal, még több re-
ménynyel nézett a jövőbe, most azonban már férfikora delére jutott 
és nem csak vére hullásával, ejjel-nappal való fáradságával szerzett 
állását vesztette, de meglehet hogy szabadságáért is aggódnia kel-
lett. Mitévő legyen, hová forduljon ? — A ki megszokta a paran-
csolást, a kinek szavára egy sereg hallgatott és három vármegyé-
ben nem ösmert hatalmasabb embert magánál, az közönséges 
zsoldos vagy erdőn, mezőn bujdosó, útakat leső martalócz nem tu-
dott, de nem is akart lenni. 

Ehédey Ferencz azonban — mint egész élete bizonyítja — 
erős akaratú, bátor, kitartó ember volt, ki sohasem esett kétségbe. 
Gyorsan határozott, még gyorsabban cselekedett minden dolgában 
és a mihez egyszer hozzáfogott, tűzön, vízen keresztül vitte. 

A füleki kapitányság szép fizetéssel járt, azt ugyan egy magá-
nos vitéz föl nem emésztette,1) Ehédeyt különben is takarékos^ 
szerző embernek ismerjük. Össze válogatott tehát egy csoport vak-
merő, mindenre kész hajdút, megruházta, fölfegyverezte őket és 
aztán lóra kapván, megindúlt Erdély felé. Könnyű szívvel vett bú-
csút Magyarországtól, mert nem sírt utána se feleség, se gyermek; 
szabad volt, mint az égi madár. Jó nyereséget ígért a vitézeknek, 
a kik azért még a pokolba is elmentek volna vele.2) 

/ Báthory Zsigmond fejedelem a goroszlói csatavesztés után 
(1601 aug. 3.) Moldvába menekült, Básta pár hét múlva meggyil-
koltatta Mihály vajdát s minden fontosabb helyet hatalmába ke-
rítvén, egesz Erdélyt meghódoltatta Budolfnak. A városok, Brassó 
es Déva kivételével, átadták kulcsaikat és a rendek még hálálkod-

*) Bosnyák Tamásnak p. o. személyére és asztal tartására 125 frlja 
volt havonként (Hadtörténelmi Közlemények 1893. évf. 686), de tudjuk, 
hogy ezen kívül is sok mellékes jövedelme vala. 

a) Szamosközy (III. k. 110) és utána Bethlen (V. 294) azt írják, 
hogy Ehédey Ferencz a vallonok és németek zsarnoksága és injuriája kö-
vetkeztében menekült Magyarországból, jó csapat vitézt hozván magával. 



tak is a császári generálisnak, hogy a zsarnok, vérszomjas oláh 
kalandortól megszabadította őket. 

De a független nemzeti párt fájó szívvel nezte az ország rom-
lását s kész volt törökkel, tatárral szövetkezni, hogy megbuktassa 
Rudolf kormányát és visszaállítsa Erdély régi alkotmányát. Zsig-
mond csakhamar ismét bejött Erdélybe. Brassó megnyitotta előtte 
kapuit, a székelység és a hajdúk egy része mellé állott. Bektás te-
mesvári pasa, 16 ezer főnyi török-tatár hada, Csáky István, Székely 
Mózes s a régi híres katona Borbély György magyarjai keményen 
szorították Bástát és egy pillanatra úgy látszott, hogy a szeren-
csétlen ország végre fölszabadúl az idegen nemzet tűrhetetlen 
igája alól. 

Rhédey Ferencz Zsigmond pártjához csatlakozott és azon 
volt, hogy becsületet szerezzen kardjának. Idegen volt Erdélyben, 
de az ott tartózkodó magyarországi urak között sok ösmerősre 
akadhatott, a kik aztán csakhamar elterjesztették hírét, hogy ki és 
mi volt annak előtte a maga hazájában. Székely Mózessel és Beth-
len Gáborral barátságot kötvén, rövid idő alatt tekintélyre, befo-
lyásra tett szert és a nemzeti párt vezérférfiainak egyike lőn. De a 
hadakozó felek 1602 február 13-án fegyverszünetre lépvén, kard 
helyett diplomatiai alkudozásokkal akarták megoldani az erdélyi 
bonyodalmakat. Báthory Zsigmond — kinek saját vallomása sze-
rint — még ekkor sem jött meg az esze,1) megbánta elhamarko-
dott cselekedetét, megiszonyodott, megrémült a sok kiontott vér és 
fogalmat felül haladó nyomorúság láttára és hajlandónak mutat-
kozott lemondani Erdélyről, ha Rudolf illendően kárpotolja őt. 
A hóbortos ember a császár lábaihoz akart borúlni, töredelmesen 
bevallotta és Isten tudja hanyadszor szánta-bánta bűneit, ítéletet 
várván nyomorúlt fejére.2) 

A prágai udvarban kegyesen fogadták a megtérő juhot. Op-

*) «En bizony igen jó egészségben, vagyok — írja 1602 február 18-án 
Bocskay Istvánnak — és egy cseppnyire sem különben valamint szinte az 
előtt tíz esztendővel kgd esmert, sem vigabban sem szomorúbban sem eszes-
ben és így . . . magamat mód nélkül nem töröm». (Erdélyi Országgyűlési 
Emlékek V. k. 107. 1.) 

Az elmondottakat 1. bővebben u. o., valamint Bethlen Farkas 
históriáját. (De rebus Transilvanicis V. k.) 



peln és Ratibor herczegség vagy roás megfelelő birtokon kívül 
50,000 frt évi nyugdíjat ígértek neki ha tüstént elhagyja Erdélyt, 
ellenkező esetben fegyverrel is készek voltak elfoglalni tőle az or-
szágot. Ehhez képest Básta az összes hadak fővezérévé neveztetett 
ki, mialatt Nyáry Pál ajánlatot tett a prágai kormánynak, hogy 
4000 emberrel kiveri Báthoryt az országból. Ily körülmények kö-
zött Zsigmond nem habozott sokáig és maga sürgette a Rudolffal 
kötött egyezség végrehajtását. 

De a nemzeti párt, melynek vezére Székely Mózes vala, ször-
nyen elkeseredett a dolgok ilyetén fordulatán. Szász-Sebesnél fegy-
veres országgyűlést tartottak s kijelentették, hogy nem szakadnak 
el a töröktől és akár mi történik is, fejük fennállásáig védelmezik 
Erdély függetlenségét. Hanem hát nagyon kevesen voltak ós Szé-
kely Mózes segélykérő szavára meg se mozdúlt Erdély. Básta kése-
delem nélkül megtámadta őket. Tövis alatt 1602 julius 2-án tör-
tént a csata. — A támadó sereg 4000 főnyi lovas németből állott, 
a magyarok mindössze is 1600-an voltak. Veres viadal fejlődött ki, 
miközben Mózes Bástát vette üldözőbe s már-már leszúrja hegyes-
tőrével, ha vitézei meg nem segítik. Mikor azonban a magyar sereg 
gyöngülni kezdő jobbszárnyát a tartalék gyalázatosan cserbe hagyta, 
a németek erősen megnyomták és a Maroshoz szorították a bom-
ladozó hadsorokat és részint levágták, részint a folyó túlsó part-
jaira űzték őket. — Székely Mózes, Bethlen Gábor, Borbély György, 
Szelestey János, Ehédey Ferencz, stb. szerencsésen megmenekül-
tek a csatából és már Hátszeg vidékén jártak, mikor Básta követei 
utói érték őket. — Kegyelmet, bűnbocsánatot ígért nekik, ha Ru-
dolf hűségére ternek. — Nemelyek elfogadták, de nagyobb részük 
tovább folytatta útját Törökország felé1) 

Báthory Zsigmond 1602 julius 6-án fölkereste Bástát szász-
sebesi táborában. Híre járt, hogy mikor ott Erdély átadásának mó-
dozatai felől tanácskoztak volna, Rhédey Ferencz, Kis Farkas és 
Nagy Pál titkon megüzenték Zsigmondnak, hogy ne menjen ki 
az országból, mert ők levágják a német hadakat és vissza helyezik 

Betblen Farkas id. m. V. k. Lib. XI. Erdélyi Országgyűlési Emlé-
kek (1601—1607) V. k. Várfalvi Nagy János: Székely Mózes (Századok 1869). 



fejedelemségébe.1) Zsigmond azonban már nem akart vissza for-
dulni megkezdett útjáról és julius í26-án örökre búcsút mondott Er-
délynek, mely az ő vétkes könnyelműsége miatt leírhatatlan nyo-
morba, ínségbe súlyedt. Az egykorú krónikások szörnyű dolgokat 
jegyeztek föl erről az időről. A nép anyira elszegényedett, hogy 
igavonó barom hiányában maga húzta a gúnyosan «Básta szekeré-
nek» nevezett talyigát; húsnak, kenyérnek színét se látta, mert a 
a mi élés találkozott az országban, azt a német, vallon és magyar 
zsoldosok mindenütt felemesztették. Az emberek a nagy éhségtől 
kényszerítve mint a fenevadak egymást falták föl. — A holtakat 
kiásták sírjukból, a gonosztevőket levágták a bitófáról, hogy húso-
kon táplálkozzanak. — Az anya saját gyermekét, a gyermekek szü-
leiket ették meg és Enyeden nyilvánosan mérték az emberhúst stb.2) 

Mialatt Kudolf biztosai Gyulafej érváron a fegyverrel meg-
hódított «tartomány» beolvasztásáról tanácskoztak, Székely Mózes 
és a többi bujdosók a szerencsétlen ország megszabadításán mű-
ködtek. — Minden bizodalmukat a török segítségbe vetették es 
várakozásukban nem is csalódtak, mert a portán igen jól tudták, 
hogy ha Erdélyben megfészkeli magát a német, a félhold uralma 
Magyarországon is kétségessé válik. Ha Rudolf a rendek kérését tel-
jesítvén vissza állítja az ország régi alkotmányát és megerősíti a 
nemzet jogait és kiváltságait, az esemenyek bizonyára másképen 
alakulnak. De hallani sem akart erről és az erdélyi fejedelemséget 
már nemletezőnek tekintette. — Az elkeseredett honfiak tehát 
érintkezésbe léptek Székely Mózessel s míg ők odahaza titkon szer-
vezték a nemzeti pártot, addig a szultán athnamét, kardot, botot 

*) . . . «deutet ihnen benebens and as gros verlangen so sy neulicher 
zeit als sy nahend bey Sassebes für gezogen gehabt haben, damaln Sigis-
rnundus und er Basta in erst besagter statt bey sarumén gewöst, da dann 
Khys Farkas, Redey l'erenz, der sonst zu iiiegg gelegen, und Nagy Pal alle 
drei Uugern dem Sigismundo zu vissen gemacht sy vähren berait das 
deutsche khriegsvolckh alles niderzu hauen, und ihn indas fürstenthumb 
widerumben eiuzusezen» stb. Básta jelentése Rudolfhoz: Erd. Orszgyül. 
Emlékek V. k. 146. 1. 

2) Szamosközy István Történeti maradványai IV. k. 174. 177. 1. Utána 
Bethlen Farkas, id. m. a ki még több borzalmas dolgokat jegyzett föl. L. még 
erre vonatkozólag Erdélyi Orszgyül. Emlékek V. k. 86. 56. 1. 



és zászlót küldött Mózesnek, megparancsolván Bektás temesvári 
pasának, hogy török és tatár hadakkal melléje álljon. Megesküdött 
Mohamet «szent árnyaira», atyjának lelkére és 124 ezer prófétára, 
hogy Szekely Mózest ülteti a fejedelmi székbe vagy az erdélyieket 
a németekkel együtt végképen eltörüli a föld színéről.1) 

Székely Mózes az 1603-ik év tavaszán «mikoron még a f ü ki 
sem jött volna» csakugyan megindult Temesvárról és ápril 15-én a 
Vaskapun át Erdély földére lepett. — Toldy István, Bogáthy, Bor-
bély, Vajda, Bronkay és más előkelő nemesek dandárjaikkal tüs-
tént hozzá csatlakoztak és fejedelemmé kiáltották ki. A székelység 
táborába sietett, a nemzet jobbjai megváltó gyanánt üdvözölték, 
csak a circumspectus szász atyafiak foglaltak el várakozó állást. 
Gyulafejérvár megvétele után Szamosujvár alá vezette seregét, 
melynek falai között Básta elszánt védelemre készült. De ostrom-
ágyúk nem voltak vele es hogy ne töltse az időt hiába, Nagy Al-
berttel körül zároltatta a várat és maga a derék haddal Dézsig 
nyomult. A városon alól, Kaplyonnál nagyszámú jobbára németek-
ből álló zsoldos csapat tartózkodott, de voltak közöttük magyar 
hajdúk is, a császár párti Kornis Boldizsár és Kendy Ferencz vezér-
lete alatt. Bizonyosan Szamosujvár fölmentésére siettek ós az volt 
a czéljuk, hogy az ostromló sereget oldal támadásokkal háborgassák. 

Székely Mózes Rhédey Ferenczet 2000 főnyi könnyű lovas-
sal küldé ellenük, a ki Murza tatár vezerrel éjszakának idején nagy 
óvatosan közeledett Kaplyon felé. Az ellenség teljes biztonságban 
érezvén magát, a tábort minden oldalról védtelenül hagyá és még 
Ci=ak előőrsöket se állított. A vezerek meg is adták az árát gondat-
lanságuknak. 

Pitymallatkor egyfelől Rhédey huszárjai, másfelől pedig a ta-
tárok nagy sivalkodással rohantak elő ós fölverték a mély álomba 
merült tábort. A támadás oly gyors és meglepő volt, hogy komoly 
ellentállásról szó se lehetett es a ki csak kezet lábát bírta, mene-
külni igyekezett. Kornis és a többi főemberek megpróbálták ugyan 
helyre állítani a rendet és harczra kényszeríteni a futókat, de Rhé-
dey és Murza két tűz közé szorították es irgalmatlanul ölték, vág-
ták, taposták, őket. Legnagyobb részük ott veszett vagy a tatárok 

V. Nagy János: Székely Mózes. id. h. 



fogságába került, a szerencsésebbek Kendyvel és Kornissal együtt 
előbb Szamosujvár felé, majd Kolozsvárra és innen Magyarországra 
futottak.1) 

Ez alatt Nagy Albert nem valami serényen őrködhetett Sza-
mosujvárnál, mert Básta 400 német lovaggal egy éjjel kiszökött 
az ostromlott várból, szerencsésen keresztül ossant a magyar tábo-
ron és május 24-én Kolozsvárra érkezett. Innen Szathmárra ment 
és az volt a czélja, hogy Magyarországon gyűjt hadat Székely Mó-
zes ellen. Példáját csakhamar többen is követték, mert a támadó 
magyar sereg vezérei minden ponton győztek, a várakat kiostro-
molták és a havasföldi segédcsapatokat egymásután tönkre verték.2) 
A menekülő zsoldos hadak egyrésze Szinyér-Váraljánál szállott 
táborba, hogy szükség esetén Bástához csatlakozhasson. 

Ezt megtudván Székely Mózes, parancsot adott Rhédeynek, 
hogy támadja meg és verje szót őket. Rhédey, Bálád szultán tatái-
főnökkel meg is indült az ellenségre, melynek számáról és erejéről 
azonban nem volt kellőleg tájékoztatva. A város alatt nagyszámú 
német, vallon és magyar csapatokra bukkant, neki pedig a tatárok-
kal együtt mindössze 2000 embere volt. Ehhez járult még, hogy a 
tábor már természettől fogva is kitűnően megerősített helyen fe-
küdt, mert egyfelől a Szamos folyó, másfelől pedig hatalmas hegyek 
védelmezték. De a csatát már nem lehetett elkerülni, mert az ellen-
ség észre vette jövetelét és a visszavonulás közben még könnyeb-
ben legyőzte volna. — Támadást vezényelt tehát, arra számítván, 
hogy a tatárok gyors rohama és a huszárok vakmerő bátorsága 
zavarba hozhatja az ellenséget és a szerencse még neki szolgálhat. 
Most azonban csalatkozott, mert a táborban lévők födött állásuk-
ból oly hatalmas ágyú- és puska-ttizzel fogadták, hogy a tatárok 
tüstént meghátráltak, de a magyarok se bírták sokáig kiállani a 
golyózáport és csakhamar az egész sereg megfutamodott.3) 

*) Szamosközy I I I . k. 66. 72. 1. Bethlen Farkas V. 270. 
2) U. o. 269. Erd. Országgyűl. Emlékek V. 50 1. Székely Mózes id. h. 
s) Bethlen V. 293—295. Szamosközy I I I . 110. — Elbeszélésük szerint 

(Bethlen csaknem szóról szóra kiírja Szamosközyt) Székely Mózes többek 
között azért is küldé Rliédeyt Szinyér-Váraljához, mert a helyi viszonyok-
kal ösmerős vala és nem régiben még azon a vidéken lakott. Szamosközy 



Rhédey visszavonulása azonban rendben történhetett és úgy 
látszik az ellenség nem merte elhagyni a tábort, hogy a hátrálókat 
üldözze, máskülönben azon a szoros helyen nagy kárt tehetett 
volna bennök. — A veszteség jelentéktelen vala, a főemberek kö-
zül csak Kendeffy Gáspár maradt a csatatéren.1) 

Ez alatt Székely Mózes egyik diadalt a másik után aratta. 
A nyár kezdetén Fejérvár, Kolozsvár, Besztercze, Szászváros, Szász-
Sebes, Torda, Enyed, Megyes, Dezs és Háromszék kivételevel az 
egész székelység meghódolt neki. Most már Básta is lemondott a 
reményről, hogy vissza foglalhassa Erdélyt és Rudolf parancsára 
alkudozni kezdett Mózessel. A császár állítólag hajlandó lett volna 
bizonyos kikötések mellett előismerni őt, de Székely nagyon jól 
tudta, hogy a török segítségére csak is addig számíthat, míg a né-
metnek ellensege marad, és nincs a császárnak annyi hatalma, 
hogy megvédelmezze őt a fejedelemségben, ha a portán nem akar-
ják. — Visszautasította tehát a föltételeket és tovább harczolt.2) 

Ettől az időtől fogva azonban szerencséje szemlátomást ha-
nyatlott. Radul havasalföldi vajda, a német császár lekötelezettje, 
serényen gyüjteté a hadat Oláhországban és bár a pasát hűségéről, 
Szekelyt pedig jó szomszédságáról erős hitlevéllel biztosította, csak 
a kedvező alkalmat várta, hogy betörjön Erdélybe. Addig is Bástá-
nak sikerült kieszközölni, hogy Rácz György és Deli Markó körűl-
belől 3000 főnyi oláh, rácz és magyar sereggel a Bárczaságra 
rontott és a háromszéki pártosokkal egyesülvén, fenyegető állást 
foglalt el. 

Székely Mózes Makó Györgyöt és Imecs Mihályt küldé elle-
nük, állítólag 3000 lovassal és 400 tatárral, a kik Földvár közelé-
ben utói érték ós gyorsan megtámadták Deli Markó csapatját. Ez 
ket zászló elvesztése után megfutamodott, mire Székely hadai vér-
szemet kapván, üldözőbe vették az ellenséget. — A német pártiak 
azonban kerültek a csatát, szekerekkel és sánczokkal jól megerősí-

azonban tévesen volt értesülve, mert Rhédey («Vir strennus animo et 
manu promptus») ^yenesen Fülekről jött Erdélybe, a mint Básta jelen-
téséből is kitetszik. 

x) Szamosközy I I I . 111. 1. 
2) V. ö. Erdélyi Országgyűl. Emlékek V. 52. Szamosközy I I I . 152. 



tett táborukba szállottak, napestig fárasztották az ostromlókat. — 
Mózes értesülvén a történtekről, Rhédey Ferenezet 300 buszárral 
segítségükre küldé, megparancsolván Makónak, hogy az ütközettől 
mindaddig tartózkodjék, a meddig maga is elérkezhetik a derék 
sereggel. Á régi tapasztalt katonák is nagy ovatosságot ajánlottak 
és annál is inkább el akarták kerülni a döntő csatát, mert már a 
sereg fáradt és kimerült volt és híre járt, hogy Havasaifölderői 
újabb segédcsapatok érkeztek. 

De Makó György, különösen pedig a fiatal és tapasztalatlan 
Imecs, nagy harczi kedvüktől elragadtatva nem hallgattak az okos 
tanácsra és 1603 julius 6-án Rozsnyó és Keresztyénfalva között 
megrohanták az ellenség erős táborát és egy órai sikertelen ostroma 
után nyílt csatába bocsátkoztak Rácz György és Markó hadaival. 
A szerencse nem járt kedvükben és a szép kis sereg teljesen tönkre 
tétetett. A tatárok gyors lovaikon menekültek, de magyar és szé-
kely valami 2000 maradt a csatatéren, köztük a meggondolatlan 
könnyelmű vezérek, Makó és Imecs.1) 

Rhédey Ferencz kivágta magát a harczból és Székelyhez fu-
tott, a ki julius 8-án már Brassó alatt táborozott. — Arra a hírre, 
hogy Básta elindúlt Magyarországból, tüstént követeket küldött 
Nyáry Pálhoz, értesítvén őt, hogy kész a császárral illendő egyez-
ségre lépni. De már késő volt, mert Serbán Radul vajda nagy se-
reggel átlépte a határokat és gyorsan közeledett Brassó felé. 

Székely Mózes halasztani akarta a csatát, és alkudozni kez-
dett a vajdával, hogy visszatérésre bírja. — Ugylátszik, csak időt 
akart nyerni, míg Borbély György és Nagy Albert csapatai, meg a 
Kamensky János vezerlete alatt álló lengyel vitézek, kiket nemreg 
zsoldjába fogadott, megérkeznek. — Ezekre azonban hiába várt, 
de hozzá csatlakozott Bethlen Gábor, majd Bektás pasa 2000 török-
ből álló seregével, sőt még a brassaiak is küldtek a táborba 150 
katonát és néhány ágyút, mert nem tudhatták, hogy fordul a 
koczka.2) Mindössze 6—8000 embere volt tehát és 27 ágyúja, ta-
raczkja. — Az ellenség számát kétszer annyira becsülték. 

2) Szamosközy I I I . 189—198. IV. 197—200. Bethlen V. Lib. XII . 
Várfalvi Nagy János: Székely Mózes id. h. 

2) Mika Sándor: Weisz Mihály 42. 1. 



Székely Mózes szekerekkel és sánczokkal kerítette be táborát, 
mely háttal egy berekre, oldalvást pedig a brassai papirosmalom 
épületeire támaszkodott; előtte egy kis sáros, mocsaras patak vagy 
is inkább árok vonult el, melyet azonban ember és állat mindenütt 
meggázolhatott. A szekereket lánczczal és kötéllel kapcsoltatta össze, 
úgy hogy a kerekek egymást dörzsölték. 

A temesvári pasának sehogy se tetszett a dolog és azt taná-
csolta, hogy nyílt síkon várják be az ellenséget és fogadják el a 
csatát. Felsorolta, hogy mennyi hátránya van az ilyen mód nélkül 
bekerített s a katonaság szabad mozdulatait akadályozó tábornak. 
Veszélyben a gyors menekülést, jó szerencse esetén a győzelem 
kizsákmányolását lehetetlenné teszi stb. Székely Mózes azonban 
nem hallgatott beszédjére. Neki is megvoltak a maga nyomós argu-
mentumai, többek között, hogy a vitézek ne a futásban de a harcz-
ban keressék dicsőségüket. De mindenek felett aria számított, hogy 
ágyú- és puska-tüzzel visszaszoríthatja az ellenséget, mely ha egy-
szer hátrálni kezd, a győzelem kezükben van.1) 

A pasa látván, hogy nem boldogul vele, késedelem nélkül 
kivezette és a mezőn a tábor jobb oldalán állította föl a tatárokat, 
maga azonban visszament a sánczok közé. De kint maradt Rhédey 
Ferencz 300 huszárjával, — a ki már ekkor Toldy Istvánnal, Bo-
gáthy Miklóssal, Toroczkay Lászlóval együtt tanácsosa volt Szé-
kely Mózesnek és azt a parancsot kapta, «hogy ha valaki ki kez-
dene futni az szekerek közt való táborból» irgalmatlanul vágja le.'2) 

Radul vajda egyesült magyar, oláh és rácz hadai 1603 julius 
17-én érkeztek a síkra. A jobb szárnyat Rácz György, a tatárokkal 
szemközt álló balszárnyat Deli Markó és a másik Merza veze-
nyelte. Közép oszlopban szabad hajdúk és gyalogok sűrű tömege 
következett és a négyszegletű csatarendet a vajda csapatai zár-
ták be.3) 

*) Szamosközy I I I . 203—205. Bethlen V. 377—380. — Székely Mó-
zes táborának elhelyezésére nézve megegyeznek, és szerintök 6000 embere 
volt, de ugylátszik a temesvári pasa tatárjain kívül; más versio szerint 
10.000 főből állott a sereg. (Szamosközy IV. 198). 

2—s) Szamosközy IV. 183. 193. Az ellenség csatarendjére nézve 
Bethlen Farkas (id. m. 396. 1.) Szamosközyt követi (id. m. I II . 212), a ki 
különben *egy hazug olasz leveléből» följegyezte, hogy Badul «Merzának adá 



A mint az ellenség lőtávolba erkezett, a magyar sereg hatal-
mas ágyú- és puska-tűzzel megnyitotta a harczot. Erre a vezérek 
rohamra parancsolták a gyalogságot, sőt az előzetes megállapodás-
hoz képest a lovagok is leugráltak a nyeregből és fejszét, bárdot, 
csákányokat ragadva, Szent Miklóst és Jézust kiáltva, megtámad-
ták a tábort. — Deli Markó járt legelői és vitézei összetörték, szét-
rombolták a szekereket. Az ellenseg szakadatlan tüzelése kevés 
kárt tett bennük.1) 

Most aztán kitűnt, hogy igazsága volt a temesvári pasának. 
Mert az erős gyalogsági roham — a mint hasonló körülmé-

nyek között abban az időben gyakran megtörtént — elvette az 
ágyük hatalmát. Szekely Mózes szóval, tettel buzdította, lelkesí-
tette a vitezeket. — A sereg élére állott s lova hátáról igazgatta 
a pattantyúsokat, hogy hol lőjjék az ellenséget. De nem használt 
az semmit. A német pártiak új erővel támadtak, mire előbb az 
ágyuk fedezetére rendelt brassai drabantok, majd a sánczokat vedő, 
mindössze is 600 főnyi gyalogság hátrálni kezdett. A torlaszokon 
csakhamar res támadt, a hajdúk megbontották a szekérsánczot és 
betörtek a táborba. — Erre a tatárok a temesvári pasával tüstént 
megfutottak, pedig még a rabláson kívül egyebet se tettek. — A tá-
borb t szorult lovasság kétsegbe esetten védelmezte magát, de a 
bekerített helyen «sem előre sem hátra nem futhatván», a túlerő 
vegre is győzedelmeskedett. Egyrésze kitört a sánczok közül és ha 
nem volt ideje menekülni, drágán adta el életét. — Mert Kádul 
seregei elállották az utakat es iszonyú öldöklést vittek véghez a 
tábor környékén. — De Bethlen Gábor és Rhédey Ferencz meg-

eßzak felől való részt, Brassó felől való oldalt a lovagoknak, négy szegletü 
seregben középben mentenek az hajdúk az gyalogokkal. Az vajda volt az 
főzászlóval utóiba». Id. m. IV. 183. 

l) Nagy Szabó Ferencz elbeszélése szerint, a ki különben 50 esztendő 
múlva emlékezetéből írt, «mind gyalog szállának az vajda hajdúi, csak egy 
kapczában, mert nagy sár vala az Mózes tábora előtt. . . De semmit nem 
tartozék az hajdú, hanem által mene, gázla, puskája kezében» stb. (Erdélyi 
Történelmi Adatok I. 82.) Tudjuk azonban, hogy nem a sár miatt, de azért 
szállottak le a nyeregből, hogy a gyalogsággal egyesülvén, a szekérsánczo-
kat annál könnyebben megvívhassák. 

Hadtörténelmi Közlemények. 'S I I . 2 



szabadultak a mészárlásból. A gondviselés őrködött felettük. — 
Mindkettőre hivatás várt még. 

Mikor már minden elveszett s az erdélyi nemesség virága 
a csatatéren maradt, Székely Mózes is menekült. De megjósolták 
neki, hogy sohasem tér vissza Brassó alól. Az urak közül Bogáthy 
Miklós és egy hű szolgája, Kadicsfalvi Nagy János, követte, mikor 
a ráczok és oláhok üldözőbe vették. Három nemes vérű lovának 
a harcz előtt baja történt, most egy kurta sötét pej paripán vágta-
tott, mely már a táborban is megbotlott vele ós alig tudott kiver-
gődni a szekerek közül. Az üldözők jobb lovakon voltak és már-már 
nyomába értek. — Mikor Bogáthy Miklóst levágták. Székely Mózes 
kissé megállapodott. Segítségére nem siethetett bajtársának, mert 
maga is halálos veszedelemben forgott, de legalább oda kiáltotta 
nekik, hogy kegyelmezzenek életének, mert főúr, kiért jó sarczot 
kaphatnak. Úgy is lőn. — Mindez néhány perez alatt is megtör-
tenhetett, de ki tudja, hátha épen ez a néhány pereznyi késedelem 
válott végzetessé reá nézve? — Üldözői közelebb jutottak hozzá és 
egy kis csermelynél utói érték. Nagy János föláldozta magát érette, 
de a hü embernek csak egy élete volt, az ellenseg pedig számosan 
támadt és vagdalkozott. Egyikük pallossal hozzá csapott és fején 
találta. Most már aztán nem futott többé Székely Mózes. Hőshöz, 
fejedelemhez méltóan akart meghalni. Arczczal fordult támadóira és 
buzogánynyal verte vissza őket. — Majd hegyes tőrt rántott elő, mi-
közben golyó találta, de azért tovább harczolt, nem adta meg magát. 
Végre egy csíki székely háta mögé lopódzott és kopjával keresztül 
ökleié. — Lefordult lováról, de még ólt, mikor Bácz György oda 
erkezett. Nagy vitézi módon elütötte fejét a haldokló hősnek és 
Badul vajdához vitte, ki előbb feltűzte sátorára, majd Brassóban 
a kutyáknak vetette. — Ez ugyan nem fejedelemhez illendő csele-
kedet, de igazi oláh tempó volt.1) 

x) Székely Mózes harczára nézve L. Szamosközy III . 212. skkll. IV. 
190—194. Bethlen Farkas Id. m. V. k. 396. skll. Várfalvi Nagy János 
Székely Mózes (Századok 1869) Székelynek egy Szentiványi Borbála nevű 
udvarhelyi sánta aggleány megjósolta, hogy Brassónál fog elveszni. Mózes 
megharagudott és fenyegette, hogy megégetteti, ha nem úgy lesz. A leány 
könyörgött, hogy csak a Idig ne bántsa, míg vissza jön a csatából. (Szamos-



A brassai csata után megérkeztek a várva várt lengyelek, 
mire Bethlen Gábor és Rhédey Ferencz, kik elsőben a török biro-
dalma alá menekültek, visszatértek Erdélybe és Nagy Albert és 
Borbély György hadaival egyesülvén, újabb ellenállásra készültek. 
De nemsokára Básta is bejött és rettenetes bosszút állott a nyo-
morúlt országon. 

D R . KOMÁROMY ANDRÁS. 

közy IV. 194). Brassónál hír szerint 3000 ember veszett el. Székely Mózest 
Nagy Szabd szerint Rácz György vágta volna le, más verzió szerint bizo-
nyos Pál nevű görög. Legvalóbbszínű előttünk Szamosközy elbeszélése, 
hogy mindenki vágta, a ki hozzá férhetett, de hogy tulaj donképen ki ölte 
meg? eldönteni nem lehet. (Id. h. IV. 191). 




