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Az új fejedelem, Bocskay szintén sokkal kevesebb ideig 
uralkodott, minthogy újra megvalósíthatta volna azokat a ter
veket, melyek a két oláh vajdaság behódoltatását czólozták s a 
melyek Báthory Zsigmond uralkodása alatt testetöltöttek. Utódja, 
Rákóczy Zsigmond beteges, öreg ember volt, a ki inkább barát
ságban akart élni a vajdaságokkal, mintsem hogy fönhatósági 
joga elismertetéséért háborúba keveredjék. A fejedelem maga is 
erezte, hogy a kormányzás terhei meghaladják erejét s ezért, 
másfelől meg nem akarván polgárháborút előidézni a heves és 
trónra vágyó Báthory Gáborral szemben, az országra minden 
oldalról tornyosuló veszedelmek elhárítása, a béke érdekében 
lemondott a fejedelemségről. 

A Rákóczy lemondásával megüresedett fejedelmi székre 
az összegyűlt rendek Báthory (ráhort választották meg. Alig fog
lalta el a fiatal, tetterős Báthory Gábor a trónt, azonnal a két oláh 
vajdaság felé fordította figyelmét, fiatal kora daczára helyes 
tapintattal fogván föl Erdélynek helyzetét a vajdaságokkal szem
ben, melyekben Erdélynek a befolyása Báthory Zsigmond óta 
folyton csökkent, a hűbéri viszony pedig teljesen meglazult. 
Erre különben már a választási föltételek is ösztönözték, melyek
ben a rendek kimondották, hogy „az két OJáhországgal is az 
jó szomszédságot megoltalmazza",1 mert a vajdák kétszínű poli
tikája következtében Erdély több ízben szenvedett kárt. A feje
delem épen ezért biztosítani akarta az országot s ezt úgy remélte 
elérni, ha a régi hűbéri viszonyt állítja helyre. Hogy mily buz
galommal foglalkozott e tervvel, mutatja az is, hogy a taná
csosaival tartott első értekezlete is a havasalföldi viszonyokra 
vonatkozott. 

A fejedelemnek az volt a czélja, hogy fölújítva azt a 
viszonyt a két vajdasággal, mely Báthory Zsigmond idejében 
fönnállóit, hogy Erdély fősége alá vonva Havasalföldet és Mold
vát, egy erős államot alkosson, de nem a török ellen, mint 
Zsigmond, hanem azért, hogy annál nagyobb tekintélye legyen, 
midőn a lengyel korona után fog nyúlni, a mi életének vég-

1 Báthory G. választási föltételei. Szilágyi, Erdélyi Országgyűlési Kinlö-
kek. VI. kötet. Törvények és okiratok 90. 1. 
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czélja volt. Tervéhez természetesen szükséges volt az, hogy a 
két Oláhországban olyan vajdák legyenek, akik teljesen tőle 
függjenek és akikre terve végrehajtásában mint biztos eszkö
zükre számíthasson. De az akkor uralkodó havasalföldi vajda, 
Hadul nem látszott olyannak, aki tartósan híve lehetne a feje
delemnek, mert folytonosan változtatta politikáját. Ezt a vajdát 
tehát el kellett távolítani Havasalföld vajdai székéből. 

A kétszínű politikát folytató Radul megbuktatására soha
sem volt kedvezőbb alkalom, mint akkor; a prágai udvartól el 
volt zárva, mert az uralkodó házban Rudolf és Mátyás között meg
hasonlás keletkezett; a porta pedig már eddig is rossz szemmel 
nézte Radul politikáját és nem bánta, ha az erdélyi fejedelem 
elűzi, vagy ha helyes útra téríti az ingadozó vajdát; a moldvai 
vajda, Mogila Konstantin meg éppen örvendett volna,^ ha gyű
lölt szomszédjától megszabadul; ezenkívül saját boérjai sem 
szerették, tehát nem lett volna nehéz elmozdítani Radult, kinek 
mái' az utódja is ki volt jelölve Kamarás Mihály havasalföldi 
boér személyében, ki akkor néhány bujdosó társával Brassóban 
tartózkodott. 

Mielőtt a fejedelem belement volna terve megvalósításába, 
teljésen tisztában akart lenni a helyzettel. Ezért felvilágosítást 
kért Weiss Mihály brassai polgártól, ki a havasalföldi ügyeket 
és Radulnak a helyzetét is a legalaposabban ismerte. Weiss 
azonban azt válaszolta, hogy nem tartja tanácsosnak Radul 
megtámadását, mert igen erős ós gazdag, ezenkívül igen ravasz, 
tehát nagyon nehéz volna leverni. Ugyanakkor Piskóti Balázst 
meg titokban Moldvába küldi Báthory, hogy megtudakolja a 
vajda véleményét. Jassyban nagyon megtetszett a terv s a vajda 
készséggel ajánlkozott, hogy segíteni fogja a fejedelmet Radul 
ellen, sőt Kamarás Mihálynak, a trónkövetelőnek 4000 forintot, 
lovat és egyéb ajándékokat is küldött.1 

Weiss véleményét a moldvai vajda izenete háttérbe szó
lította s a fejedelem elhatározta, hogy Radullal szemben eré
lyesen fog föllépni, minthogy azonban az országgyűlés tudta és 

> Weiss naplója. Trausehenfels: Deutscho FundgTubon otc. III. k. 1860. 
Brassó, 200. 1. 
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beleegyezése nélkül nem indíthatott hadjáratot, összehívta a 
rendeket (1608. máj. 15.) A rendek Radul megbuktatásának ter
vét beható megfontolás alá vették, hosszasan vitatkoztak e 
kényes és mindenesetre koczkázattal járó ügy fölött, végre arra 
az eredményre jutottak, hogy nem tanác?sos a békés és barát
ságos viszonyt megzavarni egy bizonytalan hadjárattal, hanem 
küldjenek követséget Radul vajdához és követeljék tőle a hit
levél kiállítását, mint az előző fejedelmek alatt gyakorlatban 
volt, ismerje el a vajda Erdélynek fönhatósági jogát, mert ellen
kező esetben haddal fogják kényszeríteni reá. 

A fejedelem noha csak részben érte el czélját, a mennyi
ben Radul megtámadása csak föltételes volt, belenyugodott a 
rendek válaszába s követet küldött a havasalföldi vajdához. Radul 
látva, hogy minden oldalról veszély fenj'egeti, mindenfelől ellen
ség veszi körűi, hajlandó volt boérjaival együtt a felszólításnak 
engedelmeskedni s a régi viszonyt felújítani. 1608. máj. 31.-én 
tette le a vajda boérjaival együtt a hűségesküt a szövetségre, 
melynek pontjait nem ismerjük, de annyi bizonyos, hogy nem 
újult meg a fejedelem és a vajda között a hűbéri viszony, hanem 
csak védő- és daezszövetség jött létre, melynek, úgy látszik, 
egyik ponlja az volt, hogy a bujdosó boérok fogassanak el, mert 
Radul kívánságára az Erdélyben tartózkodó havasalföldi buj
dosók mind elfogattak s kettőt kivéve, a többit mind kiszolgál
tatták a vajdának, köztük Kamarás Mihályt is.1 

Miután Báthory Gábor Havasalföld felől biztosította magát, 
Moldvára fordította figyelmét, annyival is inkább, hogy Mogila 
Konstantin moldvai vajdára csak addig számíthatott biztosan, 
míg a vajda ellenségével, Radullal ki nem békül, minthogy 
pedig most szerződés jött létre közöttük, a fej edelem. biztosítani 
akarta magát Moldva felől is. Báthory, ki a Radul vajdával 
való kibékülést csak a körülményektől előidézett fegyverszünet
nek tekintette, sietett a moldvai vajdával szorosabb szövetséget 
kötni; ez sikerűit is, mert a moldvai vajda és boárjai 1608. 
július 18-án letették az esküt és kiállították az aláírásaikkal 
ünnepélyesen ellátott okiratot.2 

1 Weiss napiája 201. 1. 
3 lvözölvo AVoiss naplójában 204 — 205. 1. 
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A hitlevélben a vajda megesküszik, hogy Báthory Gábor
hoz és országához mindig hű lesz, barátjainak barátja, ellensé
geinek ellensége fog lenni, teljes erejével arra fog törekedni, 
hogy a fejedelem javát munkálja, ha pedig a fejedelemnek 
szüksége lesz segítségére ellenségei ellen, kötelezi magát a vajda, 
hogy azonnal küldeni fog elegendő segítő csapatot. Igen érde
kes a hitlevél utolsó pontja, mely egyetlen egy hitlevélben sem 
található meg ezen oklevelén kivííl, mely azt mutatja, hogy 
maga Báthory (labor sem hitte, hogy magasra törő terveit 
mind megvalósíthatja és hogy mindvégig nyugodtan kormá
nyozhasson országában. Ugyanis az utolsó pontban a vajda 
megígéri, hogy ha a fejedelemnek menekülnie kell országából, 
mind őt, mind híveit szívesen fogadja s gondoskodni fog szá
mukra illő ellátásról. A hitlevelekben az előfordul igen gyakran, 
hogy a fejedelem biztosítja a vajdát esetleges menekülése ide
jére, de viszont nem: ez az egyetlen hitlevél, melybe azt is 
felvették. A hitlevélben nincsen megemlítve, de a vajda azt is 
megígérte, hogy 8000 forintot küld ajándékul a fejedelemnek, 
a mivel megtette az első lépést Erdély főségének elismerésére. 
Ez a 8000 forint azonban nem volt rendes évi adó, hanem csak 
ajándék (munus) s azt bizonyítja a hitlevél is, mely nem hűbéri 
viszonyra mutat, hanem csak kölcsönös biztosító levél arról, 
hogy veszedelem esetében megsegítik egymást. Ilyen tartalmú 
hitlevél után nem lehet azt következtetni, hogy az említett ösz-
szeg állandó évi adó lett volna, a mint néhány író föltünteti. 
Megczáfolja ezt az a körülmény is, hogy egy év múlva a vajda 
megküld 2000 forintot, a többire azonban haladókot kér, a mit 
nem tehetett volna meg, ha a 8000 forint évi adó lett volna. 
Hiszen a fejedelem sem egyezhetett bele ilyen adófizetésbe, 
mely szerint évek lefolyása alatt sem kaphatta volna meg egy 
évi adóját. 

Báthory értesülvén a szerződés megkötéséről, 1608. aug. 
9-ikére részgyűlést hirdetett, melynek főtárgya a moldvai vaj
dával kötött szövetség elfogadása volt. A rendek összegyűltek 
a kitűzött időre, de a moldvai követség késett; minthogy pedig 
a rendek nem maradhattak sokáig együtt, minden nemzetből 
8—8 bizalmi férfiút választottak s kötelezték a megyék főispán-
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jait is, hogy várják be a követeket, kik a gyűlés után meg is 
érkeztek a fentemlített hitlevéllel és uruk üdvözletével, melyre 
a fejedelem Petki által küldött viszonüdvözletet. 

Azonban a jó viszony nem volt tartós, megbontotta a 
moldvai vajda azzal, hogy az igért 8000 forintot többszöri sür
getés daczára sem fizette meg, mire a különben is heves feje
delem fölbosszankodott és elhatározta, hogy a szerződést fölbontja. 
Weiss Mihály 1609 júniusában megbízatást kap a fejedelemtől, 
hogy a vajda hitlevelét vigye vissza és kérje el a fejedelemét, 
Weiss Mihály el is indult Brassóból s június 10.-én már a 
moldvai vajda előtt volt, előadva a fejedelem kívánságát, egy
szersmind kijelentette, hogy a fejedelem ezután is jóakaró szom
szédja fog lenni csak „kötelesség alatt nem akar lenni, mivel
hogy Erdély Moldvának ennekelőtte való időkben soha nem is 
volt kötelese'4.1 A vajda azonban nem akarta teljesen megsza
kítani a fejedelemmel való összeköttetését, el akarta simítani a 
kényes dolgot s igyekezett kiengesztelni a fejedelmet; meg
újította ígéreteit és a hitlevelet nem akarta visszaadni, mire 
Weiss Mihály letette a vajda asztalára a vajda hitlevelét s ott 
hagyva, visszatéri. Mogíla Konstantin vajda erre megijedve, 
nem sokára követet küldött (Í009. nov.), a ki egy szép paripát, 
kutyákat hozott ajándékba a fejedelemnek és elhozott 2000 
forintot a vitás 8000 forintból, igérve, hogy rövid idő alatt a 
hátralevő részt is el fogja küldeni. De Báthoryt nem lehetett 
olyan könnyen kiengesztelni; a fejedelem elfogadta ugyan az 
ajándékba hozott lovat és kutyákat, a pénzt azonban visszauta
sította és a követet letartóztatta, hogy így kényszerítse- a 
vajdát a hitlevél visszaküldésére. 

Báthory Gábor ez erőszakossága, általában nagyratörő poli
tikája, szenvedélyes jelleme mindenfelé ellenségeket támasztott. 
Legnagyobb ellensége a bécsi udvar volt, mely nagy reménye
ket fűzött Báthory fejedelemségéhez, azt hívén, hogy benne 
megtalálják Báthory Zsigmond politikájának folytatóját s meg 
voltak győződve, hogy ő majd ismét egyesíteni fogja az aldunai 
államokat a magyar király fősége alatt. Az udvar azonban 

1 Weiss naplója 207. 1. 
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nagyon csalatkozott, mert Báthory Gábor akart ugyan szövet
séget létesíteni a két Oláhország és Erdély között, de nem a 
bécsi udvar, hanem a saját fősége alatt, hogy erre a szövet
ségre támaszkodva, könnyebben elérhesse a lengyel koronát. 

A fejedelem terve azonban nem tetszett az oláh vajdák
nak, kik féltették önállóságukat Báthory politikájától. Radul 
havasalföldi vajda különben is a Habsburg-ház teremtménye 
volt, ennélfogva a német politikához hajlott; Báthory Gábornak 
ugyan hűséget esküdött, de azért állandó összeköttetésben állott 
a bécsi udvarral, hová igen ellenséges indulatú leveleket írt a 
fejedelem ellen. 1609. májusában Radul már ismét fölajánlotta 
hűségét II. Mátyásnak három föltétel alatt, melyekben a török 
ellen akarta biztosítani magát.1 

Epén így gondolkozott a moldvai vajda is, kit a fejedelem 
mélyen megsértett, midőn visszaküldötte a hitlevelet s letartóz
tatta a vajda követét. A vajda ilyen körülmények között belátta, 
hogy a heves, erőszakos fejedelem törekvése reá nézve káros 
s ezért készségesen sorakozott Báthory Gábor ellenségei sorába, 
miután egy második követsége s újabb lóajándéka sem engesz
telte ki a haragvó fejedelmet. Báthoryt Weiss sem tudta békés 
kiegyezésre bírni, pedig a moldvai vajda ugyancsak ösztönözte 
erre, sőt még fényes ajándékokat is küldött Weissnak, csak
hogy a béke útját egyengesse,3 de Báthory nem akart lemon
dani tervéről s így minden békítési kísérlet hiábavaló volt. 

Észrevették a havasalföldi bujdosó boérok is a fejedelem 
szándékát, kik (1609. jul. 25.-én) Báthory Gáborhoz fordulnak, 
hogy segítsen nehéz helyzetükön, eszközölje ki, hogy békében 
haza mehessenek s ott nyugodtan élhessenek, mert most „az 
boirok, az kiknek kezekben hattá volna az országot, hogy ezek 
főképen mint magok hazáját oltalmaznák, mindenek ellen, ők 
pediglen sem Istent, sem hazájuknak megmaradását nem gon
dolják meg, hanem az nagy henyélésben mind fejedelmestül 
vadnak mindéltigh. . .. az országnak boirit le kezdték vágni 

1 Daróczy Ferencz jelentése. Darócz, 1609. május 13. Erd. Orszgy. 
Emi. VI. fc. Törv. és okir. 131. 1. 

2 Iorga: Studil si documcnte otc. Bucurestí, 1902. IV. fc. Log-áturile 
princípatelor romfele cu Ardealul LXXVII. 1. 

Erdélyi Múzeum. XXI. 86 
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marhájokért, gazdagságokért " kérik tehát a fejedelmet, hogy 
„minden szorgalmatos gondviselését fordítsa arra az országra", 
mert ha „az pagánság kezében"' jut, Erdélyre nézve is vesze
delmes lesz. Kérik a fejedelmet arra is, hogy Simont tegye 
Havasalföld vajdájává.1 

Azonban a fejedelem még nem teljesíthette e kérést, nem 
támadhatta meg Radult, mert a magyarországi ügyek teljesen 
lefoglalták. Ugyanis II. Mátyás és a magyar párt arra töre
kedett, hogy szorosabb viszonyt létesítsen az anyaország és 
Erdély között, hogy a magyar koronához tartozónak ismertes
sék el Erdély, hacsak névleg is. Már javában folytak az alku
dozások, midőn egy váratlan esemény, a Kendy-féle összeeskü
vés megzavarta azokat. Az összeesküvést azonban, mely a 
fejedelem élete ellen irányúit, még idejekorán felfödözték, mire 
Báthory Kendyt és még néhány társát megnótáztatta, kik azután 
Magyarországra menekültek s ott meg akarták akadályozni a 
kiegyezést, a mi annyival is inkább sikerülhetett, mert maga 
II. Mátyás is pártfogásába vette Kendyt s az erdélyi fejedelem
ségbe akarta juttatni. 

Ilyen körülmények között Báthory nem akart többé a 
magyarországi békülésre gondolni, hanem a saját megerősí
tésérc fordította minden figyelmét s hadi készületekhez fogott, 
hogy esetleges támadás alkalmával készen legyen. Epén kapóra 
jött az oláh vajdák közeledése, kiknek követei 1610. júliusában 
Kolozsvárra érkeztek, hogy a meglazult viszonyt, a mennyire 
lehet, megjavítsák. A fejedelem ki is egyezett velük, Konstan
tin moldvai vajda követének átadta a Weiss Mihály útján visz-
szakövetelt szerződési okiratot, a vajdáét meg, melyet Weisstól 
haza küldött volt, visszahozatta Moldvából.3 Úgy látszik, hogy 
a jó viszony teljesen helyreállott, inert már 16.10. aug. 25,-én 
megérkezett a kért moldvai segítség, sőt csakhamar Havasal
földről is érkezett egy 3000 főnyi hadsereg,. minthogy azonban 
időközben megkötötték az egyezséget Kassán, a fejedelem visz-
szaküldötte a segítő hadakat, 

1 Hurmvizaki E.: Documente privjtóre la istoria Románilor. Bucurc^cí. 
IV. k. 1. ívsz. 417—418. 1. 

3 Szilág-yi S.: Báthory Gábor fejedelem. Test, 1867: 95. 1. 
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A veszedelem azonban korántsem szűnt meg, mert Kendy 
nem nyugodott, minden áron el akarta nyerni az erdélyi feje
delemséget; tervének megnyerte a lengyeleket is, kik aggódva 
nézték Báthory politikáját, félve, hogy az esetleg megerősödő 
szomszéd fejedelem hatalma veszélyt fog hozni Lengyelországra 
is. Kendy a két Oláhországba is küldött követeket, hogy meg
nyerje magának a vajdákat, kik közül Radulra biztosan számí
tott, mert Radul már annyira elpártolt Báthorytól, hogy 1610. 
juh'usában a lengyel királynak esküszik hűséget.1 Ugyanakkor 
a moldvai követek is megjelentek a lengyel udvarban, hogy 
megbeszéljék a tervet, de Konstantin moldvai vajdára nem 
számíthattak biztosan és ezért elhatározták, hogy ha nem csat
lakozik, elűzik és Mircsét, a Cercel Péter fiát ültetik a vajdai 
székre. 

A fejedelem azonban Sarmasági árulása folytán értesült 
az ellene titokban készült szövetségről, az oláh vajdák össze
köttetéseiről s elhatározta, hogy nem várja be a veszélyt, hanem 
megelőzi; halasztásra nem volt idő, ezért gyorsan cselekvéshez 
fogott. Meg kellett erősítenie trónját s ezt csak úgy érhette el, 
ha a két oláh vajdát hűbéri viszonyban magához kapesolja és 
a folytonosan Bécshez haj 1(5 szászokat megtöri. 

Legközelebbi veszélyes ellensége Radul, havasalföldi vajda 
volt, ki a szászokkal, különösen Brassóval szoros összekötte
tésben volt, tehát reá készült az első csapást mérni. Mint
hogy a havasalföldi vajda „igen ezigán" volt, a fejedelem is 
ravaszsághoz foh/amodott, s mialatt hadait gyűjtötte, folytono
san járatta követeit Radulhoz, hogy biztosítsák jóindulatáról és 
barátságáról. 

Báthorynak, hogy teljesen biztosítsa magát, mielőtt Radult 
megtámadta volna, a szászokkal kellett végezuie, nehogy azok 
hátba támadják, midőn Havasalföldön hadakozik. Terve sike
rűit is, mert a szászok legerősebb városát, Szebent egy váratlan 
támadással elfoglalta. A szászoknak e gazdag és legjobban 
megerősített városát elfoglalva, megtette az első lépést hatalma 
növelésére, mert ebből a szinte bevehetetlen városból nemcsak 

1 lorga i. m. LXXX. ]. 
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Erdély fölött parancsolhatott, hanem a két oláh vajdaság, külö
nösebben Havasalföld fölött is. Innen könnyen fékezhette a 
szászokat s nagy erőt kölcsönözhetett a Havasalföld ellen indí
tandó hadjáratának is. Szeben elfoglalása után már nyugodtan 
indulhatott Havasalföld ellen, melynek vajdája szintén nem. sej
tett semmit. 

1011. januárius havának első napjaiban érkezett az erdélyi 
sereg Havasalföldre, teljesen váratlanul, hogy Radult meglep
hesse és foglyul ejtse. Ez azonban nem sikerűit, mert Weiss 
Mihály brassói tanácsos, a ki nem rokonszenvezett e hadjárattal, 
mely Szeben eleste után Brassó és a szászok kiváltságainak 
megsemmisítését is maga után vonta volna a sikerek után, 
titokban értesítette Radult, hogy mi készül ellene Erdélyben.1 

Erre a vajda összeszedvén kincseit Moldvába, majd Lengyel
országba menekült, védelem és fő nélkül hagyván hátra az 
országot, melyet a hajdúk széltében-hosszában dúltak, roppant 
nagy zsákmányt rabolva össze. 

Báthory Gábor tehát nem érte el teljesen czélját, mert 
Radult nem tudta elfogni, de az országot mégis hatalma alá 
hajtotta s fölvette a „Havasalföld fejedelme" czímet; maga 
Báthory sem gondolta, hogy ilyen könnyen elfoglalhassa Havas
alföldet, mert jól ismerte Radul ravaszságát és vitézségét. Az 
ország meg volt hódítva, most arra kellett törekednie, hogy 
meg is tartsa azt, ez pedig a porta akaratától függött. A feje
delem tehát Tergovistból azonnal fényes küldöttséget menesz
tett a portára, előterjesztvén Radul megtámadásának igazi indító 
okait és annak szükségességét; egyúttal engedélyt kért Moldva 
megtámadására s arra is kérte a szultánt, hogy a havasalföldi 
vajdaságba öcscsét Báthory Andrást, a moldvaiba pedig Istvánt 
helyezze. 

A szultán tudomásul vette Radul elűzését, kire már úgy 
is rossz szemmel nézett, de már abba nem akart beleegyezni, 
hogy a havasalföldi vajdaságot Báthory András kapja, mert így 
a fejedelem igen nagy hatalomra tett volna szert, hanem a 

1 Mika S.: Weiss Mihúl.v. Magyar Tört. Életrajzok. IX. évf Ruda-
pest, 189B. 119. ]. 
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Konstantinápolyban nevelkedett Micluie Radult nevezte ki 
vajdává, a moldvai hadjárattól meg egyenesen eltiltotta, mire 
Báthory (labor visszavonult Erdélybe, egy kis őrségét hagyva 
hátra Bethlen (Jábor vozérsége alatt. 

A fejedelem hazatérve, nem hagyott fel hadikészűleteivel, 
mert tudta, hogy havasalföldi hadjáratának következményei nem 
maradnak el; tudta azt is, hogy Rádul és Konstantin vajda 
között szövetség van. Báthory tehát elhatározta, hogy gyors 
támadással a moldvai vajdát is megfosztja országától. A sze-
beni országgyűlés (1611. ápr. 23—30.) el is rendelte a hadföl
kelést Moldva ellen, de erre nemsokára más rendeltetés várt, 
mert a veszély közelebb volt, mint ahogy a fejedelem hitte, 
mivel ellenségei meg akarták semmisíteni közös támadással. 

Ugyanis a havasalföldi események ilyen alakulásába Kádul 
nem tudott belenyugodni, hanem mindent elkövetett, hogy 
trónját visszafoglalhassa. Első sorbari II. Mátyáshoz fordul, ki 
megújítja vele (1611. febr. 20.) és a moldvai vajdával (febr. 28.) 
a régi viszonyt, mely szerint Mátyás megvédelmezi őket Bátho-
ryval szemben, viszont ők azonnal megindulnak egész hadere
jükkel Báthory ellen, mihelyt szükség lesz reá.1 Hadul a szö
vetség megkötése után csakhamar, már 1611. májusában Havas
alföldre tört s leverve az ott levő csekély számú magyar csa
patot, Michnet eh'ízte. 

Ez az új fordulat nagy hatással volt az erdélyi elégűlet-
lenekré is, kik közül legelőször a szászok, élükön Brassóval, 
illetőleg Weiss Mihálylyal, törekedtek arra, hogy a fejedelmet 
megbuktassák. A terv az volt, hogy Hadul vajda II. Mátyással, 
a magyarországi urakkal, az erdélyi bujdosókkal és elégedetle
nekkel egyetértve egyszerre támadjanak, a vajda délről, a magyar
országiak északról törjenek Báthory ellen. 

De ezek a készülődések nem kerülték el a fejedelem figyel
mét, ki megtette a szííkséges lépéseket, hogy meghiúsítsa ellen
ségeinek tervét. Június hó elején (1611.) követet küldött a por
tára, hogy panaszt tegyen Kadnl visszatérése és Michne előze
tese miatt, továbbá, hogy Konstantin moldvai vajda letevését 

1 Hurmuzaki. JJocumento oto. IV. K. 1 r. 429—32. 
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kieszközölje s az oláh vajdákat segítő lengyelek ellen segítsé
get kérjen. A követ azonban nem nagy eredményt ért el, 
inert a porta II. Mátyás, a szászok követei és a Radul részére 
megnyert franczia követ közbenjárására nem akart mélyen bele
bocsátkozni a viszályokba csak a budai basát utasította, hogy 
kísérje figyelemmel a dolgok fejlődését s ha szükségét látja, 
segítse meg a fejedelmet.1 

Ezalatt Báthory szorgalmasan gyűjtötte hadait s előesa-
patait Nagy András hajdúkapitány vezérlete alatt előre kül
dötte a Barczaságba, hogy az esetleges kisebb támadásokat 
visszaverjék. De Nagy András megvesztegettetvén a brassóiak
tól, visszavonult, még pedig olyan utakon, hogy ne is találkoz
zék a fejedelem hadával, ki most magára hagyatva, vonult a 
nyílt lázadásban álló Brassó megfenyítósére. 

Brassó ostroma azonban elmaradt, mert Radul, kivel a 
brassóiak Weiss Mihály tanácsára szövetséget kötöttek, a város 
segítségére sietett Havasalföldről. A fejedelem a törcsvári szo
rosnál várta a vajdát, de Radul nem ott jött be, hanem meg
lepni akarván a fejedelmet, egészen járatlan utakon rontott be 
Erdélybe s (1611.) július hó 9.-én megütközött az erdélyi sereg
gel a brassói papírmalom alatt. Az ütközet elején a fejedelem 
hadai győztesen nyomultak előre, s a vajda gyalogjaiban nagy 
kárt tettek, már azt hitték, hogy a csatát meg is nyerték, mert 
Radul maga is visszaszaladt, az erdélyi had pedig a zsákmá
nyoláshoz fogott, a midőn hirtelen előrontottak a papírmalom 
mögé elrejtett csapatok s reá zúdulva az elszéledt csapatokra, 
annyira megzavarták azokat, hogy a csatarend teljesen felbom
lott és a sereg futásnak eredt. 

Az ütközetből a fejedelem maga is alig tudott elmene
külni üldözői elől Szebenbe, hova megérkezvén, megtette a szük
séges intézkedéseket, felszólította a városokat és a megyéket 
is, hogy hadaikat ültessék föl és siessenek a kijelölt helyekre. 
De Radul vajda nem vette üldözőbe a fejedelmet, hanem meg
állott, hogy bevárja a moldvai és lengyel csapatokat, meg a 
magyarországi hadak bejövetelét. 

1 Szi lágyi : Báthory Gábor, 134, 1. 
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Forgách Simon csakhamar meg is érkezett (1611. aug. 4.) 
Szeben alá a magyarországi segítő csapatokkal, mire a vajda 
is Szépen felé indult s úgy látszott, hogy Báthory Gábor feje
delem közel áll a bukáshoz. 

Azonban Báthory Gábort nem lőhetett olyan könnyen 
megbuktatni, mint ahogyan a szövetségesek gondolták, nem 
engedhette ezt a porta sem, melynek hatalmi állása forgott 
koczkán a Báthory bukásával s azzal, ha Erdély II. Mátyás 
hatalma alá jut. Epén ezért, noha a fejedelem nem volt kedvelt 
személy a porta előtt, a szultán mégis küldött Sorban Radul 
ellen egy sereget, mely azalatt, míg a vajda Brassónál az erdélyi 
fejedelemmel liarczolt, elfoglalta Havasalföldet s Miehne Radult 
helyezte vissza a vajdai székbe. 

így a fejedelem megmenekülvén Radul veszedelmes szom
szédságától, hozzáfogot*-, hogy a hadjárat alatt megbomlott viszo
nyait rendezze. Első sorban is Forgách ellen fordult s a töröktől 
nyert segítő csapatokkal ki is űzte Radul vajdával együtt, majd 
a szászok lázongását akarta megfékezni, melynek főfószke Brassó 
és főintézője Weiss Mihály brassói tanácsos volt. 

Ebben a szándékában a fejedelmet azonban egy teljesen 
váratlan fordulat, a Géczy András árulása, egy ideig vissza
tartotta. Ugyanis Géezy, kit 1611. őszén Báthory a portára kül
dött, a fejedelem ellenségeitől megvesztegettetve, a Báthorytól 
kapott portai ajándékokat épen a fejedelem ellen használta föl, 
s kivitte, hogy a szultán elhatározta az előtte különben sem 
rokonszenves Báthory Gábor letételét és a fejedelemséget rop
pant súlyos föltételek alatt Géezynek ígérte. Pedig kevéssel 
előbb még annyira jól állott Báthory ügye a portán, hogy a 
divánban egész komolyan tanácskoztak a fejedelemnek egy aján
lata fölött, melyben azt ígérte, hogy ha a két Oláhország adó
jának a felét neki adják és a két vajdát alája rendelik, meg
felelő török segítséggel, elfoglalja Magyarországot Pozsonyig s 
Bocskay idejét helyreállítja.1 

A porta részéről fenyegető veszélyre Báthoryt Miehne Radul, 
az új havasalföldi vajda is figyelmeztette, ki Báthoryval jó 

1 Szilágyi: Báthory (iábor, 184. 1. 
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viszonyban volt s intette, hogy engesztelje ki a szultánt vagy 
egyelőre vonuljon felre a szultán haragja elől; egyszersmind 
tudósítja a fejedelmet, hogy „parancsai"' szerint a fejedelem 
követét tovább küldötte, minthogy ez kötelessége volt, mint a 
fejedelem „szolgájának", továbbá védekezik, hogy csak kény
szerűségből engedett a szultán parancsainak, hogy Géczy mellé 
hadat adjon, mert ő továbbra is híven fogja szolgálni a feje
delmet.1 

De Báthory nem engedett a vajda figyelmeztetésének, 
hanem megtette a szükséges hadi készületeket, annyival is inkább, 
mert értesült, hogy Géczy csak kisebb sereggel jön s a havas
alföldi vajda is késleltette a segítségadást, a szultán egyenes 
parancsa ellenére. 

Géczy csakugyan be is küldött Erdélybe egy kisebb csa
patot, mely 18 törökből és 200 ráezbóJ állott, rövid idő múlva 
niaga is bejött kisebb török kísérettel, melyhez a szultán újabb 
sürgető parancsa folytán Michne havasalföldi vajda is csatolt 
mintegy 2000 főnyi hadat, de ez nagyon fegyelmezetlen volt s 
már négy nap múlva, a vajda titkos intézkedései következté
ben, visszatért Havasalföldre, Brassóban hagyva Géczyt csekély 
seregével.3 

A fejedelem nem habozott sokáig, hanem hadát megindította 
a pártütő Brassó és Géczy ellen, ki ezalatt Weiss Mihály támoga
tásával, nagyobb zsoldos hadat gyűjtött össze. 1612. október 14-én 
volt a döntő ütközet Földvár mellett; Géczy nem akart meg
ütközni, kicsinyelvén seregének erejét, de Weiss nem tágított 
s csatarendbe állította a hadat a fejedelem seregével szemben. 
Azonban a szedett-vedett zsoldos had nem tudott megállani a 
fejedelem serege plőtt, hanem már az első rohamra megfutott. 
Géczy elvesztette a csatát s csak nagy nehezen tudott Brassóba 
menekülni, Weiss Mihály pedig a harcztéren esett el s ezzel 
bevégződött az a hadjárat, melynek czélja az volt, hogy Báthoryt 
megbuktassák és Géczyt emeljék a fejedelmi székre a porta 
beleegyezésével. 

1 lorg'a i. m. CV. lapon közli Michne Kádul lovelét. 
2 E, O. B. VI, k. 64 1.; Szilágyi: Báthory G. 201, 1. 
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Géczy e veresége után sem nyugodott, hanem követsé
geket küldött a portára, hogy új segélyt kapjon, azonban a 
szultán erre nem volt hajlandó, sőt meghagyta Brassó városá
nak, hogy béküljön ki a fejedelemmel, de egyúttal a fejedelmet 
is figyelmeztette, hogy éljen békességben alattvalóival. Báthory 
azonban a török csauszt elutasította (1613. jan.) s a szultánról 
is megvetőleg nyilatkozott, mert már ekkor készen voltak a 
feltételek, melyek alatt II. Mátyással kiegyezett. 

Báthory e lépése meg inkább megerősítette a szultánt 
abban a szándékában, hogy Báthoryt mégis csak meg kell fosz
tani az erdélyi tróntól, amire a fejedelem ismét a portához for
dult, remélve, hogy a II. Mátyással folytatott eredményes alku
dozásai következtében a szultán is hajlandó lesz a kibékülésre; 
ezért (1618) április vége felé követséget menesztett Konstanti
nápolyija. 

Néhány nappal utóbb megnyílt a szebeni országgyűlés is 
(május 14.), melynek főtárgya a brassóiakkal való kiegyezés 
volt, a mi sikerült i s ; ugyanezen gyűlés tartama alatt meg
jelent a havasalföldi vajda, Miehne Radul követe is, hogy a 
fejedelemmel a szövetséget megújítsa.1 Ugy látszott, hogy Báthory 
Gábor ismét visszanyerte régi erejét s az ország is annyi küz
delem után végre békés, nyugalmas életet élhet. De ez a nyu
galom csak pillanatnyi volt, a fejedelem látszólagos ereje is 
csakhamar elenyészett, Bethlen Gábor föllépése következtében. 

Ugyanis a fejedelem és mondhatni leghívebb embere, 
Bethlen Gábor között meghasonlás keletkezett, melynek oka az 
volt, hogy Bethlen nem helyeselte a fejedelemnek Bécshez hajló 
politikáját, a fejedelem pedig szeszélyes magaviseletével egészen 
elidegenítette Bethlent. 

Bethlen meg akarván akadályozni a törökkel való szakí
tást, megírta a temesvári basának Báthory szándékát, de ez a 
levél a fejedelem kezébe került s Bethlennek menekülnie kel
lett. A szultán kegyesen fogadta Bethlent és elhatározta, hogy 
Báthoryt leteszi a fejedelmi trónról, helyére pedig Bethlent emeli; 
tudatta ezt a határozatát az erdélyi rendekkel is, meghagyván 

1 E. O. E. VI. k. 75. ]. 
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nekik, hogy új fejedelmei válaszszanak, egyszersmind Bethlent 
beindította Erdélybe a fejedelmi jelvényekkel együtt. 

A szultán parancsa folytán a temesvári basa is Bethlenhez 
csatlakozott seregével, ugyanakkor bejött más oldalról Magyar 
Ogli basa is Miclme Radul havasalföldi és Tomsa István mold
vai vajdákkal s Szeben alá vonult. Báthory nem tudván ellen
állani, Kolozsvár felé menekült, de ide nem bocsátották be, 
mire Nagyváradra futott, tízkender basa pedig Kolozsvárra feje
delem választó gyűlést hirdetett, melyen letették a trónról 
Báthory Gábort, ki már úgy is föloldozta a rendeket az iránta 
való hűség alól és helyébe Bethlen Gábort választották meg 
1013. október 23-án. 

DR. GÖRÖG FERENCZ. 


