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MIHÁLY VAJDA A MAGYAR HISTÖRIÄBAN* 

,,A Duna-táj bús villámhárító. . 
Fél-emberek, fél nemzetecskék 
Számára készült szégyen-kaloda. 
Ahol a szárnyakat lenyesték 
S ahol halottasak az esték." 

(Ady Endre: A Duna vallomása) 

Politikai gyilkosság egy katonai táborban 

1601. augusztus 19-én drámai események játszódtak le a Torda melletti ka
tonai táborban. A kora reggeli órákban az egyik díszes sátrat hirtelen katonák 
fogták körül. A néhány fős őrséget szinte pillanatok alatt felkoncolta a sok
szoros túlerő, s egy kisebb csapat berontott a sátorba, ahol annak gazdája ép
pen öltözködött. A kiabálva benyomulókat megpillantva bal kezével ösztönö
sen kardjáért nyúlt. Mozdulata befejezetlen maradt: két fegyver dörrent, s az 
egyik lövedék a bal karjába, a másik a derekába fúródott. Megtántorodott, mi
re egy harmadik merénylő átdöfte a megtámadott mellkasát. A több sebből vér
ző áldozat a földre roskadt. Haláltusája nem tartott sokáig: a támadók a saját 
kardjával gyorsan fejét vették. A megcsonkított törzset kivonszolták a sátor
ból és az útszélre dobták. Néhányan a katonák közül szíjat hasítottak a meg
gyilkolt hátából, s a lemetélt bőrdarabokat elrakták emlékül, talizmánként. A 
levágott véres fejet az áldozat lovára kötözték, s a táborban széjjel hordozták. 
A kötőféket .tartó katona időnként megállott és harsány hangon kiálította : a 
meggyilkolt „áruló" lett, s emiatt kellett ily szégyenletes halállal lakolnia! A 
meggyalázott csonka tetemet előbb Gyulafehérvárra, majd onnan a Havasal
földre szállították. Ott, egy kolostorban kapta meg a végtisztességet a merény
let áldozata.1 

A gyilkosságot egy bizonyos Jacob Beaurieu, vagy Boerieu nevű vallon ka
pitány hajtotta végre a katonáival. Kitervelője Giorgio Basta császári tábor
nagy, felső-magyarországi főkapitány volt. Az áldozatot Mihai Viteazul né
ven tartja számon a román história és az utókor emlékezete. A magyar törté
netírásban Vitéz Mihályként, vagy Mihály vajdaként említik őt. Hadvezéri ké
pességeit, katonai érdemeit több ország történeti és hadtörténeti irodalma mél
tatja. Népe, a román nép, ma is nemzeti történelme egyik legnagyobb alakjá
nak vallja a meggyilkoltat. 

•«A tanulmány 1978-ban készült a „Történelmi Szemle" részére, ám a folyóirat eltekintett annak 
közlésétől. Most, tizenkét év múltán, alapvetően az eredeti szöveg kerül közlésre, csupán a his
toriográfiai fejezet maradt el rövidítés végett, s a lábjegyzetekben történik utalás az azóta meg» 
jelent munkákra. 

1 A merénylet lefolyásának többféle változatát is följegyezte Szamosközy István. L.: Monu-
menta Hungáriáé Historica Scriptores (MHHS) XXX. k. 144—151 o. V. ö. Szepsi Laczkó M.: Kró
nikája. Erdélyi Történelmi Adatok (ETA) III. k. 39. o. továbbá Klobusiczky Ferenc összeállításával 
Századok 1869. 19*—199. o. A merénylet pontos idejéről Basta jelentése tájékoztat: Veress E.: 
Basta György hadvezér levelezése és iratai. Budapest, 1909. I. k. 584—587. o. 



Mihály 1557-ben született. Egyidős volt a „proscribált liber báró"-ból a „ma
gyarok Mózesé"-vé magasztosult Bocskai Istvánnal. Apját, aki 1554-től 1557-ig 
állt a Havasalföld élén, „jámbor országkormányzásáért Jó Patrascu vajdának 
nevezték". Felismerte országa sorsközösségét Erdéllyel, amit 1555-ben írt leve
lében így fogalmazott meg: „Ha legyőz titeket és országotokat a szultán, nem 
lesz többé semmiféle úr vagy király a ti önálló országotokban, hanem minden 
várban török lesz, s elveszünk mi is, ez a két keresztény ország." Fia, Mihály, 
meglehetősen mostoha körülmények között nevelkedett. Amikor fölcseperedett, 
„vándorkereskedőként járt Moldvában és Havasalföldében szélylyel". Társa
dalmi és vagyoni emelkedését — mint oly sokan ebben a korban — ő is sze
rencsés házasságának köszönhette. Ehhez nyilvánvalóan hozzájárult vonzó fér
fias külseje is: az egykorú festmény még negyvennégy esztendős korában is 
ilyennek mutatja őt. Szikár termetű férfi volt, akinek sovány arcát sötét szakáll 
árnyékolta, s nagy fekete szeme, merészen előreugró orra erőteljes kifejezést 
adott az arcának. Egy görög eredetű gazdag és befolyásos bojár Stanca nevű 
leányát vette feleségül. Apósa támogatásával hamarosan krajovai bán lett, mél
tósága után második ember a Havasalföldön. Az országban ekkor Alexandru 
vajda uralkodott, a kortársi leírások szerint kirívóan kegyetlen módszerekkel. 
A kormányzatával elégedetlenek hamarosan Mihai krajovai bánban látták ve
zérüket, mert a leírások szerint „a sanyargatott népet tőle telhetőleg védelmez
te". Az uralkodó, amikor ezt megtudta, elfogatta és halálra ítélitette ellenfelét, 
aki szinte mesébe illő, csodával határos módon menekült meg már a vérpad
ról. Erdélyben, Báthory Boldizsár udvarában talált menedéket, mint annyi más 
román emigráns a török hódoltság korában. Befogadójának unokaöccse, Báthory 
Zsigmond fejedelem felkarolta Mihály ügyét. Javaslatára és közbenjárására 
1593 végén a porta őt nevezte ki havasalföldi uralkodónak. 

Egyes jelek szerint személyét a szultáni udvarban nagyra értékelték: beikta
tásakor a kíséretében levő kétezer „fő-fő török"-ön kívül, „az tisztessígnek oká-
írt", a szultáni udvartartásból „az apró kis néma emberek" is eljöttek vele a 
Havasalföldre. A szultáni „kitüntetés" azonban nem kápráztatja el őt. Az egy
korú magyar krónikás elmondása szerint amikor a kinevezésében döntést hozó 
divánülésből eljött, már akkor „megesküdött magában, hogy örök ellensége 
leszen az töröknek, kit annakutána sokan ű maga szájábul hallottak". Az es
küjében fogadottakat rövidesen be is váltotta. Alig foglalta el a havasalföldi 
uralkodói széket, máris megkezdte a törökellenes harc elokészjületeit. Lázas 
ütemben új, ütőképes hadsereget szervezett, amihez jelentős segítséget kapott 
a törökkel szintén szakítani készülő Báthory Zsigmondtól. Báthory István len
gyel király orosz háborújában számos erdélyi katona és csapatvezér vett részt, 
akik ott nagy harci tapasztalatokra tettek szert. Ezekből a veteránokból kül
dött Zsigmond Mihály segítségére jelentős csapatot. A Havasalföld uralkodója 
1594 őszén kibontotta a török elleni fegyveres felkelés zászlaját. Parancsára 
kardélre hányták a Bukarestben tartózkodó török adószedőket és az őrzésükre 
küldött janicsárokat. Erre a jelre fegyvert fogott a Havasalföld népe és (több 
helységből kiűzte a török elnyomókat. Mihály támadásba lendülő serege az 
Al-Duna vonalától délre fekvő balkáni területeken is megkezdte a török ura
lom fölszámolását. A kibontakozó hősi harcot a Balkán-félsziget elnyomott népei 
nagy lelkesedéssel támogatták. A török elleni küzdelmet vezető havasalföldi 
uralkodó nevét beragyogta a hadi sikerek fénye; barát és ellenség már-már egy 
új Hunyadi Jánost látott a személyében. 
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1595-ben szoros kapcsolat jött létre a Havasalföld, Moldva és Erdély között. 
Élén ,,fő-hűbérúrként" Rudolf német-római császár és magyar király állott, 
akinek e tisztét, távolléte miatt, az erdélyi fejedelem gyakorolta. A megkötöttt 
egyezmény Báthory Zsigmondnak beleszólást biztosított a másik két ország 
belügyeibe is. A török megtorló akcióknak elsődlegesen kitett Mihálynak el 
kellett fogadnia ezt a nem egyenrangú egyezséget, mert csak így számíthatott 
Erdély, és ezen keresztül a Báthoryval közvetlen rokonságba került Rudolf 
császár és magyar király pénzbeli és katonai támogatására. A szövetség első 
„tüzpróbája" a havasalföldi hadjáratot lezáró gyurgyevói csata volt, amely
ben az egyesült keresztény seregek sikeresen küzdöttek a Mihály és Báthory 
Zsigmond megbüntetésére küldött Szinán nagyvezér katonái ellen. Jóllehet 
a győzelem nem járt nagyobb török veszteséggel — hiszen csupán Szinán utó
védj ét semmisítették meg a szövetségesek —, de önmagában az a körülmény, 
hogy vazallus-országok katonái török fősereget támadtak meg sikeresen, óriási 
lélektani jelentőségű volt. Mihály az elkövetkező években folytatta a támadó 
harcot a Balkánon. Bulgáriába mélyen benyomulva Nikápolyig hatoltak csa
patai. A hadisikerei nyomán „Viteazul" (Vitéz) nevet nyert havasalföldi ural
kodó úgy látta, hogy a belső bajaival küzdő török birodalom legyőzhető és a 
Balkán-félsziget is fölszabadítható a török elnyomás alól. Azt, hogy ebben 
az elképzelésben mennyi volt a realitás, csak a tizenötéves török elleni háború 
részletes, elemző feldolgozása fogja végérvényesen megmutatni. Annyit azon
ban ma is tudunk, hogy a háborúban vezető szerepet betöltők közül nem csu
pán Mihálynak voltak ilyen tervei, elgondolásai. Ö ekkor még bízott azok meg
valósíthatóságában, azonban azt is tudta, hogy a győzelemhez a harcban részt
vevők egységes kiállására és erőfeszítéseire van szükség. 

A Báthory Zsigmond politikájában 1598-tól bekövetkezett pártfordulások 
alapjaiban rendítették meg Mihály vajda katonai és politikai helyzetét, ö 1598-
ban a török elleni egység fenntartása érdekében még közvetítőként lépett fel 
Rudolf és Zsigmond között. Amikor azonban azt tapasztalta, hogy a Zsigmond 
újabb lemondása után Erdély élére került Báthory András politikája nem csak 
a török elleni küzdelem ügyét veszélyezteti, de az ő további fennmaradását is, 
úgy döntött, hogy maga áll a szövetség élére. Elhatározását gyors tettek követ
ték. Az új erdélyi fejedelem éberségét kijátszva a sellemberki ütközetben dön
tő vereséget mért Báthory András seregére. A menekülő uralkodót a székelyek 
megölték, s ezzel Erdély fejedelmi széke szabaddá vált. Mihály a katonai győ
zelem után bevonult Gyulafehérvárra. Közel egy esztendeig állt Erdély élén. 
Hivatalos iratait Rudolf császár „consiliariusa"-ként, erdélyi „locumtenens"-
eként és „generalis capitaneusa"-kénit írta alá, de az erdélyi rendek fejedelmük
nek nevezték őt: „Minthogy minden birodalmak és fejedelemségek az úristen
től ő felségétől vágynak" — mondja az erdélyi rendek 1599. november 28-i 
végzése — „hisszük, hogy ő szent felsége a kegyetlen pogány ellenség ellen 
mostan minékünk a te nagyságod mutatta kegyelmességéből és a teljes ke
reszténységnek jó végzéséből kegyelmes fejedelmünknek lennie, kiről ő szent 
felségének szüntelen igyekszünk hálát adni". Az első időben az erdélyi neme
sek közül sokan mutatkoztak Mihály hívének, de igazi támogatói az erdélyi 
katonarétegek tagjai voltak. Elsősorban a közszékelyek, akiknek visszaadta 
a szabadságát, de biztosan támaszkodhatott az erdélyi végvárak hadinépére és a 
hajdúkra is. 
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Az Erdélyt kormányzó Vitéz Mihály hónapokon keresztül élvezte a császári 
udvar bizalmát és támogatását is. 1600 szeptemberében azonban Basta tábor
nagy, a Mihályban nem bízó és benne veszélyes riválist látó felső-magyarorszá
gi főkapitány, az erdélyi nemesekkel összefogva, Miriszlónál vereséget mért 
rá és kiszorította őt Erdélyből. A Havasalföldön is megtámadott Mihály hely
zete tisztázására és segélykérés végett előbb Bécsbe, majd Prágába ment. Ami
kor Báthory Zsigmond 1601 elején ismét elfoglalta a fejedelmi széket, a csá
szár magyar hajdúkat toboroztatott Mihály mellé és Bastával együtt Erdélybe 
küldte őt Zsigmond megbuktatására. A két hadvezér Goroszlónál vereséget 
mért Báthoryra, majd néhány nappal ezután megtörtént a gyilkos merénylet, 
amely kioltotta Mihály vajda életét.'-2 

Az ellene forduló vezértárs, Giorgio Basta császári tábornagy, „aranysarkan
tyús lovag", korra jóval idősebb volt az áldozatnál. Ez a magyar históriában 
többnyire csak elmarasztaló jelzők kíséretében említett, markáns arcélű, ma
gas homlokú, daliás termetű férfiú 1544-ben született az itáliai Ulpianóban. 
Apja albán nemes volt, aki a spanyol király szolgálatában katonáskodott Itá
liában. Itt egy gazdag nőt vett feleségül; nagy karriert befutó fia édesanyját. 
Az ifjú tizennégy esztendős koráig Itáliában tanult, majd a Németalföldre ve
zényelt apját követve annak seregében tanulta a hadimesterséget, először köz
katonaként. Ha pályája elején atyja támogatta is őt, később kizárólag egyéni 
képességei révén emelkedett egyre feljebb a ranglétrán, egészen a legmaga
sabb katonai rendfokozatig. Bajtársai elmondása szerint rendkívül fegyelme
zett, titoktartó és leleményes hadvezér volt. Többen Basta személyes bátor
ságát emelik ki visszaemlékezéseikben. Katonai érdemei révén társadalmi té
ren is egyre feljebb jutott. Kinevezték a hollandiai Geldern tartomány kor
mányzójának, s a spanyol királytól a flandriai Sült birtokot kapta, spanyol loT 
vagi címmel. Hadvezéri tapasztalatait értékes memorandumokban és hadtu
dományi művekben foglalta össze. Utóbbiak számos kiadást megértek. Ismerte 
és felhasználta azokat többek között Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér is. 

1597 elején a spanyol király átengedte Bastát Rudolf császár szolgálatába, 
hogy hadvezéri tudását a török elleni háborúban kamatoztathassa. Prágába 
érkezése után kevéssel azt javasolta Rudolfnak, hogy a török ellen mindig és 
minden áron támadólag kell fellépni, mert csakis ezúton lehet átütő eredmény
re számítani. A tapasztalt hadvezér még ebben az esztendőben visszafoglalta 
Pápát, majd Vác alatt írtért vereséget a törökre. Az elért eredmények ellenére 
hamarosan elment a kedve Rudolf szolgálatától és már 1598-ban vissza akart 
térni a Németalföldre. A császár azonban nem engedte el őt. Mindent megtett 
annak érdekében, hogy megtartsa szolgálatában ezt a nagyra értékelt katonát. 
„Aranysarkantyús vitéz"-zé ütötte, kinevezte a teljes könnyűlovasság generá
lisává és beosztotta az Erdély átvételére induló Miksa főherceg mellé, előbb 
felső-magyarországi alkapitányi, majd főkapitányi minőségben. Ebben a szol-

2 Mihály vajda életműve meglehetősen központi helyet foglal el mind a régebbi, mind az újabb 
román történetírásban. Erdélyi tevékenységéről tájékoztat többek között Demény L.: Székely fel
kelések a XVI. század második felében. Bukarest, 1976., Uö.: A székelyek és Mihály vajda. Buka
rest, 1977. í., még Jon lonascu—Victor Atanasiu: Mihai Viteazul. Editura Militara, 1975. A többször 
idézett aiagyar forrás Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 92—95. o. A rendek végzését 1. Erdélyi 
Országgyűlési Emlékek (EOE) IV. k. 430. o. Érdekes módon az 1987-ben megjelent „Erdély törté-
neté"-ben azt olvashatjuk, hogy az erdélyi országgyűlés „császári kormányzónak" ismerte el 
Mihályt, amj ellentétes az országgyűlési végzés idézett szövegével. (I. k. 529. o.) Más helyen az 
olvasható: „Vitéz Mihály sohasem lett Erdély fejedelme", mert fejedelemválasztásra nem került 
sor (II. k. 610. o.) Ennek ellenére elmondható, hogy a különböző helyeken olvasható utalások 
— néhány pontatlanság ellenére is — valamivel méltányosabban állítják elénk Mihály alakját 
a korábbi írások legtöbbjénél. 
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gálati beosztásában rendelkezési jogkörébe kerültek a váradi főkapitányság 
erősségei is. 1599 végén megbízatást kapott az Erdély élére került Mihály vaj
da ellenőrzésére.3 

Leveleinek tanúsága szerint Basta kezdettől fogva bizalmatlanul, sőt egye
nesen ellenséges érzülettel viseltetett Mihály iránt. E magatartás okai között 
nyilván szerepet kapott bizonyos irigység a pillanatnyilag sikeresebb katona 
iránt. Nemkülönben a hatalmi rivalizálás, hiszen hatáskörük nem volt ponto
san elválasztva. Az alapvető azonban a nyugat-európai zsoldos tisztek mérhe
tetlen fölényérzete volt, ami minden kelet-európai nációból származó vezetővel 
szemben megnyilvánult. Az állandó zsoldoshadseregek tisztségviselői a magyar, 
a román, a horvát és egyéb közép- és kelet-európai hadvezéreket barbár, ta
nulatlan katonáknak tartották. Olyanoknak akik alkalmatlanok „rendes" ha
dakozás irányítására. Ugyanakkor politikailag megbízhatatlanoknak tekintet
ték őket; arra hivatkozva, hogy ezek bármikor készek az „árulásra", a török 
mellé állásra. A lenézéssel párosult bizalmatlankodás Bastát, ezt az eddig oly 
fegyelmezett katonát, különutas politikai játékokba sodorta. Ehhez persze hoz
zájárult az is, hogy a császári kegyekkel elhalmozott hadvezér bízott tetteinek 
utólagos jóváhagyásában. Már 1599-ben összeütközésbe került Mihály vajdával. 
Ettől kezdve jelentései telve vannak különböző vádaskodásokkal. Szemmel lát
hatóan arra törekedett, hogy ellenlábasát kedvezőtlen színben tüntesse fel a 
császári udvarban/' Törekvése nem járt azonnal sikerrel, sőt olyan parancsot 
kapott, hogy ha Mihály segítséget kér tőle, támogassa őt. Ennek ellenére még
is az erdélyi nemességgel szövetkezett Mihány ellen.5 A miriszlói győzelem 
után fölhívta a legyőzött ellenfél egyik alparancsnokát ura meggyilkolására.0 

Próbálkozása ezúttal kudarcot vallott. Sőt Basta arra kényszerült, hogy 1601 
májusában kibéküljön ellenfelével és vele együtt vonuljon Erdélybe. A csá
szári tábornagy azonban nem adta föl Mihály megbuktatására irányuló terveit, 
csupán kedvezőbb időre halasztotta azok megvalósítását. Amikor 1601 júniu
sában Báthory Zsigmond olyan leveleket juttatott el Bastához, amelyek állítólag 
Mihály „árulását" igazolták, közeledni látta a kedvező időt a bosszúra. Jólle
het a történelemben nem ő volt az egyetlen olyan személy, aki az ellenségtől 
érkező ilyen fajta „jelzéseket" készpénznek vette, mégis arra kell gondolnunk, 
hogy ez a tapasztalt férfiú nyilván maga is kételkedett a Báthorytól kapott 
levélmásolatok hitelességében.7 Mindenesetre a kapott kópiákat egyértelmű, 
döntő bizonyítékokként küldte föl az udvarba. A magyarországi ügyek irányí
tásával megbízott Mátyás főherceg ugyan gyanúsnak találta a felküldött leve
leket, de azért fölhívta Bastát, hogy tartsa szemmel Mihály lépéseit.8 

Az augusztus 3-i goroszlói győzelem után úgy látszott, hogy a császári udvar 
ismét teljes bizalmába fogadta Mihályt. A tábornagy olyan parancsot kapott, 

3 Basta György életéről l. Veress E.: i. m. I. k. és II. k. „Bevezetés"-eiben. Ujabban l. Nagy L.: 
Az „aranysarkantyús lovag": Conte Giorgio Basta (Kiadás alatt a Zrínyi Kiadó gondozásában). 

4 Erről szóló leveleit 1. Veress E.: i. m. I. k. 323., 335., 337., 340., 348., 353., 357., 359. o. Basta már 
1600. március 22-én ajánlkozott Miksa főhercegnél a Mihály elleni fegyveres fellépésre (uo. I. k. 
361—362. o.) 

5 Basta 1600. júl. 25-én azt írta a császári biztosoknak, hogy kész együttműködni Mihállyal 
(uo. I. k. 394. o.). A biztosok augusztus 23-án is erre szólították fel őt (uo. I. k. 406. o.). Mihály 
még aug. 27-én is úgy tudta, hogy Basta az ő megsegítésére jön (uo. I. k. 407. o.). A tábornagy 
szept. 4-én ír először arról, hogy a vajda megsegítése helyett a nemesség támogatására megy 
azért, hogy Erdélyt a császárnak biztosítsa (uo. I. k. 408—409. o.). 

6 Veress E.: i. m. I. k. 422—423. o. 
7 Veress E.: i. m. I, k. 555—556. o. 
8 Veress E.: i. m. I. k. 560. o. 
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hogy adja kölcsön vezértársának az általa kért ágyúkat.0 E nem várt fordulat 
végletes lépés megtételére sarkallta Bastát. Augusztus 18-án titkos tanácsko
zásra hívta a megbízhatónak tartott alparancsnokait a sátrába. Itt egy szug
gesztív erejű beszámolóban felvázolta előttük azt a halálos veszedelmet, amely 
Mihály oldaláról fenyegeti mindannyiukat. A vajda azt tervezi — mondotta Baš
ta —, hogy a székelyekkel és a hajdúkkal fölkoncoltatja a császári katonákat, 
s ezután nyíltan török hűségre térve uralkodik mind Erdélyben, mind a Ha
vasalföldön. Sürgős tanácsot kért tehát tőlük: miként lehet ezt a fenyegető 
veszélyt még időben elhárítani? Az idegen közegben bizonytalanul mozgó, s 
ezért bizalmatlan és könnyen rémeket látó császári tisztek a Basta által várt 
feleletet adták a kérdésre. Elsőnek Pezzen ezredes szólt, a nagytekintélyű csá
szári tanácsos öccse, aki a kortárs magyar krónikás szerint az erdélyi generális
ságra vágyott. Röviden elmondta, hogy az ő véleménye szerint Mihályt kése
delem nélkül el kell tenni láb alól. Most ím itt a jó alkalom, mert katonái nagy 
részét már előreküldte Fogarasba, ahová maga is készülődik, s így meglehetősen 
védtelen.10 Javaslatával a haditanácskozás résztvevői egyetértettek. Basta azon
ban minden eshetőségre számítva fedezni akarta magát. Hiszen tudott arról, 
hogy tavasszal milyen kitüntető kegyekkel halmozta el Rudolf Mihályt, s szá
molnia kellett azzal is, hogy a szeszélyes császár, már csak presztizsokokból is, 
esetleg szigorú vizsgálatot rendel el az ügyben. Éppen ezért a vallon kapitányt 
azzal a paranccsal küldte Mihályhoz, hogy tartóztassa le őt és fogolyként hozza 
a vezéri sátorba. Hozzátette azonban az utasításhoz azt is: amennyiben a vajda 
a legcsekélyebb ellenállást tanúsítaná, tüstént fel kell koncolni őt!" Basta nem 
sokat kockáztatott. Ismerte riválisát és jól tudta, hogy az a büszke katona, aki 
oly sok csatában személyesen vezette harcra embereit, nem fogadja el majd 
egyetlen szó nélkül, ellenállást meg sem kísérelve, ezt a számára megalázó ren
delkezést, így a kiadott utasítás valójában egyértelmű volt a Mihály meggyil
kolását elrendelő paranccsal. 

A magyar kortársak és történetírók többségének írásaiban Basta olyan de
formált lelkű szörnyetegként szerepel, akinek még külön lelki gyönyörűsége 
is tellett a kegyetlenkedésben és a gyilkolásban. Basta, korának tipikus zsol
dosvezéreként, valóban szerette a politikai ügyeket is ,,katonás" egyszerűséggel 
intézni, hiszen előfordult olyan eset is, amikor egy napon negyven elfogott er
délyi nemest felkoncoltatott. A machiavellizmus virágkorában azonban a kí
vánt cél elérése érdekében nemcsak a hadvezérek, de az államférfiak többsége 
is igénybe vehetőnek és jogosnak tartotjt bármilyen eszközt. Még inkább a kor 
zsoldosvezére, aki a mindennapos tevékenységében is hozzászokott ahhoz, hogy 
csupán elrettentő szigorral lehet fegyelmet teremteni. Amikor Basta személyét 
és magatartását élesen elítéljük, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy 
a machiavellizmus elveit vallotta és annak gyakorlatát követte a magyar tör
ténelem számos olyan kiemelkedő személyisége, akiket ma is a legnagyobbak 

9 Veress E.: i. m, I. k. 579. o. 
10 Veress E.: i. m. I. k. 584—586. o. V. ö. Szamosközi I. : i. m. MHHS XXX. k. 147—148. o. A 

javaslat tévő Pèzzen ezredes azonos azzal, akit 1604-ben az álmosa-diószegi ütközetben Bocskai 
katonái elfogták. A magyar történetírásban még napjainkban is tévesen Petz-nak írják a 
nevét (1. pl. Benda K.—Kenéz Gy.: Barbiano generális jelentése a Bocskai szabadságharc első 
hónapjairól. Debrecen, 1972. 165. o.). Nevezett ezredes azonban Bartholomeus Pezzen császári 
tanácsos öccse volt. (L. erről E. Heischmann: Die Anfänge des stehenden Heeres, Wien, 1926. 
235—236. o.). 

11 „ . . . e in caso che all'arresto non volesse obedire, o resistenza facesse, che ľ ammazzassero." 
(Veress E.: 1. m. I. k. 586. o.). 
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között tartunk számon. A veszélyesnek ítélt ellenség, vagy politikai ellenfél 
fizikai megsemmisítése orgyilkosok felfogadásával, mérgezéssel, vagy egyéb 
hasonló eszközök igénybevételével sűrűn alkalmazott, kedvelt módszer volt 
ebben az időben. Hasonlóan az elfogottakon végrehajtott szörnyű kínvallatások
hoz s az e tortúrákon való személyes részvételhez. Mindez jól megfért a kor em
berében a gyakori könnyhullatással, a legszentimentálisabb érzelemnyilvání
tásokkal. Bastáról, erről a valóban rideg zsoldosvezérről is följegyezte az egyik 
magyar kortársa, hogy amikor valamelyik — a katonák kilengéseire panasz
kodó — erdélyi sírva fakadt előtte, „vélle Basta is sírt, mert elébe egy koldus is 
bemehetett — egyébbel nem bocsátotta el, hanem csak azt mondotta: hogy ha 
bolon [t. i. vallon] vagy német volna, bizony bírnék avval, s megbüntetném, 
de magyarral nem tudok bírni."1- Ugyanez az ember 1603 júliusában csupán 
egy félmondatos utalásban jelenti, hogy a Székely Mózes seregéből fogságába 
esett negyven nemest minden bírói ítélet nélkül levágatta. így azon sem lehet 
különösebben csodálkozni, hogy Mihály meggyilkoltatásából nem csinált na
gyobb ügyet. Ám hasonlóan viselkedett Mátyás főherceg is, aki Basta beszá
molójára mindössze annyiban reflektált, hogy kérte a Mihály vajdának ajándé
kozott értékes hátasló visszaküldését Bécsbe.u 

így „búcsúztatta" a császári udvar azt a férfiút, akit nemrég még a „keresz
ténység bajnokának" nevezett, s kitüntetésekkel és más kegyekkel halmozott el. 
Bastát a merényletért sohasem vonták felelősségre. Az egykorú források ta
núsága szerint még vizsgálatot sem indítottak az ügyben. 

Vajon mi az igazság Mihály vajda magyar históriai szerepét illetően? Kit 
öltek meg Basta vallonjai a tordai táborban: a török elleni harc egyik kiemel
kedő vezérét, vagy Erdély elnyomóját, kegyetlen „balkáni" zsarnokát és a tö
rökellenes harc „árulóját"? 

Vádak és tények 

A Mihály vajda erdélyi tevékenységéhez kapcsolódó kortársi és egészen a 
legutóbbi időkig olvasható magyar vádakat röviden így lehetne összefoglalni: 

— Erdély fejedelmi székét idegen fegyveres erővel erőszakkal foglalta el, 
s kizárólag erre támaszkodva kormányozta az országot. 

— Kormányzása alatt a fejedelemség lakosait mérhetetlen, „brutálisan emelt" 
adókkal és egyéb szolgáltatásokkal terhelte. Katonáinak megengedte a városok 
és a falvak dúlását, pusztítását. 

— A korábbi törvényes rendet, jogszokásokat fölrúgva, „balkáni zsarnok" 
módján kormányzott Erdélyben s így a szabadság „eltiprása" joggal szült fel

kelést uralma ellen. 
— A fejedelemséget román bojárokkal kormányozta és arra törekedett, hogy 

az erdélyi uralkodó osztályt kiszorítsa a hatalomból. Többször tervbe vette az 

12 Nagy Szabó F.: Memorialeja. ETA I. k. 86—87. o. 
13 A negyven erdélyi nemes levágatásáról l. Veress E. : i. m. II. k. 251. o. Basta biztonsági 

okokkal indokolta Mihály meggyilkoltatását: „ . . . f u i forzato cercar d'assecurarmi della persona 
sua; ma egli volendosi dejfendere, f u ammazzato." (Kiemelés itt és a továbbiakban tőlem: 
N. L.) I. k. 588. o. Szamosközy szerint a merénylet alkalmával „Vesztenek akkor Mihály vajda 
mellett az sátor kívül kik urokat akarták oltalmazni úgy mint tizenhaton". (MHHS XXX. k. 
149. o.) Súlyos sebet kapott Mihály védelmében Rákóczi Lajos is (Századok, 1869. évf. 199. o.). 
Erről azonban Basta idézett jelentése nem szól. A jelentés német változatát l. E. Hurmuzaki: 
Documente privatoara la Istoria Romanilor. Bucaresti, 1880. XII. k. 1224. o. Mátyás főherceg 
reflexióját 1. Veress E.: i. m. I. k. 592. o. 
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egész erdélyi nemesség „kiirtását", sok nemest megöletett minden törvényes 
eljárás nélkül. 

— Külpolitikájában Erdély, a Havasalföld és Moldva uralma alatti egyesíté
sét erőltette és egyéb nagyhatalmi ábrándokat kergetett. Megalapozatlan, ka
landor jellegű külpolitikai lépésein túlmenően szokatlanul „álnok", „kétkula-
csos" magatartást tanúsított mind a törökkel, mind a Habsburgokkal szemben. 

Ezek a vádak. De vajon a történeti tények igazolják-e azok helytállóságát? 
Mennyiben jelentett eltérést Mihály kormányzása a „nemzeti fejedelmek" ural
kodásától? 

Az vitathatatlan tény, hogy Mihály vajda a Báthory András seregein aratott 
sellemberki győzelem eredményeként került Erdély élére. Hadseregének nem 
csupán az ő megválasztásában volt szerepe, de a későbbiek folyamán is nagy
részt azon nyugodott erdélyi hatalma. Más kérdés, hogy ez vajon egyedülálló 
vagy legalábbis kirívó jelenség volt-e Erdély török hódoltság-kori történeté
ben? A tények amellett szólnak, hogy nem, hiszen Székely Mózes, Bocskai Ist
ván, Bethlen Gábor, Báthory Gábor, I. Rákóczi György, Barcsai Ákos, Apafi 
Mihály, Thököly Imre szintén ilyen, vagy rendkívül hasonló úton-módon ke
rült Erdély fejedelmi székébe. A magyar történetírás ennek ellenére sohasem 
kérdőjelezte meg uralkodásuk legitim voltát, s nem marasztalta el egyiküket 
sem a fegyveres erőszak igénybevétele miatt. 

Vajon miből adódik az éles különbségtétel Mihály és a „nemzeti fejedelmek" 
erőszakalkalmazásának megítélésénél? Talán a hatalmi eszközként felhasznált 
fegyveres erők etnikai különbségeiből? A történeti tények vizsgálata nem tá
masztja alá az ilyen megfontolások megalapozottságát. Közismert tény, hogy 
a Habsburg-uralommal szembeforduló „nemzeti párt" jelöltjét, Székely Mózest 
török-tatár csapatok segítették hatalomra, s Bocskai István fejedelemmé vá
lasztása érdekében is közel húszezer török-tatár és moldvai katona lépett fel 
Erdélyben.M Ám meglehetősen vegyes etnikai összetételű volt Bocskai, magyar
országi serege is. Tudjuk, hogy soraiban nagy számmal akadtak törökök, ta
tárok, cserkeszek, kozákok, lengyelek, „muszkák", máramarosi románok, szlo
vákok, rácok és magyarországi oroszok.15 A Báthory Gábor fejedelemmé vá
lasztását kikényszerítő „bitang korcsos magyarok"-nak nevezett magyarországi 
hajdúk az erdélyiek szemében szintén külső fegyveres erőnek számitottak.'6 

Köztudott az is, hogy az Erdély legnagyobb nemzeti fejedelmeként számontar
tott Bethlen Gábort közvetlen török fegyveres nyomásra választotta meg az or
szággyűlés — akárcsak Apafi Mihályt vagy Thököly* Imrét;17 I. Rákóczi Györ
gyöt pedig magyarországi hajdúk pressziójára.18 Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György Habsburg-ellenes hadseregei hasonlóan tarka etnikai összetételűek vol
tak, mint Bocskai hadai.19 

14 Székely Mózesre 1. Kővári L.; i. m. IV. k. 139. o., Bocskai fejedelemségére l. Nagy L.: A 
Bocskai szabadságharc katonai története. Budapest, 1961. 319—330. o. 

15 TT 1878. évf. 194. o. (Ez utóbbiak alatt nyilvánvalóan a kárpátaljai ruszinokat értették.) 
16 L. erről újabban Rácz I.: A hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 86—98. o., vagy 

Nagy L.: Hajdúvitézek. Budapest, 1983. 7. o. és uő..: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor. 
Budapest, 1988. 84—90., 229—232. o. 

17 L. Nagy L.: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest, 1969. 77—78. o., Trócsá-
nyi Zs.: Teleki Mihály. Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig. Budapest, 1972. 25—26., 323—327. o., 
Benczédi L.: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 
1664—1685. Budapest, 1980. 

18 L. Szilágyi S.: I. Rákóczi György. Budapest, 1983. 167—176. o., v. ö. Makkai L.: A kuruc 
nemzeti összefogás előzményei. Budapest, 1956. 108. o„ vagy EOE IX. k. 56. o. Ujabban. Nagy L.: 
A „bibliás őrálló" fejedelem. I. Rákóczi György a magyar históriában. Budapest, 1984. 95—96. o. 

19 Bethlen hadseregének összetételére 1. Nagy L. : Magyar hadsereg és hadművészet a har
mincéves háborúban. Budapest, 1972. Rákócziéra Cseh-Szombathy László: I. Rákóczi György 
1644—45-ös hadjáratáról írt tanulmányát: HK 1956. 1. sz., 1957. 1—2., 3—4. sz. 
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Vajon miben, mennyiben különbözött ezektől a Mihályt hatalomra segítő 
fegyveres erő? 

Az egykorú magyar krónikások meglehetősen egybehangzó adatai szerint 
Mihály vajda Sellemberknél győzedelmeskedő hadserege nagyobb részben ma
gyarokból és székelyekből állt, továbbá moldvaiakból, havasalföldiekből, ko
zákokból és rácokból. 1601-hen viszont szinte kizárólag magyar hajdúk alkot
ták Mihály seregét.20 Az etnikai összetétel szempontjai tehát nem játszhatnak 
szerepet a különbségtételnél. Ügyszintén a fegyveres erőszak alkalmazásának 
problémája sem, hiszen az esetek többségében a „nemzeti" fejedelmek erdélyi 
trónfoglalása is fegyveres erőszak jegyében történt. Joggal elmondhatjuk, hogy 
a XVII. században egyedül Rákóczi Zsigmond került a rendek valóban szabad 
akaratából a fejedelemség élére. Azt is látnunk kell, hogy például Székely Mó
zes, Bocskai István, vagy Bethlen Gábor hatalomra jutása legalább annyi vér
áldozattal járt, mint Mihályé. Erdély fejedelmei uralmuk fenntartásánál a nem 
nagy létszámú udvari katonaságon kívül mindenekelőtt arra a török fegyve
res bázisra támaszkodtak, amelyet a porta szükség esetén rövid idő alatt a se
gítségükre (küldött a közeli várakból.21 Mindezt figyelembe véve joggal elmond
ható, hogy Mihály "erdélyi kormányzása a fegyveres erőszakszervezet szerepe 
kapcsán nem sorolható a „nemzeti" fejedelmekétől elitérő jellegű uralomnak. 

Akkor talán a fejedelemségre nehezedő anyagi megterhelések nagysága tette 
„elviselhetetlen" súlyúvá az ő kormányzását? Miután többször elhangzottak 
már ilyen érvek is, érdemesebb kissé közelebbről megvizsgálni ezt a prob
lémát. 

Ügy véljük, újabb adatfeltárások híján is elmondható, hogy a húszezren felüli 
törökellenes hadsereg eltartása igen komoly terheket rótt az erdélyi lakosságra. 
Különösen, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy Mihály itteni kor
mányzása már a hatodik háborús évre esett. A kis népsűrűségű, gazdaságilag 
fejletlen országban minden nagyobb hadsereg megjelenése, de főként huza
mosabb ott-tartózkodása nélkülözéseket és sok szenvedést hozott a termelő 
lakosságnak. Többet, mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György háborúsko
dásai, mert a Habsburg-ellenes harcok vezetői sikeresebben tudták -mérsékelni 
a katonák erdélyi kilengéseit, amelyek inkább a királyi Magyorország és az 
örökös tartományok népeit sújtották.22 Nem egy korabeli forrás arról tanús
kodik, hogy Mihály is tett kísérletet a kilengések megfékezésére, méghozzá 
nem is mindenütt eredmény nélkül. Nagy Szabó Ferenc írja például azt, „hogy 
a székelység Mihály vajda népétől semmi bút nem látott".23 Nem csekély ered
ménynek számít ez abban a korban, amikor jóformán minden hadsereg nemcsak 
élősködött a termelő lakosságon, de legtöbbször „rútul hatalmaskodott" is 

20 L. Szddeczky L. : Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. Budapest, 1882. 61—62. o. 
21 Az erdélyi udvari hadak létszámára 1. Nagy L.: Magyar hadsereg és hadművészet a har

mincéves háborúban, 1972. 42—44. o. A magyarországi török őrségre HK 1894. évf. 395—397. o. 
V. ö. Hegyi K. : Egy világbirodalom végvidékén. Budapest, 1976. 65—71. o. L. még Nagy L.: 
„Sok dolgot próbála Bethlen Gábor. . ." Erdélyi boszorkányperek. Budapest, 1981. 135—157. o. 

22 A háborús terhektől Zimányi V.: Magyarország az európai gazdaságban. Budapest, 1976. 
133. o. V.o. N. Kiss I.: Húsfogyasztás (katonai és közfogyasztás) a XVI—XVII. századi Magyar
országon. Agrártörténeti Szemle, 1973. évf. 1—2. sz. A katonai kilengések megfékezésére 1. pl. 
Nagy L.: Adalékok Bethlen Gábor hadseregének erkölcsi arculatához. HK 1965. évf. 2. sz. A 
tényleges viszonyokra többek között l. F. Raumer: Geschichte Europa's seit dem Ende des 
15. Jahrhunderts. Leipzig, 1832—1865. III. k. 600. o. 

23 ETA I. k. 54. o. Ezzel kapcsolatban olvashatjuk az „Erdély történetében" . . . a székelyek 
támogatása szembefordította vele a magyar nemesség jó részét. Részben azért, mert a székely 
jobbágyok felszabadítása túl nagy károkat okozott, részben azért, mert a nekidühödött szé
kelyek éltek az alkalommal, s véres bosszút álltak mindenkin, akinek csak része volt az 1596-os 
véres farsangban — sokszor asszonyaikat, gyermekeiket sem kímélve." (I. k. 530. o.) 
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azon.2'4 A megnövekedett létszámú zsoldosseregek folyamatos fizetését még a 
leggazdagabb uralkodók is csak nagyritkán tudták biztosítani. A fizetetlen és 
ellátatlan hadakat viszont a legszigorúbb fegyelmező eszközökkel sem lehetett 
visszatartani a prédálásoktól és az ezzel együtt járó egyéb erőszakos cselek
mények elkövetésétől. 

A katonaság ellátásáról szólva elérkeztünk egy érdekes vádponthoz: az er
délyi fejedelmi széket elfoglaló Mihály „hallatlanul" súlyos adót vetett az er
délyiekre, „havasalföldi módon minden hóra hat-hat forintot"'.25 Az évi het
venkét forint adó valóban óriási megterhelést jelentett volna — iha így tör
tént volna a valóságban is! Azok a történetírók akik ezt az állítást elfogadták, 
nem néztek utána a forrásokban a tényeknek, hanem csak elszörnyülködtek 
ezeken a „balkáni" — vagy legújabb megfogalmazás szerint „brutálisan" emelt 
— adóterheken ! Az éppen száz esztendővel ezelőtt kiadott Erdélyi Országgyűlési 
Emlékek negyedik kötetében található országgyűlési végzésekből ugyanis egy
értelműen kitűnik, hogy Mihály erdélyi kormányzása idején a három országgyű
lésen összesen 12 forint és 4 tallér adót róttak ki az erdélyiekre.26 Ez az összeg 
kétségtelenül nagyobb volt a korábbiaknál, de ha figyelembe vesszük azt, hogy 
Bethlen Gábor évi átlagban 20 forint portánkénti adót rótt az erdélyiekre, ak
kor azt kell mondanunk: Mihály „adókulcsa" kevésbé súlyos volt, mint az ál
lítólag „népjóléti" államot építő Bethlen Gáboré.27 Különben Mihály levelei 
arról tanúskodnak, hogy az országgyűlésen elfogadott adó ugyancsak akadoz
va folyt be és csak töredékesen került a kincstárba. Emiatt a katonaság nagy 
hiányokat szenvedett mind zsoldban, mint élelemben. így a késedelmeskedés 
maga is egyik forrásává vált a katonai kilengéseknek.28 

Felvethető, hogy talán azért akadozott az adók begyűjtése, mert Mihály 
olyan román bojárokkal és más idegenekkel kormányozott, akik járatlanok vol
tak az erdélyi állami adminisztrációban? Ennek ellentmond többek között még 
a Mihályt keményen elmarasztaló Szádeczky Lajos is, aki kifejti: ahhoz, hogy 
az „országkormányzás komplikált gépezete működhessék", Mihály kénytelen 
volt magyarokat alkalmazni, mert maga is belátta, „hogy fajrokonaira vajmi 
keveset számíthat", hiszen azok „politikailag éretlenek". Különben maguk sem 
tartottak igényt erdélyi vezető posztok betöltésére.29 Hasonlóan foglal állást 
ebben a kérdésben az 1916-ban kiadott Révai Nagy Lexikona vonatkozó kötete 
is: Mihály „Erdély magyar igazgatását,'alkotmányát tiszteletben tartotta, se
regének, tisztjeinek java része magyarokból állott, ő maga is jól tudott magya-

24 Erről bővebben 1. Nagy L.: „Megint fölszánt magyar világ van . . .".Társadalom és hadse
reg a XVII. század első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben, Budapest, 1985. 177—192. o., és 
uő.: „Kuruc életünket megállván csináljuk. . . ." Társadalom és hadsereg a XVII. századi kuruc 
küzdelmekben. Budapest, 1983. 200—217. o. 

25 ETA I. k. 178. V. ö. : Erdély története (1987) I. k. 530. oldalon olvasható adattal, miszerint a ko
rábbi 3 forintos állami adó 1600 végére 16 forintnyira emelkedett. 

26 L. EOE IV. k. 431. o.: „ . . . nagyságodhoz való jó akaratunkból, jó kedvünkből ígérünk 
nagyságodnak kapuszám szerént 6 forintot" (1599. nov.) 522. o.: „ígérünk azért nagyságodnak 
hadakozó néptartásra és egyéb külön-különbféle költségre kapuszám szerént hat for intot . . ." 
(1800. júl.) A 4 tallért megszavazó gyűlésről Székely Mihály és Ungnad 1600.' márc. 15-i jelen
tése tájékoztat (uo. 370—371. o.), a szászok terheire 1. az Universitas 1603 januári felterjesztését 
(Veress E.: i. m. II. k. 174—175. o.). Érdekes módon az Enyedi által alapforrásként használt 
Szamosközy is csupán annyit ir, hogy Mihály a katonáinak 6 forint hópénzt fizetett (MHHS 
XXX. k. 101. o.). 

27 1614-ben 11 forintot, 1615-ben 20 forintot, 1616-ban 19 forintot, 1621-ben 22 forintot (1. EOE 
VI. és VII. köteteiben) V. ö. Zimányi V.: i. m. 115—117. o. Bethlen „népjóléti államáról" Makkai 
László ír az 1980-ban megjelent „Bethlen Gábor emlékezete" című kötetben. (9—10. o.). 

28 L. erről Mihály sürgető leveleit: TT 1883. évf. 96., 99., 114. o. 
29 Szádeczky L.: 1. m. 83—84. o. 
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rul". Hasonló olvasható a legújabb Erdély-itörténeti szintézisben is.30 Ezek után 
ugyancsak érthetetlen, hogy a magyar nemességre — mint egyedüli kormány
zásra alkalmas elemre — támaszkodni akaró Mihály vajon miért forgatta a 
fejében e társadalmi réteg kiirtásának a gondolatát? Azt ugyanis több kor
társ följegyezte, hogy Mihály „liquidálni" akarta az egész erdélyi uralkodó 
osztályt. Az egykorú írásokban ilyeneket olvashatunk: „sokszor volt szándékja 
Mihály vajdának, hogy Erdélyből a nemességet kigyomlálja és csak oláhot és 
ráczot hagyjon benne".31 A perdöntő bizonyíték erre az ördögi tervre: „Bán 
Mihalcza ugyan megvallotta, amikor Basta megölette".32 

Az állítólag ezt valló Mihalcea bán Mihály legszűkebb környezetébe tarto
zott, s mint ilyen valóban tudhatott ura legtitkosabb terveiről is. Azonban ilyen 
perdöntő bizonyítéknál semmiképpen sem nélkülözhető annak a vizsgálata, 
hogy a vallomás mikor, milyen körülmények között született? Magától Szamos-
közytől itudjuk, hogy 1601. augusztus végén, a Mihály meggyilkolását követő 
napokban került sor erre a vallomástételre. Előzményeiről elmondja, hogy a 
merénylet után Mihalcea bánnak sikerült elmenekülnie a tordai táborból és 
egy közeli malomban rejtőzött el. A vallonok azonban a nyomára bukkantak, 
s rejtekhelyéről kivonszolva, visszavitték őt a táborba. Ott azután „sok kénzás 
és csigázás által megvallja rend szerént Mihály vajdának minden dolgaiť'P 
A kínvallatásokkal kicsikart vallomások kevéssé hitelt érdemlő voltára, úgy vél
jük, nem szükséges sok szót vesztegetni. Inkább azt vizsgáljuk meg a bizonyít
ható tények tükrében, hogy vajon Mihály kormányzása idején történtek-e olyan 
mérvű atrocitások a nemesek ellen, amelyek alátámaszthatták a vád megala
pozottságát? 

A köztudatban ma is az él, hogy Mihály katonái és az általuk „felbíztatott" 
román parasztok tömegével öldösték az erdélyi nemeseket. Kétségtelen tény, 
hogy Mihály Erdélybe vonulása után voltak népmozgalmak a fejedelemségben, 
amelyeknek nemesek áldozatul estek. Arra vonatkozóan, hogy kik voltak ezek, 
Hídvégi Mikó Ferenc elmondja a következőket: 1599-ben „a székelység feltá-
mada a nemesség ellen, házokat dúlni, égetni kezdek." Mihály megígérte, hogy 
gátat szab az atrocitásoknak, de a közszékelyek ezután is „valamely főembert 
vagy igaz nemes embert valahol elkaphattak, örömest megölték".34 

Vajon hány erdélyi nemes lelte halálát a paraszti megmozdulások során? 
Talán oly nagy mérvű volt a nemesek gyilkolása, hogy az már megkérdőjelezte 
az egész uralkodó osztály további létét is? Ezen túlmenően az is fölmerül: vajon 
milyen okok váltották ki ezeket az atrocitásokat, s mennyiben volt azokért 
felelős személy szerint Mihály vajda? 

30 I. m. 736. o. Vö. Makkai L.: Magyar-román közös múlt. Budapest, 1948. 93—94. o., vagy 
„Erdély története" (1987) I. k. 530. o., ahol szintén az olvasható, hogy nemcsak Erdélyt kor
mányozta magyar módra, de Havasalföldre is „erdélyi székelyeket és magyarokat hívott a kor
mányzás segítésére." 

31 Szamosközy / . : i. m. MHHS XXX. k. 101. o. 
32 ETA I. k. 180. o. A Mihai ellen felkelt nemesek követei Bastának is azt jelentették: „ . . .vo-

leva egii far morire tutta la nobüita de Transilvania, ed assicurarsi per questa via tanto inhu-
mana; e di già n'ha fatto moria molti, et altri fuggiti qui et là." (Veress E.: i. m. I. k. 408. o.). 
Az „Erdély története" (1987.) I. k. 530. oldalon az olvasható, hogy a nemesség a katonaság ki
lengései miatt fordult Mihály ellen és kért segítséget Bastától. 

33 L. Szamosközy I. : i. m. MHHS XXX. k. 148—149. o. 
34 MHHS VII. k. 143—144. o. Illésházi tudomása szerint: ,,Az székelyek az minemő nemesek 

köztök voltak, mind levágtak". Uo. 76—77. o. Bocskai 1599. nov. 2-án azt jelentette Bastának a 
kolozsvári táborból: „hic non exigua rusticorum pars in armis est; nobilium domos invadunt 
ac comburunt, compraehensosque interficiunt, variaque inaudita latrocinia exercent." (Veress E.: 
i. m. I. k. 304. o.) V. ö. : „Erdély története" (1987) I. k. 530. o. 
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Fennmaradt egy kimutatás ebből a korból, amelyben feltehetően minden 
erőszakos módon elhalálozott erdélyi nemes neve megtalálható. S az is, hogy 
ki hol és milyen körülmények között vesztette el az életét. Az itt közölt adatok 
tanúsága szerint Mihály erdélyi kormányzása alatt a felkelt közszékelyek ti
zenhárom előkelőt öltek meg, más parasztok pedig tizennyolc földesurat.3"' Ez 
a szám az akkori Erdély felnőtt korú nemesi állapotú férfi lakosságának mintegy 
a fél százalékát tette ki. Ezek az atrocitások — amint már korábban utaltunk 
rá — jórészjt annak a véres megtorló akciónak voltak a következményei, amelyet 
a székely előkelők követtek el 1596-ban, az előző évben hadiérdemeikért föl
szabadított székelyek soraiban. Az akkori „véres farsang" egyik szemtanúja, 
Nagy Szabó Ferenc többek között elmondja: ezeket minden széken összeszed
vén, „úgy öltek meg szegény ártatlanokban nagy sokat: kit felakasztottak, kit 
felnyársoltanak, kit penig egyébként kínoztanak és vesztegettenek".36 A ne
mesek elleni visszatorlások bekövetkeztét kétségtelenül előmozdította Mihály 
Erdélybe jövetele, jóllehet ő valóban fellépett azok megszüntetése érdekében. 
Azonban a kiváltó okot az atrocitásokhoz maga az erdélyi uralkodó osztály szol
gáltatta, s így a felelősség is a nemességet terheli a kilengések bekövetkeztéért. 
Némely források arról tanúskodnak, hogy a harmincegy erdélyi nemes megölése 
egyes vidékeken nagy riadalmat keltett, amit a Mihály kormányzásával elége
detlen vezetők igyekeztek még növelni is. Olyan körleveleket küldöztek szét 
az országban, hogy Mihály az egész nemesség kiirtására törekszik, s ami eddig 
történt, az csupán nyitánya volt az elkövetkező dolgoknak! Erre hivatkozva 
kérték Basta segítségnyújtását; s ez jó ürügyként szolgált a tábornagynak is an
nak megindoklására, hogy miért nem Mihályt segítette hadaival a korábban 
kapott utasításoknak megfelelően.37 

Mihály vajda csupán a miriszlói harc előtt értesült arról, hogy őt a nemes
ség kiirtására irányuló szándékkal vádolják. Felháborodottan tiltakozott ez 
ellen, s megüzente a tőle elpártolt erdélyi nemeseknek: „mikor én, ezt az or
szágot fegyverrel megvöttem, kezemben voltak mind fejenként. A harc után 
senkinek bántása nem volt, mindeneket törvényekbe és igazságokba tartot
tam meg." A történeti tények Mihály mellett szólnak. Jóllehet erdélyi kor
mányzása idején a külső háború mellett a fejedelemségben belső zavarok dúl
tak, elpártolások történtek, mégis mindössze öt erdélyi nemes esetében mond
ható el megalapozottan az, hogy azokat az ő parancsára, vagy legalábbis az ő 
tudtával végezték ki. Figyelembe véve azt a körülményt, hogy hány erdélyi 
nemest végeztek ki ártatlanul vagy legalábbis törvénysértő módon a nemzeti 
fejedelmek uralkodása idején, megdől az a vád, hogy Mihály kormányzása a 
háborús körülmények ellenére véresebb vagy kegyetlenebb volt a magyar et
nikumú fejedelmek uralmánál.38 

Több történetíró felhozta Mihály országlása „balkáni" jellegének bizonyíté
kaként azt is, hogy egy alkalommal a tanácskozáson a vajda a kardjára csapva 
így kiáltott: „Czedrakul gyűlés!" — s ezzel vége is volt a szenátus „feleselé-

35 Apor P.: Lusus mundi et eiusdem actus scenicus c. munkájának „Notatu digna" c. alatt 
kiadott függeléke. MHHS VII. k. 258—263. o. Itt több mint ötödfélszáz olyan erdélyi nemes neve 
található, akik erőszakos halállal haltak meg ebben az időben. 

36 ETA I. k. 46—47. o. 
37 L. erről többek között Basta 1600. szept. 4-i id. levelét (Veress E.: I. k. 408. o.). 
38 Mihály szavait idézi Szamosközy: i. m. MHHS XXX. k. 120. o. Apor Péter kimutatása tíz 

személyt tüntet föl, akiket állítólag Mihály végeztetett ki, de ezek közül ötöt a székelyek vertek 
agyon menekülés közben, illetve a kozákok hánytak kardélre, mint bujtogatókat. Szamosközy 
írja különben, hogy 1600 nyarán Mihály az összes börtönben levő erdélyi foglyot szabadon 
bocsájtotta (MHHS XXX. k. 123. o.). 
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sének". Mások úgy mondják el az esetet, hogy amikor a nemesek képviselői a 
régi jogaikra hivatkoztak, Mihály a kardját jelölte meg egyedüli jogforrás
ként.39 Mindez könnyen így is történhetett, de az is köztudott, hogy ez a szem
lélet korántsem volt egyedi jelenség Erdélyben. A Mihályt megelőző Báthory 
Zsigmond fejedelem a politikáját ellenző főurakat és nemeseket minden bírói 
ítélet mellőzésével lefejeztette, vagy megfőjttatta/'0 Pedig sem ő, sem az ellen
zék véres fölszámolásában vezető szerepet játszó Bocskai István nem voltak 
„balkáni politikusok", mégis lábbal tiporták Erdély jogrendjét, törvényes szo
kásait! Bocskairól különben azt is följegyezte a történetírás, hogy 1606-ban, 
már nagyságos fejedelemként, amikor az egyik császári békebiztos azt fejte
gette neki — „A jogot törvény útján kell keresni" —, a kardjára ütve így ki
áltott fel: „Itt van a jog és az igazság!"41 Viselkedése kísértetiesen hasonlít ah
hoz, ahogy Mihály reagált az alkotmányjogra történt hivatkozásra. A különb
ség annyi, hogy Bocskai ilyen megnyilvánulását a magyar történetírás amolyan 
„magyaros virtus"-nak minősítette, Mihályét viszont „balkáni barbárság"-nak. 

A történeti igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy korántsem csupán 
Bocskai István reagált ily módon az alkotmányjogi hivatkozásokra, vagy a ne
mesi jogok tiszteletben tartására; A köztudatban ugyan máig hatóan élnek 
olyan nézetek, hogy a Habsburgoktól független önálló erdélyi fejedelemségben 
szilárd jogviszonyok uralkodtak, a fejedelmek a rendi és a vallási szabadságot 
egyaránt tiszteletben tartották, de ez a hiedelem csak részben felel meg a való
ságnak. Vallási téren ténylegesen csupán a négy bevett „religion" kívüliek hí
vei voltak üldözéseknek kitéve, s a katolikusok csupán időnkénti korlátozások
ban részesültek. Am a rendi jogok tiszteletben tartása terén ugyancsak sajá
tos viszonyok uralkodtak a török függésben élő Erdélyben. A „Fényes Porta" 
bizalmát és egyúttal fegyveres támogatását élvező fejedelmek, különösen a 
XVII. században, alapjában kény ük-kedvük szerint uralkodtak — mondhatjuk 
bátran: zsarnokoskodtak — a rendeken. A fejedelmi tanács, vagy az országgyű
lés évtizedeken keresztül jóformán minden uralkodói előterjesztést helyben-
hagyólag tudomásul vett. Sőt ezek a rendi testületek odáig mentek szerviliz-
musukban, hogy még meg is köszönték az erdélyi nemeseket sújtó fejedelmi 
önkény eskedéseket !4L> Az erdélyi uralkodó osztály egyes tagjai legfeljebb ti
tokban mertek panaszkodni Bécsben, vagy Konstantinápolyban fejedelmeik 
„hallatlan és kimondhatatlan tyrannizmusa" miatt.43 Abban az időben történt 
mindez, amikor a királyi Magyarország területén virágzott a „nemesi demok
rácia". A magyarországi és az erdélyi jogállapotok közötti különbséget jól ér
zékelteti többek között az a levél, amelyet Eszterházy Miklós nádor írt I. Rá
kóczi György erdélyi fejedelemnek, amikor az Bethlen Péter azonnali kiada
tását követelte tőle: „nekünk törvényünk vagyon és constitutionk és ez mel
lett nemes szabadságunk is mind ennyi megerőtlenedett állapotunkban is fenn 

39 L. pl. Szádeczky L. : i. m. 123. o., Szilágyi S. : EOE IV. k. 361. o. 
40 Erről részletesen szól Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 35—47. o. Újabban Nagy L.: 

Erdély és a tizenötéves háború. Századok, 1982. 4. sz. 
41 L. Franki. V.: A bécsi békekötés 1606-ban. Győri történeti és régészeti füzetek, 1865. évi. 

259. o. 
42 L. erről az Erdélyi Országgyűlési Emlékek különböző köteteiben. Valamint Nagy L.: „Sok 

dolgot próbála Bethlen Gábor. . ." Budapest, 1981. 
43 L. pl. a királyi Magyarországra menekült Sarmasági Zsigmond panaszát Bethlen Gáborra 

(EOE VII k. 406. o.), vagy az ETA II. k. 7—308. oldalain található adatokat. 
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vagyon, és senkit a király ad simplem delationem, inaudita et incognita causa, 
non citatum non convictum meg nem szokott büntetni"/1'1 

A bécsi béke és a Wesselényi-összeesküvés felszámolása közötti több mint hat 
évtized alatt a bécsi udvar valóban nem követett el Magyarországon kirívó 
'törvénysértéseket. A sors furcsa játékaként ilyenek elkövetése éppen az azok 
megakadályozására hivatott nádori hatalom egyes képviselőinek a nevéhez 
fűződik/'5 Ezek súlyossága és főként mennyisége azonban meg sem közelítette 
az erdélyiekét. A számszerűség illusztrálására szabadjon utalni arra, hogy csu
pán Báthory István trónra lépését követő négy évtized alatt a „nemzeti fejedel
mek" több mint hetven tekintélyesebb erdélyi főurat és nemest sújtottak „fej
és jószágvesztéssel"; többnyire koholt perek kapcsán, vagy még azokat is mel
lőzve/'6 

Az erdélyi fejedelmek önkényeskédeseit figyelembe véve méltán fölmerül a 
kérdés: vajon milyen különbségek voltak Erdély és a román vajdaságok kor
mányzati, jogi viszonyai, mindennapi életkörülményei között? S ha voltak, 
azok milyen forrásokból táplálkoztak? 

A román vajdaságok gazdasági, társadalmi és politikai viszonyainak rész
letes elemzése nélkül aligha lehet kielégítő pontosságú feleletet adni erre a 
kérdésre. Az azonban ennek híján is elmondható, hogy a feudális viszonyok el
térő volta, a latin és a bizánci kereszténység kulturális és ideológiai különbö
zőségei önmagukban is eredményeztek jelentős eltéréseket Erdély és a két 
román állam életében. Nemkülönben az a történelmi körülmény, hogy az er
délyi fejedelmek mögött törökellenes háttérként ott voltak a magyar'királyi 
koronát viselő Habsburgok, — akikre bizonyos mértékig tekintettel kellett 
lenni belpolitikai téren is —, míg a román uralkodóknak pusztán a Portára 
kellett figyelniük. A Havasalföld és Moldva szerves része volt a török biroda
lomnak, míg Erdély a birodalom „különleges státusú" függeléke/'7 Ez utóbbi 
körülmény maga után vont bizonyos eltéréseket a fejedelmek hatalomra kerü
lésénél is. Erdély tizenhat uralkodója közül a Porta török fegyveres erő köz
vetlen kényszerével csak öt személyt, Székely Mózest, Bethlen Gábort, Barcsai 
Ákost, Apafi Mihályt és Thököly Imrét erőltette rá a rendekre. Ezzel szemben 
a havasalföldi és a moldvai uralkodók az esetek többségében Konstantinápoly
ban vásárolták meg tisztséglüket. így bármikor fennállt annak a veszélye, hogy 
egy többet ígérő személy kitúrja őket az uralkodói székből. Mindezek miatt 
a román vajdák még inkább ki voltak szolgáltatva a török vezetés kénye-ked
vének, mint az erdélyi fejedelmeik. Ez nem csupán belpolitikai instabilitással 
járt együtt, de azzal is, hogy számukra csak egészen elvétve nyílott lehetőség 
olyan, szabadabb külpolitika folytatására, mint amilyen több erdélyi fejedelem 
uralkodásánál kimutatható. Ezek követei megfordultak még a legtávolabbi 

44 TT 1882. évf. 135. o. V. ö. Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. Pest, 
1863. I. k. 77. o. 

45 Így pl. Thurzó György nádor Nádasdyné Báthory Erzsébet ügyében. (Erről újabban Nagy L.: 
A rossz hírű Báthoryak. Budapest, 1984., 1985.). Különben magát a törvényességre hivatkozó 
Eszterházy Miklós nádort is több kortársa vádolta a rendi szabadságjogokat sértő cselekmé
nyekkel. 

46 L. erről részletesen Kővári L.: Erdély története IV. és V. kötetekben, továbbá Apor Péter 
többször idézett névsorában (MHHS VII. k.). „Bebek és a Kendi testvérek kivégzése óta Er
délyben hóhérbárd lebegett a tanácsosok feje felett. Az uralkodó és a nemzet viszonyának 
egyoldalú megállapítása elvi alapot adott a terrornak . . ." (Makkal L. : Erdély története. Bu
dapest, 1944. 225. o.). 

47 L. erre ETA II. k. 316., 321., 329., 334., 335., 337., 341., 344., 346—348. o. A román vajdaságok 
és Erdély életének különbözőségeire l. többek között Pierre Lescalopier: Utazása Erdélybe. . . 
Budapest. 1982. 60—93. o. 
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nyugat-európai királyi udvarokban is, uraik nevében nemzetközi szerződéseket 
kötöttek, s nem egy erdélyi fejedelem — így például Bethlen Gábor, I. Rákóczi 
György, II. Rákóczi György — európai koalíciók tagja lett. 

A kimutatható jelentős eltéréseken túl azonban világosan látnunk kell a ha
sonlóságokat is. Mind az erdélyi, mind a román uralkodók hatalmának a fő 
bázisa a szultáni elismerés volt. Enélkül sem itt sem ott nem lehetett valaki 
— legalábbis tartósan — fejedelem. A Porta öt erdélyi fejedelem ellen emelt 
vétót, s ezek közül egyedül I. Rákóczi Györgynek sikerült megmaradnia a fe
jedelmi székben ennek ellenére. Jellemző módon ekkor szembe tudott szállni 
a Porta ellenzésével Rákóczi szövetségese, Brancoveanu havasalföldi vajda is. 
E kivételtől eltekintve a döntő vonás a Portától való függés volt, viszont a 
szultáni elismerésből származó katonai támogatás mindhárom államban szinte 
korlátlan belpolitikai hatalmat biztosított az uralkodóknak. Joggal elmondható, 
hogy az erdélyi fejedelmek ennek az árán olyan abszolút hatalomhoz jutottak, 
amilyennel a Habsburg királyok Magyarországon csupán a Wesíelényi-össze-
esküvés felszámolása után rendelkeztek. Az alapvetően török fegyvereken nyug
vó erdélyi abszolutizmus azonban hasonlóan különbözött a fejlett polgárságra 
támaszkodó nyugat-európai abszolút monarchiáktól, akár a havasalföldi vagy 
a moldvai.48 Ez utóbbi két országra súlyosabban nehezedett a török elnyomás 
mint Erdélyre, s emiatt azok szegényebbek és elmaradottabbak is voltak. Töb
bek között azért is, mert régebben és közvetlenebb török uralom alatt éltek. 
Ez az eltérés azonban nem tekinthető oly mérvű különbségnek, amelynek alap
ján Mihály erdélyi kormányzását eleve „balkáni uralom"-nak kellene tekinte
nünk. Már csak azért sem, hiszen az erdélyi viszonyokat jól ismerő Mihály itt 
— amint arra már korábban konkrétan utaltunk — „erdélyi módon" igyeke
zett kormányozni. A vezetése alatt összeülő országgyűlések végzéseit, az általa 
aláírt hivatalos iratokat vizsgálva azt tapasztalhatjuk: Mihály mindent elkö
vetett annak érdekében, hogy kormányzását az erdélyiek ne tekintsék idegen 
uralomnak. Tanácsosai nagyrészt az itteni főnemesekből kerültek ki, mindössze 
két havasalföldi bojárt nevezett ki melléjük. Az adózás és a katonaállítás dolgá
ban az országgyűlést a régi szokás szerint ő is megkérdezte. A kormányzása 
alatt hozott végzések szinte semmiben sem különböznek a korábbiaktól, vagy a 
későbbiektől. A megyék magyar ispánjait, s általában a régi önkormányzati 
tisztviselőket, a helyükön hagyta/'9 

Mindezek után joggal felvethető: ha mindez így volt, akkor miért fordult 
szembe az erdélyi uralkodó osztály Mihállyal? Miért minősítette mégis az ő 
erdélyi kormányzását idegen, „balkáni zsarnokságnak"? Talán pusztán azért, 
mert Erdély új vezetője nem magyar etnikumú volt? S vajon miben látta e 
szembefordulás okát vagy okait maga Mihály? Az 1601 elején Rudolf császár 
részére készített memorandum tanúsága szerint Mihály abban jelölte meg e 
szembefordulás fő okát, hogy az erdélyiek minden áron vissza akartak térni 
a török függés alá, és őbenne látták ennek legfőbb akadályát. „Nekem is tud
tomra adták" — írta Mihály —, „hogy ha a törökkel békét kötök, serényeb-

48 Az idézet teken kívül 1. er ről bővebben Makkai L.: M a g y a r - r o m á n közös múl t , 80—141. o. 
49 L. erre a Mihály k o r m á n y z á s a a la t t hozot t országgyűlés i végzéseket (EOE IV. k . ) . A had -

seregfőparancsnoki tisztet e lőbb Székely Mózes, majd a n n a k e lpár to lása u tán Csáky I s tván 
töltöt te be. Vezető tisztséget látott el többek között Sennyey Pongrác , Nemes J ános , Lugosi 
Ferenc , Tahy Is tván , Bodoni Is tván, Buday György, F a r k a s György, G y a r m a t h i Máté, Szelestey 
J á n o s és r a j tuk kívül még számos m á s m a g y a r . L. e r rő l ú j a b b a n : „Erdély tö r t éne t e" (1987.) 
I. k. 530. o. 
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ben és hívebben fognak szolgálni nekem. Midőn látták, hogy biztató feleletet 
nem nyernek tőlem, áruláshoz folyamodtak. A török követséggel titkon súgtak-
búgtak, hogy amíg én kormányzom Erdélyt, békében nem lehet, szerezzen azért 
a török módot Báthory Zsigmond visszahozatalára. Elárulták azt is, hogy én 
csak ámítom a törököt."'™ 

Emigrációba kényszerült politikai vezetők magyarázatait persze többnyire 
erős fenntartásokkal kell fogadni. Hiszen a bukott politikusok előszeretettel 
keresik másokban a kudarc okát. Gyengíteni látszik Mihály igazát az a körül
mény is, hogy a magyar történetírók jelentős része többek között éppen azzal 
vádolta őt, miszerint török kézre akarta játszani Erdélyt. Tudjuk, hogy Basta 
is erre hivatkozva gyilkoltatta meg Mihályt. Mindezek dacára a történeti té
nyek mégis Mihály memorandumának igazát erősítik. Tudjuk, hogy megbuk
tatása után Erdély éveken át azért küzdött, hogy visszakerüljön a békés körül
ményeket biztosító török vazallusi állapotba. Köztudott, hogy 1594-ben csu
pán a legszélsőségesebb terror alkalmazásával lehetett kierőszakolni a törökkel 
való szakítást. Báthory Zsigmond 1598-as visszatérésekor már uralkodóvá vált 
a törökkel való kiegyezés gondolata és ennek a politikai irányvonalnak a je
gyében fogadták vissza Zsigmondot 1601-ben is.51 Ily módon fölöttébb valószí
nűnek látszik mindaz, amit Mihály az erdélyi nemesség szembefordulásának 
fő okaként jelölt meg az idézett memorandumban. Ehhez járult még Mihály 
székely- és hajdúpolitikája, amelyet az erdélyi nemesség szintén fölöttébb ne
hezményezett. 

Mind a nemesi kortársak, mind az elkövetkező korok magyar történetírói el
marasztalják Mihályt amiatt is, hogy Erdélyt és a két román vajdaságot a sa
ját vezetése alatt összefogni, s erejüket egyesíteni szándékozott. Ezzel szemben 
az 1595-ös egyesítést, amelyet Báthory Zsigmond hajtott végre, általában he
lyesnek ítélték. Olyan indokok alapján, hogy a történelmi egymásrautaltság, 
a török elleni harc érdekei az erők szoros összefogását követelték. Óhatatlanul 
fölmerül a kérdés : valóban csak abban az esetben tekinthető pozitívnak ugyan
az a történelmi fordulat, a három ország erőinek összefogása, ha azt magyar 
etnikumú fejedelem hajtotta végre? Vajon a labilis idegzetű Báthory Zsigmond 
— aiki különben az 1601-es visszatérése idején is Erdély, Moldva és a Havas
alföld fejedelmének nevezte magát — valóban alkalmasabb lett volna e vezető 
posztra Mihálynál? Annál az uralkodónál, aki a Havasalföldet — a magyar 
kortársak szerint is — felvirágoztatta, s akit a törökön aratott diadalaiért „ma
gasztalva emlegetett a keresztény Európa, szerencsekívánatokkal halmozták el 
királyok és maga a pápa is dicsérte a kereszténységnek tett jószolgálatait". En
nek ellenére Erdély vezetésére már alkalmatlan lett volna? Érdekes módon, 
az ezeket a méltató sorokat leíró szerző is határozottan elítélte Mihályt azért, 

* mert a három fejedelemség uralma alatti egyesítésére törekedett. Ez a törek
vés a magyar történetírók többségénél Mihály külpolitikája „kalandor" jelle
gének egyik bizonyságául szolgált, kiegészülve az2al, hogy Mihály a török 
kiűzését tervezte, a lengyel királyságról álmodott és olyanokkal fenyegetőzött: 
ha a császár nem teljesíti kívánságait, „porrá teszi" Bécset és Prágát is."'2 

50 Az emlékiratot közli Szádeczky L.: i. m. 172—174. o. A magyar történeti irodalom — kivéve 
a hivatkozott 1982-es tanulmányomat — mindmáig hallgat erről a problémáról, ami pedig nem 
csupán a Mihállyal szembeni erdélyi magatartást szabta meg. 

51 L. EOE IV. k. 67., 408. o. 
52 L. erről pl. Szalay L.: i. m. IV. k. 430. o. V. ö. Kővári L.: i. m. IV. k. 64. o„ vagy Makkal L.: 

i. m. (1948) 88—89. o. 
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Vajon így történt-e mindez a valóságban is? Lehetséges, hogy így volt. Azon
ban ha ezek a momentumok holmi „kalandor" külpolitika bizonyítékai, akkor 
ezen az alapon több „nemzeti fejedelmet" is el kellene marasztalnunk! Hiszen 
köztudott, hogy Báthory István lengyel királysága óta csaknem minden erdé
lyi uralkodó tervei között ott szerepelt a lengyel trón megszerzése. Elegendő 
talán utalnunk Bocskai István, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi 
György lengyel királyi aspirációira. Ezek közül a magyar történetírás csupán 
a legutóbbit marasztalta el. Azt is nehéz lenne hirtelen összeszámolni, hogy 
Erdély nagy fejedelmei hány esetben fenyegetőztek Bécs és Prága „porrá té
teléivel . Az ő esetükben azonban ez sem minősült holmi „kalandorkodás" bi
zonyítékának. Mint ahogyan az sem, hogy amikor Bethlen Gábor feleségül 
kérte II. Ferdinánd leányát, többek között azt ígérte: néhány éven belül ki
űzi a törököt Magyarország területéről.53 

Hasonlóan sajátos különbségtétel található a magyar történetírók jelentős 
részénél a „nemzeti fejedelmek", valamint Mihály török- és Habsburg-politi
kájának megítélésében is. Mihályt általában „álnok"-nak, „kétkulacsos"-nak 
nevezik amiatt, mert megpróbált lavírozni a két nagyhatalom között.5'1 Azon
ban ugyanezt a külpolitikát például Bethlen Gábor esetében szívesen minősít
jük a diplomácia magasiskolájának. Annak ellenére tesszük ezt, hogy külpoli
tikáját, uralkodásának kezdetétől végéig a Habsburg és a török hatalom félre
vezetésére, rászedésére irányuló törekvés jellemezte. Mégis Erdély legnagyobb 
fejedelmének tekintjük őt és keményen visszautasítjuk a Bethlen „csalárdsá
gáról" vagy „kétszínűségéről" elhangzott kritikákat. Sőt akadtak, akik még 
azt is erősen vitatták, hogy bármi köze lett volna a machiavellista eszmékhez.5'5 

Mihály Habsburg- és török-palitikáját mind az erdélyi kortársak mind a ké
sőbbi magyar történetírók többsége elmarasztalta; abban többnyire csak „ál
nokságból és „kalandor" vonásokat látott. Vajon mennyi az igazság ezekben 
az elmarasztalásokban? Mennyiben tér el például Mihály külpolitikai tevékeny
sége nagy kortársáétól Bocskai Istvánétól, akinek egész életművéről ma is el
ismeréssel szólunk? Időrendi sorrendben haladva megállapíthatjuk, hogy mind
ketten majdnem azonos időben látták elérkezettnek a török vazullsággal 
való szakítást és a török elleni küzdelembe való bekapcsolódás szükségességét. 
A havasalföldi uralkodó osztály kevésbé volt ellene e fordulatnak mint az er
délyi, s így ott könnyebben keresztül lehetett vinni azt. 1598-ban Bocskai ke
vésbé mutatkozott a török elljeni küzdelem következetes hívének mint Mihály. 
Báthory Zsigmond hazahozatalakor a bihari nagyúr már kész volt az újabb 
pálfordulásra : a Habsburg hatalommal való szakításra és a török függés alá való 
visszatérésre is, s e fordulat bekövetkezését csak a török vezér visszautasító 
magatartása, s Várad elleni támadása hiúsította meg. Mihály 1598-ban, a török 
elleni küzdelem érdekeit tartva szem előtt, közvetítőként lépett fel, a kapcsola
tok normalizálását egyengette Rudolf és Zsigmond között.56 Ö ugyanis még 
abban bízott, hogy Báthory Zsigmond kész folytatni a török elleni harcolt. Bá
thory András fejedelemmé tétele mind Bocskait mint Mihályt szorosan a Habs-

53. L. erről Nagy L.: Bethlen Gábor a független Magyarországért" Budapest, 1969. 321. o. 
54 Szádeczky í r ja Mihály va jdá ró l : „Bécsben és P r á g á b a n sem tagad ta meg m a g á t . . . szőt te 

tovább o n n a n is k é t i r á n y ú perfid po l i t iká jának szövevényes szálait. Két ú r n a k aka r t a színlelni 
a szolgálatot, hogy mindke t tő rovásá ra ö n m a g á t emelhesse . " (i. m. 175. o.). Az „Erdély tö r 
t é n e t e " (1987.) I. kö te tében nem olvasható i lyen e lmarasz ta lás . 

55 L. pl . Wittman T.: Bethlen Gábor min t hadszervező . Budapes t , 1952. (klny. a Századok 
1951. évi 3—4. számából 3—10. o.) 

56 Mihály vajda 1598. november i í rásai t Bá tho ry Zs igmond é rdekében 1. : EOE IV. k. 245—250. o. 

— 17 — 



burg hatalom mellé állította és mindketten készek voltak fegyverrel megdönteni 
Báthory uralmát. Mihály gyorsabb volt, Bocskai elkésett. Jóllehet az elért si
kerével ellenségévé tette Bocskait, de ez nem változtatott annak Habsburg
orientációján. Mindketten Rudolf tanácsosai voltak, s politikai céljaikat a Habs
burg hatalom támogatásával kívánták megvalósítani. A Basta segítségével Mi
hály seregén győzedelmeskedő erdélyi nemesség nem is tett különbséget kö
zöttük: mindkettőjüket nemkívánatos elemként kitiltotta Erdélyből.57 Érzel
mileg mindketten törökellenesek maradtak halálukig. Ezen nem változtatott 
sem a Habsburg hatalomból való kiábrándulásuk, sem a törökkel való kiegye
zés irányába tett lépéseik ténye. Ez utóbbiakat a magánérdekeken túl a politi
kai realitások kényszerítő szüksége diktálta mindkettőjüknél. Ehhez hozzájá
rult saját helyzetük ingatag voltának felismerése, valamint elbizonytalanodá
suk azzal kapcsolatban, hogy a Habsburg hatalom képes lesz-e győzelemmel 
befejezni a török elleni háborút? Sajátos módon Mihály éppen akkor ábrándult 
ki a Habsburg hatalomból, amikor a császár személyes kegyeivel is elhalmozta 
őt. A tapasztaltaikat indulatos természetéhez híven így vetette papírra: „Maga 
a császár féleszű, nemkülönben a főhercegek; környezete, hadvezérei semmit 
érő nép, nem férfiak, gyávák, elpuhultak, alávaló embertelen szászok. Láttam 
váraikat, seregöket kapitányaikat, megismertem szokásaikat, erkölcsüket. Sze
memmel láttam milyen tehetetlenek önmagukkal is ; hogyan tudnának hát mást 
oltalmazni?"58 A nagy riválisról Bocskairól is azt jegyezték fel, hogy a prágai 
„tisztes fogság"-ából hazatérve „kezde gondolkodni maga és nemzete felől". 
Akkor, amikor úgy látta, hogy „vékonyan vagyon ű a németnél". Ez utóbbit 
támasztotta alá az a tény, hogy 1604 nyaráig húzták->halasztották erdélyi bir
tokainak visszaadását, s akkor is csak Görgény és Vécs híján kapta vissza azo
kat. 1604 tavaszán akkor fordult elkeseredésében a törökhöz amikor még ar
ról értesült, hogy semmit nem kap vissza erdélyi birtokaiból.59 A Habsburg ha
talom pénzügyi és katonai problémáinak észlelése egyiküknél sem eredménye
zett azonnali politikai orientációváltást/'0 Tapogatózva, tétován indultak el 
azon az úton, amelyet császári vezetés mindkettőjüknél ,,árulás"-nak minő-
sített.01 A magyar történetírás ezt a fordulatot Bocskai esetében a nemzeti ér
dekeket szem előtt tartó reálpolitikának tekintette régen is, és annak tekinti 
ma is. Mihálynál azonban a magyar történetírók nagy többsége magáévá tette 
a Habsburg-kormányzat nagyhatalmi álláspontját, amely szerint ha egy kis 
ország vezetője kiválik egy szövetségi rendszerből, azzal „árulást" követ el, 
ami miatt joggal meg is gyilkolható. Tudjuk, hogy a Mihály elleni merényletet 
kitervelő és elrendelő Basta tábornagy megpróbálkozott a bihari nagyurat is 
hasonló módon eltétetni láb alól.62 A Habsburg-kormányzat megbízottai később 
is kísérleteztek ezzel. Bocskai minden alkalommal ügyesebbnek és szerencsé-

57. L. Makkai L. : i. m. (1948) 91. o. V. ö. Benda K.: Bocskai István. Budapest, 1942. 97., 102. o. 
58 Ezt az elfogott levelet, amelyet Mihály állítólag Ibrahim vezérpasának írt, kivonatosan 

közli Szádeczky L. : i. m. 175—176. o. Illésházy följegyzése szerint Prágában a császár Mihályt 
.,nagy tisztességgel fogadá: míg ott lőn. mindennap vendéglette." (MHHS VII. k. 87. o.). 

59 Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 245. o. V. ö. Veress E.: i. m. II. k. 308., 359., 462—463. 
o. Nagy L. : Bocskai István a hadak élén. Budapest, 1981. 103—105. o. 

60 Azt, hogy Mihálynak mennyire volt szilárd elhatározása ebben az ügyben, pontosan tudni 
nem lehet. A császári követek már 1600 elején írtak ilyesmiről (EOE IV. k. 367—368. o.). Ennek 
ellenére Mihály akkor sem fordult a törökhöz, amikor Basta és a lengyelek is ellene támadtak. 
L. még TT 1883. 120. O. . .. . . 

61 L. erról pl. Belgiojoso császári tábornok 1604. okt. 17-i levelét ecsedi Báthory Istvánhoz 
(OL Eszterházy cs. lt. Rep. 77. fasc. E). 

62 L. Basta 1604. nov. 7-i emlékiratát (Veress E.: i. m. II. k. 519. o.). 

— 18 — 



sebbnek bizonyult Mihálynál, s így elkerülte a kelepcéket. Ügy tűnik a „ravasz 
oláh" mégis gyanútlanabb, hiszékenyebb volt nála, amiért az életével fizetett. 

Nem tudjuk miként alakult volna Mihály helyzete Erdélyben és a Havas
alföldön, ha nem sikerül a tordai merénylet. Mint ahogyan azt sem, hogy mi
lyen fordulatot vesznek a magyarországi események, ha Bocskai 1604 őszén nem 
kezd gyanakodni és elmegy a rakamazi táborba. Találgatni, hipotéziseket fel
állítani lehet mindkét esetben, de bizonyosat tudni már nem. A tordai katonai 
táborban elkövetett politikai gyilkosság drasztikusan zárta le Mihály életét és 
vágta el politikai tervezgetéseinek a fonalát. Életműve torzó maradt. Ez azonban 
még nem bizonyítja azt, hogy az új politikai koncepciója irreális, kalandor jel
legű lett volna. 

Az utolsó „kereszteslovag" a magyar históriában 

A vádak és a tények szembesítése után megkísérelhetünk válaszolni arra a 
kérdésre, hogy kit öltek meg Basta vallonjai a tordai táborban? Erdély elnyo
móját, kegyetlen „balkáni" zsarnokát, vagy a török elleni harc egyik utolsó 
„kereszteslovagját"? A történeti tények fényében nem látszik bizonyítottnak, 
hogy Mihály „Erdély eltiprója" lett volna és hogy az itteni kormányzását jog
gal lehetne valamiféle idegen uralomnak tekinteni. Életművének és politiká
jának a vizsgálata inkább Makkai Lászlónak azt a magyar-román közös múlt
ról írt 1948-as munkájában olvasható véleményt támasztja alá, amely őt a tö
rök elleni harc utolsó ,,kereszteslovag"-jának nevezi. Olyan történeti személyi
ségnek, aki elhivatottsági'érzéssel ennek a nagy célnak szentelte az életét. Mind
ebből egyértelműen az következik, hogy Mihály vajda magyar históriai sze
repét sem lehet e törökellenes életműből kiragadva, s a kelet-európai törté
nelmi összefüggésekből kiszakítva szemlélni és értékelni. Az erdélyi tevékeny
sége ugyanis csupán egy fejezete ennek az életműnek. A Mihályt vezérlő esz
me ekkor is a török elleni győzelem kivívása volt és ennek a célnak rendelt 
alá minden egyebet. Udvari festője mondotta 1600 elején: Mihálynak nem föld, 
nem ország kell, hanem vitézi hírnév, hadidicsőség. Vajon csupán udvari em
bere látta volna így őt? Az egykorú adatok amellett tanúskodnak, hogy koránt
sem. A kereszténység ügyének nagy harcosát látta meg benne Segnyey Mik
lós, a török elleni küzdelemnek ez a híres katonája is, aki 1595 nyarán enyingi 
Török Istvánnal, Tahy Istvánnal, Káthay Györggyel és másokkal Magyaror
szágról Erdélybe jött a török elleni harc segítésére. Bőven lehetne idézni más 
magyar kortársak hasonló véleményéből, de erre utal harcokban szerzett neve 
is, hiszen a délszláv eredetű „vitéz" szó a bolgárban, de a szerb-horvátban is 
„lovag"-ot, „hős"-t jelent.03 

A tizenötéves háború a kicsiny és szegény Havasalföld élére került Mihályt 
európa-történeti jelentőségű személyiségek sorába emelte. Jóllehet e hosszú 
fegyveres küzdelem históriája ma még jelentős részben feltáratlan terület, 
ami miatt Mihály jelentőségének a meghatározása is csupán vázlatos lehet, 
néhány dolgot azonban most is elmondhatunk. Mindenekelőtt azt, hogy a föld
rajzi fekvés mind Erdélynek, mind a két román vajdaságnak rendkívüli stra
tégiai jelentőséget kölcsönzött a török uralom felszámolásáért vívott küzdelem-

63 L. Makkai L.: i. m. (1948) 107. o. ; TT 1883. 735., 738., 740., 748. o. ; MHHS VII. k . 94. o . ; 
Istvánfjy M.: A m a g y a r o k tör ténetéről . Budapes t , 1962. 405. o.; EOE IV. k. 455—459. o.; TT 1882. 
178—179. o. s tb . 
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ben. Az oszmán birodalom politikai és katonai vezetői idejekorán fölismerték 
ezt, s ebből fakadóan a leghatározottabban ellenezték mind Erdély és Magyar
ország, mind Erdély és a két román vajdaság szorosabb összefogását. Még in
kább ellene voltak ezek egy vezetés alatti egyesülésének. A „divide et impera" 
elve a török politika vezérlő eszméjének számított századokon át. Egy pillan
tás a térképre azonnal világossá teszi e török álláspont okait. Különösen a Ha
vasalföldi vajdaság esetében, amelyik szinte előretolt ékként nyúlt be a török 
„hátország"-ba és egy innen indított támadás útjában nem álltak olyan erős 
várak, mint a magyarországi török végvárvonal erősségei.0'1 A Havasalföld ked
vező földrajzi fekvéséből eredő stratégiai fontosság tovább növekedett azzal, 
hogy Mihály személyében olyan hadvezér került a török elleni harc élére, aki
nek kiváló képességeit még ellenfelei és ellenségei sem vonták kétségbe. Tö
rök elleni támadásainak merészsége és eredményessége Hunyadi János harcai
ra emlékeztetett, s a kortársak nem véletlenül hasonlították össze kettőjüket. 

Bármily kiváló hadszervező és hadvezér volt is azonban Mihály vajda, a Ha
vasalföld eredményes küzdelmének elengedhetetlen előfeltétele volt az, hogy 
Erdély és Moldva is tevékenyen részt vegyen ebben a harcban, és hogy a Habs
burg uralkodó hatékonyan támogassa azt. Enélkül a magára maradt Havas
alföld gyors bukásra volt ítélve a törökkel szemben. így Mihálynak minden 
eszközzel harcolnia kellett a törökellenes összefogás fennmaradásáért. Ellenkező 
esetben, eddigi politikai céljait feladva, magának is a kiegyezés útját kellett 
keresnie, ha nem akart áldozatul esni a török megtorlásnak.05 

Ügy tűnik, hogy 1599-ben és 1600-ban Mihály még szilárdan a törökellenes 
harc minden áron való folytatása mellett kardoskodott. Méltán fölmerül a kér
dés: vajon volt-e reális alapja a török elleni összefogás erőltetésének? Hiszen 
ekkorra már mind az erdélyi, mind a moldvai uralkodó osztály nagyobb része 
belefáradt a kilátástalannak ítélt küzdelembe. A mai álláspont inkább a ta
gadó válaszra hajlik ebben a kérdésben és hajlamos Mihály lépését egy „ha
nyatló vonal" részének értékelni. Ebben a felfogásban Mezőkeresztes után 
Sellemberk legfeljebb „zseniális kalandor lépésnek" tűnik; olyan irreális vál
lalkozásnak, amely az új uralkodónak kivezető utat nem jelölt, hatékony bá
zist nem szerzett. Az ilyen, vagy ehhez hasonló viselkedések helyességét, vagy té
ves voltát azonban csakis a tizenötéves háború története kutatásának majdani 
eredményei dönthetik el végérvényesen. Eddigi ismereteink szerint a kortár
sak rendkívül különböző módon ítélték meg az akkori helyzetet és lehetősége
ket. Basta, ez a tapasztalt hadvezér például 1599 nyarán azt írta Prágából bi
zalmasának, a pármai hercegnek: a császári haderő olyan gyenge, hogy azzal 
semmiféle nagyobb vállalkozásba nem lehet fogni. Ugyanakkor 1606 augusz
tusában azt fejtegette az uralkodónak: itt az alkalom, hogy leverje a lázadókat 
és döntő győzelmet arasson a törökön! Azt is tudjuk, hogy 1599-ben a magyar
országi nemesek közül még sokan bíztak a török kiűzhetőségében, a háború 
győzelmes befejezésének a lehetőségében, s ezt a nézetet számosan osztották 
az erdélyi nemesek közül is.06 Ehhez persze azt is rögtön hozzá kell tennünk, 

64 L. erről bővebben a „Magyarország h a d t ö r t é n e t e " I. kö te tében (Budapest , 1984., főszerk: 
Liptai Ervin) továbbá Nagy L. : „Megfogyva bár , de törve nem . . ." Török h á b o r ú k v iha rában 
1541—1699. Budapes t , 1990. (megjelenik a T a n k ö n y v k i a d ó gondozásában) . 

65 L. erről Rudolf császár 1599. okt. 26-i lev. Mátyás főherceghez (EOE IV. k. 96. o.) Ungnad 
1599. nov. 6-i je lentésé t (uo. 342. o.) uö. 1600. j an . 2-i je lentését (uo. 335. o.). 

66 L. pl. a h a r c o k b a n rész tvevő Thurzó György leveleit, Kubinyi M.: Bethlenfalvi gróf Thurzó 
György levelei nejéhez czoborszentmihály i Czobor Erzsébethez. Budapes t , 1876. I. k. 193—194., 
203., 233., 257. o. Basta vé l eményé t 1. Veress E.: i. m. I. k. 221. o, és II . k. 767—769. o.;Nagy L.: 
i. m. Századok, 1982. 4. sz. 679—680. o. 
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hogy a háború folytatása mellett kiálló Habsburg-barát „németes" erdélyi 
,,párt" rendkívül megosztott volt és nem rendelkezett igazi tömegbázissal. Ve
zéregyéniségei közül nem csupán Bocskai István tekintette magát alkalma
sabbnak a vezetésre Mihálynál, de pl. Csáky István,07 vagy Kornis Gáspár is.68 

Az erdélyi Habsburg-párt csupán abban volt egységes, hogy Báthory András 
hatalmát meg kell dönteni, de az azután követendő politikáról már eltérő el
képzeléseik voltak. 

A Habsburg-párt vezetőinek magatartását persze fölöttébb befolyásolta az a 
körülmény, hogy az erdélyi nemesség nagyobb része most is a régi állapotok 
visszaállítását kívánta. A „törökösök" sorait ugyan megritkította az 1594-es 
és 1595-ös atrocitás-hullám, de a növekvő háborús terhek és a hadakozást kí
sérő pusztítások újabb híveket nyertek meg a török-vazallusság visszaállítására 
törekvő politikának.60 Ebben a történelmi helyzetben Mihálynak elengedhetet
lenül szüksége lett volna arra, hogy a török elleni harc folytatása melletti ki
sebbségi párt szilárdan mögé állva támogassa őt. Ez — amint 'tudjuk — nem 
történt meg. Részben a vezetők rivalizálása miatt, részben pedig azért, mert 
a Mihály Erdélybe jövetelét követő tömegmegmozdulások a Habsburg-párti 
nemesek soraiban is az egyéni és vagyoni fenyegetettség érzését állították elő
térbe. Mihály székely tömegbázisának a növekedése egyre több erdélyi nemest 
fordított szembe vele még az eleinte őt támogató, vagy legalább semleges ma
gatartást tanúsítók közül is.70 

A Mihály erdélyi kormányzását kísérő tömegmegmozdulások láttán nem egy 
történetíró hajlamos volt Erdély új vezetőjében valamiféle Dózsa Györgyhöz 
hasonló népvezért látni. Olyan vezetőt, aki az urakkal szemben a parasztokkal 
érez, s azok oldalán áll. Az ilyen nézetek azonban többnyire a kor nem kellő 
szintű ismeretéből fakadtak. A „paraszvezéri szerep" olyan távol állt Mihály-
tól, akárcsak a hajdúk élén küzdő, s azok egy részét letelepítő, mellettük ki
álló Bocskai Istvántól! Mindketten a feudális uralkodó osztály tagjai voltak, 
akik mind értelmileg, mind érzelmileg elsősorban ehhez az osztályhoz kötőd
tek és ennek az osztálynak az érdekében kívántak cselekedni.71 Ugyanakkor 
azonban, gyakorlati katonai vezetőkként, világosan látták azt is, hogy az ál
landó zsoldos hadsereg tartásához szükséges anyagi eszközök híján csakis bi
zonyos társadalmi engedmények árán tudják a politikai céljaik megvalósítá
sához elengedhetetlenül szükséges erőszakszervezetet biztosítani. Lényegében 
ez a gondolat, ez a törekvés vezérelte mindkettőjük székely- és hajdúpolitiká
ját. Ez persze egyikőjük esetében sem zárja ki azt, hogy — elsősorban katona
emberekként — érzelmileg is nem kötődtek volna e rétegek tagjaihoz. A kato
náskodást élethivatásnak tekintő nagybirtokosok társadalmi tudata — és fő
ként gyakorlati magatartása — az esetek többségében eltért a csupán gazda
sági tevékenységet folytatókétól. A közös életveszély átélése, az egymásra utalt-

67 L. Deák F.: Adatok a „nagy" Csáky István életéből. Budapest, 1877. 18—20. o. 
68 L. erről többek között EOE IV. k. 233. o. V. ö. Benda K.: i. m. (1942) 93—94. o. 
69 Az erdélyi rendek már az 1596. novemberi országgyűlésen megkísérelték rávenni Báthory 

Zsigmondot, hogy kössön békét a törökökkel (EOE IV. k. 5. o.) 1598 nyarán Zsigmondnak 
„tűrnie kellett, hogy tanácsosai a nevében alkudoztak a végeken lévő basákkal, tűrnie kellett 
az udvarában a csauszt. . . bele kellett nyugodnia, hogy az ő nevében felhatalmazással menjenek 
követek a portára" (uo. 15. o.). 

70 L. uo. 373., 387.; V. ö. Nagy Szabó F.: i. m. ETA I. k. 54—55. o.; „Erdély története" (1987) 
I. k. 530. o., vagy Nagy L.: Székelyek a hadak útján. Budapest, 1990. (megjelenés alatt). 

71 Bocskai pl. azt írta 1605 áprilisában Thurzó Györgynek: „Mert az mi ebbenvaló előme
netelünk, hasznunk és becsületünk is semmi nem egyéb az kegyelmed maga és kegyelmedhez 
lasonló egyéb fő emberek hasznánál, becsületénél." (OL Thurzó es. lt. íasc. 90.) Mihály ilyen 
/magatartására 1. pl. „Erdély története" (1987) I. k. 530. o. 
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ság kohéziós ereje nem. csak a „végvári traubadur'.' Balassi Bálint szemléletét 
formálta át, hanem másokét is.72 

Mihály vajdának a magyar katonáihoz fűződő érzelmi kapcsolatát két epi
zód meglehetős élességgel tárja elénk. Szamosközy írja, hogy amikor a vajda 
megtudta a miriszlói ütközet előtt magyar katonái egy részének elpártolását, 
„sírva" üzente nekik: „jusson eszekbe minemű szegény renden voltak, 
Havasalföldében és itt is Érdélben lovamat, fegyveremet, ruhámot levetettem, 
neikiek adtam, mindenben kedveket kerestem, enmagam csaknem szegénynyé 
lőttem, hogy űket gazdagíthassam. Gondolják meg azt, ki ellen vontak kardot, 
micsoda tisztessíggel eszik ezután kenyereket; nem úgy tartottam űket mint 
szolgáimot, hanem mint fiaimot, mikor valami nyereség volt, minden prédát 
nekik engedtem." Egy másik esetben följegyezték, hogy amikor Mihály elé 
hordták a Báthoryak ezüst edényeit, azokról neki mindenekelőtt az jutott eszé
be: hogy hány katona zsoldja telne ki ezekből a dísztárgyakból! A magyar tör
ténetírók egy része ez utóbbiban is Mihály „barbár" voltának újabb bizonyí
tékát látta. Pedig közismert tény, hogy például 1604 őszén, amikor Bocskai az 
oldalára akarta vonni a császári seregben szolgáló hajdúkat, dísztárgyait, „ezüst 
míveit darabokra vagdaltatván osztatá" a hajdúknak.71 Ez utóbbi cselekedet 
azonban egyetlen magyar történész sem tekintette valamiféle „barbárság"-nak. 
Aki szólt róla, helyeslően említette azt. 

Mihály vajda azonban, bármennyire is kedvelte a hajdú és a székely katoná
kat, irányukban tanúsított magatartását alapvetően mégis a hatalmi bázis 
megteremtésére irányuló törekvése határozta meg. A közszékelyek, hajdúk és 
erdélyi végvári katonák támogatása önmagában még nem biztosíthatott szi
lárd hatalmi alapokat. Ezt Mihály is felismerte, s ezért igyekezte más módon 
is megerősíteni erdélyi helyzetét. Ezt a célt szolgálta többek között a „fiskális 
javak"-kal kapcsolatban előterjesztett igénye és a megígért császári pénzsegély 
szorgalmazása.7'1 Egyik törekvése sem járt sikerrel. Részben, azért mert a Habs
burg-udvar meglehetősen felemás politikát követett vele kapcsolatban. Ily 
módon egyre jobban rászorult a jobbára fizetetlen katonatömeg ékre, ami vi
szont tovább növelte ellentéteit az erdélyi uralkodó osztállyal. Elpártolt tőle 
még Székely Mózes is, akit pedig hadserege élére állított és szembefordult vele 
az oly hűségesnek mutatkozó Csáky István is. Az elégedetlenek vezetői az igazi 
okot — azt, hogy Mihály nem híve a török függés alá visszatérésnek — termé
szetesen nem tárhatták a segítségül hívott Basta tábornagy elé. Elfogadható 
ürügyet kellett találni, s erre a legalkalmasabbnak a nemesség „kiirtása" elleni 
védekezés tűnt.'° 

Az egykorúak persze nem csupán Mihályt vádolták meg az egész nemesség 
kiirtására, eltörlésére irányuló törekvéssel. 1604-ben ilyen szándékot konsta-
találtak Belgiojosónál majd Baatánál is.7{J Ezzel szemben Belgiojoso a Bocskai 

72 Erről bővebben 1. Nagy L.: Az „erős fekete bég" . Nádasdy Ferenc Budapes t , 1987. 
73 L. Enyedi P . : i. m. ETA I. k. 178. o. ; Hídvégi Mikó F.: i. m. MHHS, VII. k. 167—168. o. ; 

MHHS XXX. k. 120—121. O. 
74 L. erről Szádeczky L.: i. m. 143—145. V. ö. MTT III. k. 123. o. és EOE IV. k. 539. o. 
75 Basta ír ja 1600. szept. 4-én a p rága i spanyol k ö v e t n e k : „Questa ma t t i na poi m ' è capi ta to 

in tu t t a diligenza un caval iero Trans i lvano (t. i. Halier Gábor) con le t tere di tu t ta la nobi l i tà : 
la quâle si r i t rova a r m a t a nel luogo di Torda , r isolata piu tostà mor i re che soffrire una t i rania 
t an to g rande . Mi rece rcano aiuto, vo lendo essi essere fidelissimi a Sua Maes ta" . Ez a követ 
m o n d t a azt is, hogy Mihály az egész nemessége t ki akar ja i r tan i . Bas tá t áll í tólag Cavrioli gróf 
beszélte r á a r ra , hogy Mihály he lye t t i n k á b b az erdély i nemeseke t segítse meg. (Veress E. : 
i. m. I. k. 408—409. o.). 

76 L. erről többek között Benda K.—Kenéz Gy.: i. m. 175. o. MTT XIX. k. 103. o. ; ifi. Kubinyi M.: 
Árva vára . Budapes t , 1890. 100. o. 
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mellett fegyvert fogó hajdúságról és parasztságról írta 1604 őszén, hogy ,,az 
Nobilitást akarná deleálni".77 Ma már nehéz lenne pontosan megállapítani, 
hogy a kortársak milyen (mértékben adtaik hitelt a Mihály elleni vádaknak? 
Voltak, alkik készpénznek vettek mindent. Illésházy István például még azt 
is elhitte, hogy Erdélyben „akinek szép felesége vagy leánya volt", azokat Mi
hály „maga megszeplősítette". Érdekes módon a Basta segítségével győzedel
meskedő erdélyi rendek léczfalvi gyűlése már nem hangoztatta azt a vádat, 
hogy Mihály az erdélyi nemességet ki akarta irtani. Csupán általánosságban 
rótták föl neki, hogy „rajtuk hallhatatlan (kegyetlenkedéseket cselekedett". 
Ebből arra lehet következtetni, hogy az erdélyi nemesek maguk sem hittek 
komolyan ilyen tervek létezésében. Annál nagyobb hitelt kapott ez a vád a 
későbbi történeti irodalomban, ahol egyes historikusok készpénznek vették a 
mozgósító jelszóként használt vádat, figyelmen kívül hagyva annak abszur
ditását.78 Mihály ugyanis még akkor sem tervezhette volna az erdélyi nemes
ség kiirtását, ha valami feneketlen gyűlölettel viseltetett volna irántuk. Hi
szen maga is feudális uralkodó volt, aki elsősorban csakis a nemességre tá
maszkodhatott. Az adatok, ellenkezőleg, éppen azt erősítik, hogy inkább ked
vükbe akart járni a magyar nemeseknek, s arra törekedett, hogy megszerettes
se magát velük. Magyarul beszélt, magyaros öltözeteket hordott, s igyekezett 
minél több magyar nemest az udvarába gyűjteni és ott tartani.79 Szamosközy 
elmondása szerint a legtekintélyesebb havasalföldi híve, Kulcsár Radu maga is 
azt tanácsolta neki, hogy Erdélyben „szerettesse magát a nemesekkel, kik Mold
vában is jól szolgáltának és ezután is sok dolgot vihet véghez vélek".80 Tudjuk, 
hogy Mihály 1599 előtt többször nemcsak járt Erdélyben, hanem hosszabb időt 
is töltött az 1594-ben meggyilkolt Báthory Boldizsár udvarában. Erdélyi támo
gatással nyerte el a havasalföldi uralkodói széket is.81 Törökellenes harcát a 
megindulástól kezdve több ezer erdélyi székely és magyar katona támogatta, 
akiket nagyra becsült és igyekezett méltóképpen jutalmazni is.82 Mindezek 
alapján nehéz lenne feltételezni azt, hogy Mihály vajdában valamiféle magyar
ellenes, vagy magyar nemességellenes érzelmek éltek volna. Még az őt gyűlölő 
Szamosközy is azt írta, hogy Mihály az erdélyi nemesekben mindössze három 
dolgot nem kedvelt: „az nagy magaajánlást, az nagy boritalt, az irigységet".83 

Jól tudjuk, hogy a nagy „nemzeti fejedelmek" ennél sokkal keményebben bí
rálták erdélyi nemesi kortársaikat.8'' így Mihály kritikáját sem lehet joggal 
valamiféle „román elfogultságból" származó ellenséges érzület gyümölcsének 
tekinteni. Főként nem olyan mérvűnek, ami az erdélyi uralkodó osztály „kiir
tására" sarkallta volna őt. 

77 Belgiojoso 1604. okt. 17-i lev. Báthory Istvánhoz (OL Eszterházy cs. lt. Rep. 77. fasc. E) 
78 L. pl. Kővári L.: i. m. IV. k. 106. o. ; Szádeczky L.: i. m. 149. o. Az idézetteket 1. MHHS 

VII. k. 79—80. o. ; EOE IV. k. 551. o. 
79 L. erről Szádeczky L.: i. m. 103—104. o. V. ö. Makkai L.: i. m. (1948) 93., 94. o., vagy 

„Erdély története" (1987) I. k. 530. o. 
80 Szamosközy I.: i. m. MHHS XXX. k. 123. o. 
81 L. uo. 93—98. o. , 
82 Mihály vajda magyar katonaságára 1. bővebben Kultsár 1.: Krónika. A mohátsi veszede

lemtől a bétsi békülésig Magyarországban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldvában történt 
dolgokról. Pest, 1805. A magyar katonák iránti érzelmeiről tájékoztat Szamosközy I.: i. m. MHHS 
XXX. k. 120—121. o. Székely kapcsolatairól legújabban Demény L.: i. m. 1977. 

83 Szamosközy I. : i. m. MHHS XXX. k. 113. o. 
84 Bethlen kritikáit 1. Szilágyi S.: Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Buda

pest, 1879. 420., 426—427. o. I. Rákóczi György bírálatait 1. Szilágyi S.: A két Rákóczi György 
fejedelem családi levelezése 1632—1660. Budapest, 1875. 214., 256., 282. o. 
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Etnikai elfogultság különben már csak azért sem sugallhatott volna ilyen 
gondolatokat Mihálynak, mert az erdélyi nemesség jelentős része román szár
mazású volt. Számos intézkedéséből kitűnik az is, hogy nem tett különbséget a 
kíséretében levő havasalföldi bojárok és az erdélyi nemesek között. Amikor 
azt látta, hogy igyekeznek kibújni a kötelezettségeik alól, egyformán fellépeti; 
ellenük.85 Ám nem kedvezett az erdélyi román jobbágyoknak sem, sőt kemé
nyen elbánt velük amikor úgy látta, hogy megmozdulásaik a belső társadalmi 
rendet veszélyeztetik.80 Az etnikai hovatartozás érzése ebben a korban meg
lehetősen bizonytalan volt a gazdaságilag és társadalmilag fejlettebb nyugat
európai országokban is, s így hasztalan keresnénk valamiféle „román elfogult
ságot" Mihály vajdában is. A román nép joggal tekinti nemzeti történelme 
egyik legnagyobb alakjának Mihai Viteazult,87 de arról soha sem szabad meg
feledkezni, hogy ő ' a XVI. század második felének volt a gyermeke, akiben 
még nagyon erősen élt és hatott a kereszténységhez tartozás tudata. A török 
elleni küzdelem egyik utolsó nagy „kereszteslovag"-jaként túlnőtt a román ér
zelmeken és politikai kereteken, s a korszak nagy formátumú, kelet-európai 
politikusává és hadvezérévé nőtte ki magát. Azt sem szabad azonban figyel
men kívül hagynunk, hogy a török uralom speciális társadalmi légkörében ne
velkedve a rendiség iránti tisztelet kevéssé hatalmasodott el személyiségében, 
akárcsak a legfogékonyabb életkorban török emigrációba kényszerülő Beth
len Gáborban. Emellett a machiavellizmus szellemisége nyilvánvalóan nem 
kerülte el Mihályt sem, hiszen az „államérdek" mindenekfölöttiségének esz
méjét magába szívta még az az uralkodó, az a vezető is, aki sohasem olvasta 
a nagy olasz munkáját.88 

Az erdélyi nemesség Mihály vajda iránti érzéseit vizsgálva olyan momen
tumok bukkannak elő, amelyek arra engednek következtetni, hogy az osztály
érdek veszélyeztetettségének a félelméből fakadó ellenérzéseken túl némely 
nemesben lenézés is uralkodott a más etnikumú vezetővel szemben. Például 
az a Székely Mózes, akit kortársai tanulatlan, amolyan „paraszti szabású" em
bernek tartottak fejedelem korában is,80 többek között azzal bujtogatta Mihály 
ellen az erdélyieket: ne tűrjék el, hogy ilyen „nemes nemzetségen hitván oláhok 
uralkodjanak".90 Érdekes módon az erdélyi nemesek azonban nem csupán a 
román etnikumú Mihályról szóltak ilyen fennhéjázó gőggel. Ungnad császári 
tanácsos például 1600 elején arról panaszkodott Rudolf császárnak, hogy az 
erdélyi nemesek „gúnyolódó felfuvalkodott emberek", akik „mindig kicsiny-

85 Így pl. 1600-ban több alkalommal is, 1. : TT 1883. évf. 99., 116. o. Az erdélyi nemesség etni
kai megoszlására l. Magyarország története 1726—1790. Budapest, 1962. 299—300. o. 

86 L. pl. Makkai L.: i. m. (1948) 102., 104. o. „Arra azonban nincsen semmiféle adat, hogy 
Mihály az erdélyi románságnak politikai szerepet szánt volna. Éppen ellenkezőleg." L. „Erdély 
története" (1987. I. k. 530. o.). Más helyen ez olvasható: „Mihályban feudális hódítót kell lát
nunk, akit elsősorban személyes, dinasztikus érdekek mozgatnak. Eszmei céljai között ezen 
túl csak az ortodoxia védelmét lehet észlelni, . . . ami bizonyos eszmei színezetet jelent." 
(I. k. 610. o.). Magunk részéről nem osztjuk ezt az álláspontot már csak azért sem, mert a fő 
eszmei cél a törökök elleni harc volt Mihály gondolatvilágában. 

87 L. pl. N. Balcescu: A románok Vitéz Mihály vajda idejében. Bukarest, 1963., uő: Cam
pania crestinilor in contra turcilor de la anul 1595. Bucaresti, 1974. Ujabban A. Gonta: Campania 
lui Mihai Viteazul in Moldva. „Studii" XIII. 1960. 4. sz. C. Göllner: Despre aparatul diplomatie 
al lui Mihai Viteazul. „Anuarl Institut lui de istorie din Cluj" IX. 1966. Legrészletesebben 
N. Iorga: Istoria lui Mihai Viteazul. I—II. Bucaresti, 1935. Az „Erdély története" így foglal 
állást ezzel kapcsolatban : „Vitéz Mihály Havasalföldet változtatta Habsburg-szövetségben török 
vazallusból hódítani képes hatalommá. (II. k. 656. o.). 

88 L. erről Szekfű Gy.: Bethlen Gábor. Budapest, 1929. 260—266. o. Ujabban Szigethy G.: A 
machiavellizmus. Budapest, 1977. 

89 Székely Mózes jellemzését 1. Szamosközy I.: i. m. (1977) 373—375. o. 
90 Hídvégi Mikó F.: i. m. MHHS VII. k. 145. o. 
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lék Felségedet".91 Pedig Rudolfról nem mondható el, hogy „balkáni" eredetű 
lett volna és köztudottan Európa legtekintélyesebb uralkodójának számított 
ebben az időben. 

Vajon miből fakadt ez a már-már gőggé növekvő fölényérzet a más etniku-
múak iránt? Ügy véljük, mindenekelőtt abból a történelmi helyzetből, hogy a 
három részre szakadt országban oly erőtlenné és kiszolgáltatottá vált magyar 
nemesség a „kiválasztott nép ihez való tartozás tudatából igyekezett erőt merí
teni háttérbe szorítottsága rekompenzálásához. A lenézettség ellenhatásaként 
bizonyos gőg kezdett lábrakapni egyes magyar nemesekben minden idegen 
nációhoz tartozóval szemben.92 Mihály esetében mindezt növelte az a körül
mény, hogy kormányzásától az erdélyi nemesség egzisztenciáját látta veszé
lyeztetve. Amikor azt tapasztalták, hogy a szultáni támogatást elveszített Mi
hály mellett a Habsburg-kormányzat sem áll ki — sőt Basta felső-magyaror
szági főkapitány egyenesen a megbuktatására tör —!W, a gőgöt még a másik 
erőtlenségének a tudata is növelte. Annál nagyobb volt azonban a riadalom, 
amikor arról értesültek, hogy a császár sereget rendelt Mihály parancsnoksága 
alá és Bastával együtt Báthory Zsigmond ellen indította őt.94 Érthetően retor
ziók bekövetkezésétől tartottak. Nem csak — és talán nem is elsősorban — 
elpártolásuk és szembefordulásuk miatt. A fő okot a félelemre azok a kegyet
lenkedések szolgáltathatták, amiket a miriszlói ütközet után Mihály magyar 
hívei ellen is elkövettek. Nagy Szabó Ferenc írja, hogy a harc után a hegyre 
menekült ezernyolcszáz székelynek az erdélyi nemesek előbb eskü alatt bán
tatlanságot ígértek, majd amikor azok ebben bízva lejöttek a hegyről, „nem 
szánván az ártatlanokat, reá rohant a nemesség és körülvevén mind levágták 
nagy sivalkodással szegényeket"?3 

Az erdélyi nemesség ez alkalommal az „esküszegés" mellett a legbarbárabb 
tömegmészárlás bűnét követte el. A kegyetlenkedés mérve túlhaladta az 1596-
os „székely farsang" idején elkövetett mészárlásét is. A magyar történeti iro
dalom mégis csak elvétve emlékezik meg erről a valóban „plus quam lycoanica 
crudelitate" cselekményről. Talán azért, mert történetíróink többsége a szé
kelyeket „Erdély eltiprásáért" harcolóknak tekintette, — akárcsak a közel
múltban napvilágot látott vélemény tulajdonosa96 —, s ezek szerint a lemé
szárolták csupán „méltó" büntetésüket kapták meg? A több száz székely lemé
szárlásához képest eltörpült a török elleni harcokban kitűnt Baba Noák és egy 
bizonyos Saski nevű román pap kivégzése, akiket lassú tűzön sütögettek meg. 
Az erdélyi nemesek kegyetlenségét a borzalmakhoz hozzászokott Basta is meg-
sokalta;1'7 a magyar történetírók többsége azonban még csak említésre méltó-

91 TT 1883. évf. 743. o. 
92 Nádasdy T a m á s írja 1605 j ú n i u s á b a n Draskovich J á n o s ho rvá th b á n n a k : „Lehete t len dolog 

az, hogy az n é m e t nemzetség lábot ve thessen az m a g y a r ellen, a m i k o r enneke lő t t is soha nem 
bir l vele . . . J o b b az n é m e t n e k fát nyesni , fúrni, fa ragni és reszelni pénzt fizetni, sem el len
séget keresni . Sem lovát sem m a g á t nem szerzet té is ten azzal, hogy ű hadakozzék . " (OL B a t t y á n y 
cs. It. Ivíiss.) 

93 Ĺ. Veress E.: i. m. I. k. 408—416. o. Egy k isebb adalék az e l fogul t ságra : Szédeczky azt írja, 
hogy a miriszlói ü tköze tből m e n e k ü l ő Mihai út já t „égetés és gyi lkolás je lö l te ." (i. m. 155. o.). 
Ezzel szemben Basta , ak i Mihály u tán vonul t be Gyu la fehé rvá r ra azt j e l en t e t t e : ,, . . . a pa lo
t ában minden t érintetlenül találtunk, miként Mihály vajda hagyta." (Veress E,: i. m. I . k . 
414. o.). 

94 L. TT 1883. évf. 127. o. 
95 Nagy Szabó F.: i. m. ETA I. k. 57. o. 
96 L. pl. Köteles Pálnak az Üj T ü k ö r XV. évf. 10. sz. 2. o ldalán megje lent recenzióját Sza-

mosközy Is tván 1977-ben k iado t t m u n k á j á r ó l . 
97 Szamosközy I. : i. m. MHHS XXX. k. 129. o. 
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nak sem tartotta ezeket a vérengzéseket. Annál nagyobb felháborodással szólt 
Mihály magyar hajdúinak kilengéseiről a goroszlói ütközet után, némelyek 
„oláhok"-nak tévén meg őket. 

Az 1599—160l-es éveket 'tárgyaló magyar történeti iradolmat lapozgatva 
plasztikusan előtűnik az, hogy a harag, az elfogultság mennyire vakká, igaz
ságtalanul ítélkezővé tehet még oly kiváló tudósokat is. Ügy tűnik, hogy a le
tűnt korok magyar történetírói fölöttébb gyűlölték Mihály vajdát, s ezért ugyan
csak elfogultan ítélték meg annak magyar históriai szerepét is. Személyére 
visszavetítődött mindaz a harag és keserűség, amely a későbbi magyar-román 
nacionalista ellentétekből fakadt. Ebből a gyűlölködésből kijutott még Mihály 
magyar híveinek és követőinek is. Elmondható, hogy például az utolsó budai 
pasa összehasonlíthatatlanul 'több elismerő szót kapott a magyar történetírás
ban, mint a török elleni küzdelem egyik utolsó nagy „kereszteslovag"-ja, aki
nek méltatlan halálát „kiérdemelt" végnek, bukását a dolgok törvényszerű 
következményének tekintette a magyar történetírók jelentős része. 

E sorok írója, amikor a Mihály ellen felhozott vádak vizsgálatánál és cáfo
latánál gyakori összehasonlításokat tett Mihály és a nagy „nemzeti fejedelmek" 
uralkodása között, pusztán arra kívánt rámutatni, hogy mennyire másként 
festenek a dolgok akkor, ha elfogulatlanul nézzük és főként azonos mércével 
mérjük az egyes történeti vezetők cselekedeteit. Mihály alapvetően ugyan
olyan erkölcsi, politikai normák szerint kormányzott Erdélyben, mint a ma is 
legnagyobbnak tekintett magyar etnikumú fejedelmek abban a korban. Meg
látásunk szerint erdélyi tevékenységét azon küzdelem szerves részének kell te
kintenünk, amelyet Erdély más fejedelmei is .folytattak a rendkívül bonyolult 
történelmi körülmények között. S az is bátran elmondható, hogy Mihálynak a 
török uralom megdöntése érdekében kifejtett erőfeszítése a magyar társadalmi 
haladás érdekeit is szolgálta. Ezért a török elleni küzdelem nagy katonájaként 
más megítélést érdemel a mai magyar történettudományban, mint amilyen 
századokon át osztályrészül jutott neki. 

Vajon hátat fordított volna-e Mihály a török elleni harc ügyének, ha élete 
szikráját nem oldja ki a gyilkos merénylet 1601 nyarán? Halálának körülmé
nyei azt sugallják, hogy a goroszlói siker ismét előtérbe állította benne a török 
elleni harc folytatásának gondolatát. Feltehetően emiatt volt oly gyanútlan 
a török elleni küzdelmet vezető Rudolf császár és magyar király tábornagyával 
szemben, hogy elbocsájtotta maga mellől a biztonságát is szolgáló katonasá
gát. Vagy csupán taktikai hiba következménye volt a merénylet isikére? Mind
erre nem adnak választ a halála körülményeiről beszámoló források. Annyit 
tudunk csupán, hogy amikor a sátrába törő vallon kapitány durván rákiáltott: 
„Fogoly vagy!" utolsó szava az volt: „Ba?" (úgy?). A testébe fúródó golyók, a 
mellkasát átdöfő hideg fegyver torkára forrasztottak minden mást. Nem tud
juk, mik lehettek a több sebből vérző, s a merénylőkké aljasult tegnapi harcos
társak lábai elé hanyatló „keresztesdovag" utolsó gondolatai az élet és halál 
titokzatos határmezsgyéjén. Ott ahol az élet homokórájának pergő szemeivel 
együtt homályosul a gondolat, s hull a sötétbe az értelem utolsó szikrája. Vérét 
Erdély földje itta be, mégis, az elátkozott Basta tábornagy áldozatának az em
léke itt századokon át a gyűlölet kereszttüzébe került. Nemcsak az őt túlélő 
nemesi kortársak, de — kevés kivétellel — az utókor magyar történetírói is, 
szidalmak közt idézték az emlékét. 
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Egy Érmellékről. induló, „népért síró bús bocskoros nemes" magyar poéta 
e század eleji költeményében a Dunatájt „bús villámhárító"-nak nevezte; fél
bemaradt életművek és kis nemzetek „szégyenkalodá"-jának. A török hódoltság 
korában ezen a tájon, a két nagyhatalom szorításában vergődve, a gazdasági
társadalmi haladás kietlen perifériájára szorulva a „szárnyakat" valóban „le
nyesték". Itt a „messiások" — a magyar, a román, a délszláv „messiások" — 
valóban ezerszer meghalhattak, s „üdve" mégsem volt a „keresztnek"; mert 
ha talán nem is „semmit", de csak nagyon keveset tehettek. Ezen a „bús tájon" 
századokon át közös sorsú népek egymásra acsarkodva, egymást lenézve, s egy
más értékeit tagadva éltek egymás mellett. Egy olasz származású császári tá
bornok a XVII. század végén, Erdélyből visszatérve, azt írta : az ottani különféle 
nemzethez tartozó lakosok egymással nagy egyenetlenségben élnek, „csupán 
a német név iránti utálatban egyek".98 A későbbiek folyamán a magyar-román 
ellentétekből fakadó gyűlölködés homályosította el a tisztánlátást. Ebben az 
atmoszférában a magyar etnikumú Báthory Andráson győzedelmeskedő Mihály 
vajda elismerést, méltató szót ugyancsak elvétve kaphatott, szidalmat annál töb
bet. Ezen a helyzeten csak részben változtat a legújabb Erdély-történeti szin
tézis is. így van még tennivalónk ezen a téren is, hogy rendezzük végre „közös 
dolgainkat". Együtt, kölcsönös objektivitással, a valóságot, az igazságot keres
ve, s nem pedig a történelmi tényeket tagadva, vagy megmásítva. Ezt a célt 
kívánja szolgálni jelen tanulmány is. 

László Nagy 

VAIVODE MICHAEL IN HUNGARIAN HISTORY 

Summary 

A Wallachian contemporary of István Bocskay, his companion-in-arms against the 
Turks and later his rival, Vaivode Michael has a controversial place in Hungarian 
historiography up today. On the one hand the Roumanian historians consider him 
as the founder of today's Roumania because he had occupied Transylvania and 
Moldavia for a time, on the other hand the Hungarian historians have always 
condemned him as a Balkan tyrant who subdued and severely exploited Transylvania 
and stri ved. to exterminate the whole Hungarian nability; they could appreciate his 
fights against the Turks only. The recently published History of Transylvania, per
haps in a subdued way, repeats the former Hungarian opinions. This study debate1? 
the relevance of the points of view of either the Roumanian or the Hungarian 
historiography. Analysing the Hungarian impeachments the author disputes their 
grounding and tries to fix Vaivode Michael's place in the Hungarian history from 
the point of view of the fight against the Turkish despotism. 

98 L. Bubics Zs.: Cornaro Frigyes velenczei követ jelentései Buda várának 1686-ban történt ostromáról és visszavételéről. Budapest, 1891. 313. o. 
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László Nagy 

LE VOÏVODE MICHEL DANS L'HISTORIE DE LA HONGRIE 

Résumé 

Le voïvode Michel qui avait vécu à la Valachie à l'époque de Bocskai — et qui 
avait lutté contre les Turcs avec Bocskai, mais qui était entré en compétition avec 
lui pour le pouvoir — occupe une place discutée dans l'histoire de Hongrie jusqu'aux 
nos jours. Pendant que l'historiographe roumaine considéreit le voïvode Michel — 
qui avait occupé pour un peu de temps la Transylvanie et la Moldavie aussi — comme 
la préfiguration du fondateur de la Roumanie d'aujourd'hui, la plupart de historiens 
hongrois le condamnaient comme „le conquérant, l'exploiteur de la Transylvanie", 
et les Hongrois voyaient en lui un „tyran balkanique" qui avait voulu exterminer 
toute la noblesse hongroise. Les Hongrois n'appréciaient que ses luttes contre les 
turcs au maximum. Plus doucement, mais la nouvelle synthèse de l'histoire de Tran
sylvanie représente la position hongroise précédente. Cet essai discute la pertinence 
de la position hongroise et roumaine également. L'auteur analyse les accusation des 
Hongrois et il en discute la préparation. L'auteur voudrait désigner le rôle du souve
rain de la Valachie dans l'histoire de la Hongrie de point de vue de la lutte contre 
les Turcs . 

László Nagy 

WOIWODE MICHAEL IN DER UNGARISCHEN HISTORIE 

Resümee 

István Bocskais walachischer Zeitgenosse, — eine Zeit lang sein Kampfgenosse gegen 
die Türken, später sein Rivale —, Woiwode Michael, spielte in der ungarischen 
Geschichte eine bis heute umstrittene Rolle. Während die rumänische Geschichts
schreibung in Michael, der für eine kurze Zeit auch Siebenbürgen und die Moldau 
eroberte, einen Vorgänger der Erschaffer des heutigen Rumänien erblickte, beurteil
ten ihn die meisten ungarischen Geschichtsschreiber als „balkanischen Tyrannen", 
der Siebenbürgen besetzt, das Volk grausam ausgebeutet und unterdrückt hatte und 
gewillt war, den ganzen ungarischen Adel auszurotten. Sie sprachen höchstens nur 
von seinem Kamf gegen die Türken mit Anerkennung. In der neuesten Synthese 
der Geschichte von Siebenbürgen wird — obwzar in einer gedämpfteren Formulierung 
— im wesentlichen doch der frühere ungarische Standpunkt vertreten. In der 
gegenwärtigen Studie wird die Rictigkeit des Standpunktes sowohl der rumänischen 
als auch der ungarischen Geschichtsschreibung in Abrede gestellt. Der Autor unter
sucht die ungarischen Beschuldigungen, bestreitet die Begründung der meisten davon 
und ist bestrebt, die Rolle des walachischen Herrschers in der ungarischen Geschichte 
unter dem Aspekt des Kampfes gegen die türkische Unterdrückung zu bestimmen. 
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Пасло Надь 

ВОЕВОДА МИХАЙ В ВЕНГЕРСКОЙ ИСТОРИИ 

Резюме 

Современник Иштвана Бочкаи из Хавашалфёльда — одно время соратник в 
борьбе против турок, а затем соперник в борьбе за власть воевода МИХАЙ сыграл 
в венгерской истории роль, которую исследователи оспаривают до сего времени. В 
то время как румынская историография видит в Михае, захватившем на короткое 
время Трансильванию и Молдавию, прообраз создателя сегодняшней Румынии, 
многие венгерские историографы видят в этом покорителе Трансильвании бес
пощадно эксплуатировавшего и угнетавшего венгерское население „балканского 
деспота", стремившегося истребить всю венгерскую дворянство и с уважением 
отзываются лишь о его борьбе против турок. Новейший синтез исторического 
исследования Трансильвании, хотя и в более смягченной формулировке, но по 
существу представляет старую венгерскую позицию. 

В настоящей статье оспаривается достоверность позиции как венгерских, так и 
румынских историографов. Анализируя обвинения, прозвучавшие со стороны венг
ров, автор ставит под сомнение обоснованность большинства из них и ставит своей 
целью определить роль хавашалфёльдского властителя в истории Венгрии с точки 
зрения борьбы против турецкого гнета. 
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