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Az erdélyi múzeum-egylet idei rendes közgyűlését

csütörtökön folyó év márczius 6-án fogja megtartani

> s e közgyűlésre az egylet minden rendű t. ez. tagjait
tiszteletteljesen meghívja. A részletes tárgysorozat annak
idején közzé fog tétetni.
Kolozsvárt, februarius 3-kán 1879.
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egyl. titkár.
Az 1606-ki bécsi békekötés létrejöttének története.
I r t a : Kemss Elek.

(Folytatás.)
Az alkudozások további folyamatát részletesen kisérni, az
adatok nem elég tiszta világánál alig lehetséges, hanem az udvari kör diplomaticus fogásai és a nevezetesebb mozzanatok a
tárgyalás körül mégis eléggé kiviláglanak.') Követték a huzáskalasztás politikáját, mialatt a törököt elvonni Bocskaytól, minden erejüket megfeszítették. Még terület átengedésével is keCSe
gtették nem egyszer, pl. Yáradot határozottan odaígérték, ha
cserben hagyja a magyarokat. Ali budai basát talán sikerült is
lekötelezniük, mert ez mindegyre irt Illésházyékhoz, hogy siessenek a békével; a fényes porta is ezt óhajtja, neki már teljes
felhatalmazást küldött, hogy ő is egyezséget eszközöljön a csá
szárral. Híresztelték Bécsben, hogy a szultán súlyos háborúba
0 Bocskay és lllésházy levelezéseiből. Tört. Tár. 1878. évf.
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bonyolódott a persákkal; s ez anynyíra szerencsétlenül folyik,
hogy ezért Magyarországról is kezdették ki vonni a török ha
dakat; hogy a temesvári basa már minden hadával rég elment.
Lehetetlen nem érteni, hogy mind ez mire való volt: nyomást
gyakorolni Bocskay követeire. A követek természetesen tudósí
tották fejedelmüket minden ilyen hirről, melyet ők, kivált Illésházy, hajlandók voltak elhinni. A fejedelem jól tudá, hogy ho
vá czéloznak ezen költött kirek, és haragra lobbant. Pillanat
nyira mintha hajlamot érzett volna magában, szakitani e teker
vényes emberekkel, és folytatni a győzelmes háborút a véglete
kig. De bár nagy kedve volt is erre a harczias hangulatú tö
rök fővezérnek, Bocskay a fentebb elmondott okokból a békét
óhajtotta, s nem akart „hiú dicsőségének keresésével nagy okot
adni az körösztyén országoknak romlására." Megírta hát köve
teinek, hogy tartsák magokat szigorúan utasításokhoz, minden
ben egyenes nyíltsággal tárgyaljanak, és ne nézzék, hogy ott
fenn „afféle költött hírekkel legeltetvén magókat," a nemzet ki
játszására törekednek. Hagyják, hadd irjon Ali basa kedve
szerint, ők legyenek megnyugodva a törökök felől: mi nem
akarjuk s nem is fogjuk akarni, hogy két szék között a föl
dön maradjunk. Erről megnyugtathatják ő felségét is.')
A mi az egyes pontokat illeti, különösen az ország kor
mányzása magyarok által, á vallásra, a végvárakra és a Bocs
kay személyére vonatkozó kérdések felett folyt a leghevesebb vita.
Illésházy és Horváth Péternek egy január 20-kán kelt válaszizenete a főherczeg biztosaihoz, ismeretes. Ebben követelik, hogy
Magyarország ezentúl csak magyarok által kormányoztassók. É
követelést jogosan megtagadni nem lehet, különben is a haza
üdve, fenmaradása nélkülözhetlen szükségességgé teszi, mert az
ország majdnem minden eddigi szerencsétlenségét, pl. a várak
legtöbbjének török kézbe jutását, ez okozta. Felsorolták, hogy
miként mellőzik a hivatalokból a magyarokat; s m á r a harminczadosok, a végvárak parancsnokai, sőt még a hajdúk kapitá
nyai is, mind idegen származásúak, — még pedig olyak, kik a
nemzet nyelvét nem értik. A végvárakra vonatkozólag azt hoz
ták fel Mátyás biztosai, hogy azok védelmezésében az örökös
tartományok is részt vesznek, a menynyiben péiizsegélylyel járul
nak fentartásokhoz, tehát illő, hogy német tisztek is alkalmaz
tassanak bennök. Bocskay biztosai elismerték feleletükben a
pénzsegélyt, de nem az ebből vont következtetést Saját érdékökben tették, mondák, mert Magyarország őket is védelmezte:
készebb a nemzet minden ily segélyről lemondani, mintsem,
hogy tovább is tűrje ezen törvénytelenséget és az ezzel járó szol*) Bocskay levele Illésházykoz 1606. jan. 21-ról. Tört. Tár. 1876. 57—601,

35
^.
gaságot. Különösen kiemelték, hogy Felső-Magyarországon, ne
vezetesen Kassán tovább német parancsnokot, német őrséget,
valamint káptalant a nemzet meg nem tűrhet, s hiszik, hogy követelésök jogosságát, törvényességét ő felsége is be fogja látni. 1 )
A várak kérdésében csakugyan anynyira engedtek a herczeg
biztosai, hogy csak két várat kötöttek "ki (Győr és Komárom),
melyekben német parancsnokok legyenek.2)
Február elseje körül a Bocskay kielégítése felett alkudoz
tak. Már ekkor a többi pontok kevés hiján mind el voltak in
tézve. Illésházyéknak a fejedelem három pontban foglalta uta
sítását a maga követeléseit illetőleg, úgy természetesen, hogy a
másodikra, vagy a harmadikra csak a végső szükségben men
jenek. De ők egyenesen a harmadik pontot terjesztették volt
elé, mi felett a fejedelem csodálkozását fejezi ki febr. 3-kán
küldött levelében és felvilágosítást kér. 3 ) Még ezen utolsó pont
is, melyben a tiszántúli rész átengedését kerék Szathmár és
Tokaj várával, nagy visszatetszést szült és meg sem akarták
hallgatni. Tehát január 20-kán egy emlékiratot készítettek,
melyben fejtegették követelósök indokait. E szerint Bocs
kay semmi méltatlant nem követel, vagy kivan, mert figye
lembe kell venni, hogv mekkora területet bir és enged á t ; a

Zsigmond által birt földet akarja a fejedelemnek engedni, nem
gondolván meg, hogy ez a múlt években szenvedett nyomorok,
sanyargatások következtében, teljesen tönkre van menve, és még
anynyi jövedelmet sem hozhat be, a menynyi kormányzására
kívántatik, nem hogy még a fejedelem is illően megélhessen
belőle. Felhozza az emlékirat azt is, hogy ő felsége a Tiszán
túl csak Tokajt és Szathmárt birja, melyeknek fentartása éven
ként többe kerül ötvenezer tallérnál, holott ötezernél többet nem
jövedelmeznek a kir. kincstár számára. Egyéb tiszántúli birtokai
a koronának szintén csak nyolezezer tallér évi jövedelmet ad
nak, tehát világos hogy nagy pénzáldozatba kerülnek: és igy
ez is egygyel több ok arra, hogy a felség ne vonakodjék az
átadással, s ne késleltesse a béke létrejöttét. 4 ) De Bécsben még
sem akartak engedni a Bocskay dolgában. „Ugy ösmerem, —
írja Ulésházy 1606. febr. 1-én, — hogy velünk együtt követet
bocsátnak ezért fölségedhez." Azonban a követküldés eszméjével
») Győri Tört. és Rég. Fűzetek. III. k. 246—247. 1.
Tört. Tár. 1878. 70. 1.
Tört. Tár. 1878. 65—66. 1.
) Győri Tört. és Rég. Fűz. III. k. 247—248. í,
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e tekintetben felhagytak, mert a fejedelem kijelentette: „hogy
mihozzánk valami bőbeszédű persvasort csak heában fáraszta
nak, miért hogy sem az dialectikához, sem az rethorikához nem
tudunk, az dolgot 8 magát nézzük, csak az mi nemzetünk ja
vát és magunk megmaradását concernálja, azonkiviU az szók és
persvasisok minállunk semmit sem fognak." 1 ) E határozott nyi
latkozatra aztán létre jött a megegyezés.
Legkritikusabb volt a valláskórdés, melyben a főherczeg
nehéz ostromnak volt kitéve és nem mert engedni. Csak a logutolsó perczben történt meg az eldöntés. Febr. 4-kén három
szor voltak Illésházyék kihallgatáson, de nem tudtak kiegyezni.
Teljességgel nem akarták Bécsben, hogy a .Jibera religio" az
articulusok közé menjen.2) Még öt nap múlva, feó. 9-kén is,
mind a vallás felett vitatkoztak. Egy nap engedtek valamit,
másnap viszszavonták. Mátyást a jezsuiták és a gréczi herczegnő folyton azzal ijesztgették, hogy ha enged a vallásban, a pá
pa ki fogja átkozni. Yégre is Boc'skay sürgetései miatt a dolgot
tovább halasztani nem lehetett s ugyanazon febr. 9-kén, 1606ban minden kérdés, tehát a vallás felett is, az alkudozás ered
ményre vezetett. „Itt mi hála Istennek — irja a nevezett nap
ról Illésházy — tűrhető móddal végeztünk, kiről felségednek
két nap múlva bővebben irunk, magunk is hétfőn megindulunk. 3 )
Ideje is volt már, mert a fejedelen--régóta türelmetlenül
sürgette a végválaszt; szabadulni akart a bizonytalan helyzet
től, mely minden tekintetben felette káros volt. Már február 1én tiltakozik követei által Mátyás előtt, hogy ő sem isten, sem
ember előtt nem lesz felelős azon veszedelemért, mely történ
hetik akkor, ha a végválaszt (extrema resolutioj még tovább
halogatják. Febr. 6 án újból sürgeti az ultima resolutiot, s el
keseredve inti követeit; hogy tartsák magokat szorosan utasítá
sokhoz, mert különben ok nélkül fáradoznak, úgy ő, mint a
nemzet, más egyezséget el nem fogad. És itt egy szép és talá
ló hasonlattal él Bocskay: „Az mely táska egyszer az mi nya
kunkat és az magyar nemzetség nyakát igen megcsiszolta vala,
kinek hordozását igen el is untuk vala, semmiképen nyakunkra
azt bizony ismét újólag nem vehetjük, készek vagyunk inkább
egy nap s egy órában mindazt, s mind az többit egyszersmind az
földhöz ütnünk, hogynem újólag azon táskát nyakunkra ven• nünk. 4 ) Ilyen hangú ós szellemű levelet intézett febr. ll-kén is
a követekhez, vaíamint a lengyel királyhoz, kit közbenjáróul
kért fel. Hanem ekkor már az egyezség, mint látók, alá volt
irva, melyről ő természetesen ekkor még nem birt tudomással.
>) Tört. Tár.
2) Tört. Tár.
a) Tört. Tár.
*) Tört. Tár.

1878. 70. 1.
1878. 68. 1.
1878. 74^-75. 1.
1878. 72. 1.
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Mátyás és környezete látta, hogy tovább vontatni a dolgot ko
moly következés nélkül nem lehet; s miután a Turzó György
által beterjesztett vélemény-javaslatot 1 ) is meghányták-vetették,
aláirtak a következő alkúpontokat:
I. A vallásügy azon állapotban maradjon, melyben Ferdi
nánd, Miksa s más kegyes királyok alatt létezett; az 1604-ki
22-dik t. ez. eltörültetik.
II. A béke egyszerre köttessék meg a magyarokkal és tö
rökökkel, addig is fegyverszünet legyen.
III. A jövő országgyűlés nádort választhat, de ez a király
én kormányzó alatt fog állani.
IV. A korona, ha nem Magyarországban, legalább köze
lebb Austriában fog őriztetni.
V. A kir. kincstartó ezentúl magyar, és világi lesz. Szuhay és Mikáczy püspököket Ítélet nélkül büntetni nem lehetvén,
törvény elébe állíttassanak.
VI A király tetszése szerint nevez püspököket: az ország
tanácsnak tagja csak nemes és főispán püspök lehet; főispán
pedig ezután csak a régi szabadalommal biró püspök,
VII. Az egyházi ítélőszékek visszaéléseit a jövő országgyű
lés fogja megsemmisíteni.
VIII. A jezsuitákra nézve mind a két fél ragaszkodván
a maga értelméhez nem tudtak megegyezni.
IX. A hazafiusitott idegenek magyaroknak tekintendők;
de a hivatalok osztásánál az elsőbbség vallás különbség nélkül
a született magyaroké legyen.
X. A király távolléte idejére Mátyás főherczeg neveztes
sék teljhatalmú kormányzóvá.
X I . A kamara által perbefogottak, vagy javaiktól meg
fosztottak ügyét a jövő országgyűlés intézze el.
XIÍ. A béke megköttetvén, az amnestia abból magától folyik ;
a háború alatt rabolt ingó javak birtokosaiknak viszszaadatnak.
XIII. Bocskay adományozásai érvénytelenek; a zálogbir
tokosok kárpótlásáról az országgyűlés fog határozni.
XIV. A külföldieknek beirt javak a rajtok fekvő összegek
lefizetése mellett magyarok által kiválthatók.
XV. Bocskay Erdélyt s Magyarországból azt, mit Bátho
ry Zsigmond bírt, fejedelmi ezimmel s örökösen bírja. Ha azon
ban fimagzat nélkül hal el, Erdély viszszaszáll a koronára. E
végből Bocskay és rokonai írásban mondjanak le igényeikről.
Az erdélyi rendek, az erősségek kapitányai is esküvel fogadják,
hogv a fejedelem halála után a magyar királynak fognak hó
dolni. A királyi felsöség elismeréséül követei által ő felségének
évenként némi ajándékot küldjön, s pénzeinek egyik lapjára a
') Győri Tört. és Rég. Fűz. ni. k. 248—249. 1.
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képét és czimerét veresse; a törökkel a király megegyezte nél
kül semmiféle szerződést no köthessen. A magyar országgyűlés
re követeket küldjön. További feltétel, hogy a békepontok meg
erősítése után mindazon elfoglalt erősségeket és javakat, me
lyek az Erdélyhez kapcsolandó részeken kivül esnek, a királynak
vagy előbbi tulajdonosaiknak viszszaadja és pedig haladékta
lanul. Ő felsége- a békét oklevél által fogja megerősiteni; a cseh,
morva, sziléz és osztrákrendek pedig, úgy szintén Ferdinánd fo
herczeg is a stájer rendek nevében annak pontos megtartását
okmányilag biztositandják. Magyarország rendéi viszont kötele
zik magokat a békéről kiállított oklevelükben, hogy ezután hí
vek és engedelmesek lesznek a király iránt, ha szabadságok ép
ségben fog tartatni. Végül Bocskay is saját aláirásával és pe
csétjével orősiti meg az egyezséget, s azt Sz. György ünnepe
előtt átküldi a főherczeghez, mire viszont a magyar király Er
dély rendéit feloldozza a neki tett hűség-eskü alól. 1 )
Ezzel a szerződéssel, melynek minden pontja oly kétértel
mű, oly czélzatos és határozatlan, Illésházy, mondhatni, meg
volt elégedve. Yalóban érthetetlen ez; s nem lehet képzelni,
hogy egy eszes és finom gondolkozású, az udvart és a magyar
viszonyokat, a nemzet hangulatát igen jól ismerő ember, mikép
nevezhette ezen szerződést és egyezséget még csak „tűrhetőnek"
is. Pedig Illésházy igy nevezte, s abban a reményben ringatta
magát, hogy viszszaadta egyfelől honának a béke csendes bol
dogságát, másfelől Eudolfnak magyar trónusát. Es önelégülten
ment Mátyás főherczeghez az alkupontok aláírása után, hogy
kérje szerzett érdemeinek megjutalmazását és elvett gazdag bir
tokainak teljes viszszaengedését. Azonban a foherczeg nem birt
oly gazdag optimismussal, mint Illésházy; tudta jól, s ezt báty
jának is kijelentette, hogy ezekre a békeegyezségekre nem le
het támaszkodni erős hadsereg nélkül, mert a magyar ren
dek nem fogadják el. Nem látta tehát idején valónak az Illés
házy megjutalmazását és azzal az Ígérettel bocsátotta el, hogy
ha fáradozása bevégzett sikert aratand, akkor a méltó -jutalom
sem fog elmaradni. 2 ) Prágában természetesen nagyon meg vol
tak elégedve a bókepontokkal s Rudolfot nem késleltették a megerősitéssel. Már 1606. márcz. 21-ón kiadta megerősitő levelét min
den ellenvetés nélkül, kinevezvén egyszersmind Mátyás főherczeget a szerződés 11-ik pontja szerint Magyarország teljhatal
mú kormányzójává.
Illésházy és Horváth Péter február 10. és 20 közt indul ') Katona, XXVIII. k. 496—506 1. V. Ö.'Szalay, 2. kiad. IV. k. 484
—486. 21. Horvátli Mihály, 2. kiad. V. K. 33—35 1.
) Istvánfy: Hist. Hung. Lib. XXXIV. 516. 1. Ambrosii Simigiani: Hist.
Rer. Ung. et Transaylv. Lib. IV. 416. 1.
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tak yiszáza hazájokba. Nagy-Szombatig együtt utazott a ket követ, de ott Horváth Péter elvált, hogy sietve Kassára vig^yea
békefeltóteleket, tnig Illésházy ket napig, J ^ . i ^ ^ g * *
maradott holmi hivatalos dolgok elintézése v é g e t t , , ^ a z u t á n T ^ £
csénbe utazott.') E hó 9-dikén meg kerté volt Bocskait Becs
bői, hogy ne fáraszsza magához Kassara mert öreg ) es bete
ges- ulvis hasznos követtársa, Horváth Péter, referálni fog mmD
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m e . Válasza a z j n u .
J
m á g k e t t 8 r e n é z v e pedig

') Tört. Tár. 1878. 79. 1.
) 65 éves volt.
») Istvánfy, XXXIV. 516. 1.
2
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Matyas foherczeg nem nyilatkozik azon reá nézve anynyira fon
tos kérdésről, hogy mikép szándékozik 5 felsége róla és eyeri
mokeiről, nevezetesen leányairól—ha ilyok találnak l e n n i gondoskodni ? cs szinten az adandó biztosításról sem mond sem
mit. Pedig 8, okulva a multakból, nem elégszik meg a r,rá°-ai
udvar puszta Ígéreteivel. Volt-e már Prágában? kérdé azt°án
Lippaytól. Kem, monda ez, de huzamos ideig tanultam Páduában s
így a fejedelmet csak az isteni és emberi igazság szellemében óhai
tom meggyőzni. Ezen naiv felelettel a kihallgatás bevégződött i)
^
Következő vasárnapra ebédre hivatta a foherczeg küldöt
tet Bocskay. Az ebédet megelőzőleg félre vonultak egy belső
terembe, s ott beszélgettek; egyedül Illésházy volt velők Itt a
fejedelem bizalmasan felfejté, miért volt ő kénytelen a moz°-a
lom élére állani. A rendek határtalan bizodalmát, az ország végromlását, Belgiojoso galádságait hozta fel fellépésének okául- s
még ezekhez tehetjük nemes ambifioval párosult hazafias lel
kületét, mely fájlalta honának kínos szenvedéseit. Kiválólaohangsúlyozta, hogy ő nem ő felsége, legkegyelmesebb ura ha&nem a jog és szabadság eltiprói ellen ragadott fegyvert Lippay
azt jegyze meg erre, hogy a sérelmekért nem fegyverrel kel
lett volna elégtételt szerezni, hanem a királynál kérni igazsá
got. Megakadályozta ebben Belgiojoso, monda Bccskay • feev.
vérrel támadott meg, nekem is azzal kellett védnem magamat. De
azért kész vagyok a békére, csak legyen az az ón igényeimnek
es a nemzetének megfelelő A mit nekem Bécsben engedtek, azzal
megelégedni lehetetlen. A bizalmas beszélgetés kissé hevesen vég
ződött. Bocskay fejtegetni kezdette, hogy Sárospatak az ő birto
ka, _s azt ö nem engedheti át Rudolfnak. Lippay közbeszólott •
ha joga van hozzá, keresse törvény utján. Ekkor a fejedelem
mérgesen kardjára csapott, mondván: „Itt van a jog és igazsáo-«
'
Lippay még több nap időzött Kassán. Márczius 20-1tán
ebédelt Bocskaynál; 21-kén Illésházy által felszólittatott, hoo-y
a mit eddig szóval eléadott, nyújtsa be Írásban. Ez rövid időn
megtörtént, s tartalma a következő volt : Kéri először is a fe
jedelmot, hogy a most kötött békepontokat, melyekben a foher
czeg törekedett a haza nyomorait enyhíteni, az alkotmányt és
szabadsagot megszilárdítani, fogadja el és erősítse meg a ren
dekkel együtt. Azután kijelenti, hogy 8- felsége a tiszántúli m e .,
gyeket es Szathmárt át nem engedheti, mert ezt az ország tör
vényeire tett esküje tiltja, hanem ha az országgyűlés öszszeül
annak segedelmével igyekezni fog a fejedelemmel mindent mél
tányosan elintézni. Addig is átengedi Erdélyt azokkal a részek
kel egyetemben, melyeket Báthori Zsigmond fejedelem bírt volt,
0 Lippay jelentése Mátyáshoz. Győri Tört..és Rég. Fűz. III. k. 256—258.1.
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kinevezi birodalmi herczeggé, s kéri Bocskayt, elégedjék meg ez
zel. Sürgeti továbbá a fegyverszünet pontos megtartását. 0
felsége kívánja azt is, hogy az egyezség azon pontja, mely viszszaadja az elfoglalt birtokokat jogos tulajdonosaiknak, azonnal
végrehajtassák, nevezetesen: Komis Boldizsár, Senynyei l o n g rácz, Kollonich Siegfried, Forgách Zsigmond, szóval. Rudolf hí
vei kapják viszsza birtokaikat. Végül ugyancsak a szerződés ér
telmében kezdje meg tényleg Bocskay közvetítő szerepét a tö
rökkel való békealkuban. 1 )
_
Lippay Kassán időzése alatt ezután meg háromszor jelent
meg jelentékenyebb audientián a fejedelem előtt, úgymint márczius 13-, 26- és 28-kán. Az elsőn Eperjesnek és Váradnak ele lemmel ellátása és Pogrányinak odabocsátása felett folyt a tár
gyalás. Ebben részbon eredménye lett fáradozásának. Bocskay
beleegyozett, hogy Pogrányi Eperjesre menjen, megtudni, vál
jon az őrség elfogadja-e a fényverszünetet Eperjes őrsege min
dennemű szükségben szenvedve, szívesen fogadta az ajanlatot
mire a fejedelem aztán rajok is kiterjesztette a fegyverszünet
feltételeit. E kihallgatáson még egyéb tárgy felett is történt
eszmecsere. Például Bocskay a kezébe vett békeegyezmenyt né
zegetve, igy szólott: „sok van itt megirva, minek megtar asa
majd nehéz lenne." Lippay tőle telhetőleg igyekezett Bocskay
aggodalmait eloszlatni, de oly tapasztalt embert, mint Bocskay,
szóvirággal megnyugtatni nem lehetett. „Nagy fat - valaszola
- n e m lehet e i / ü i é s r e kivágni." Pozsonyba megyek magam
is az országgyűlésre, s ott a szabad ég alatt együtt fogjuk Má
tyással tárgyalni a békét. Ha a tárgyalás eredményre nem ve
zet, van még 75 ezer darab aranyom és ez elég arra, hogy
három évi" kibírjam a háborút Eudoli ellen.
A S d i k i kihallgatáson Lippay azt akarta kinyerni, hogy
Pogrányi engedtessék be a váradi erősségbe, de c é l t nem evt
Í
S
W t ebédre volt hiva a fejedelmi asztalhoz Az ebed
^ 3
é •dekesen folyt le. Jelen volt Méhemet Tihája is, la a

B o c s k V t r - S é l e tréfája*) következtében bekapott, mmt szok
ták moUni, és p w e g m a t ? 6 u \ t ö í f 4 y T i " í L K s ' z o i
lósházv és Lippayt irgalmatlanul szidni kezdte: „németnek szolgFóríék?]tető P b y estyék, sokszoros halált érdemeltek, mer a
magyar nemzetet, most midőn szabadsaga^ kmvta é magát a
i ?• , i
,, \
' , ,.,irlAlmp alá helveze, ismét a nemet csaleghatalmasabh császár véneimé aia, nciyc >
szár igája alá hajtani akarjátok." Azután Bocskayhoz fordu s
intette, hogy ne béküljön ki a nemettel, hanem ragaszkodjék
belőle bó'vön.
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továbbra is a szultán kaftánjához ; mire a fejedelem, hogy a
felingerült törököt lecsillapítsa, kinyilatkoztatta, hegy a mit a
fényes portának ígért, meg is kívánja tartani.
Két nap múlva ez eset után magához hivatá Lippay Já
nost a fejedelem s közölte vele végválaszát szóval. Szeretném
írva venni át a választ, monda a követ; mire Bosskay megkér
te, hogy szerkeszsze azt ő maga, és azután közölje vele. Ez
megtörténvén, a fejedelmi tanácsban megolvasták, s Ulésházy
,némi oldal jegyzeteivel viszszaadták. A Lippay által hozott pon
tokra válaszol ebben sor szerint Bocskay. Nem erősítheti meg
a bécsi alkupontokat azért, mert a követeket az ország is kül
dötte; e mellett az erdélyiek is érdekelve vannak közvethműl
benne, szükséges hát ezek véleményét előbb meghallgatni, mi
végett már országgyűlést is hivott öszsze. Kéri ő felségét, le
gyen türelemmel mig ez megtörténik. A maga személyére vo
natkozó egyezményt sem tartja kielégítőnek, s nem fogadhatja
el. Mert Erdély s általában az erdélyi fejedelemség védelmezé
se rendkívül sok költséget igényel, melyet ő, az utóbbi években
végnyomörba sülyesztett országból, teljességgel nem fedezhet;
hiszen egyedül udvarát sem tarthatná cl belőle, bár csak anynyi fénynyel is, a menynyit egykor, mint erdélyi előkelő úr
kifejtett. Gondolkodjék hát ö felsége, ho^y ennél többet enged
jen. Különben a fegyverszünetet megtartja. Az eperjesieknek
már adott is salvus conductust, és a váradiaknak is adni fog.
Tokajt okvetlenül kezéhez kellett venni, ha csak azt nem akar
ta, hogy a török ravaszsággal hatalmába ejtse. Mihelyt pedig
a béke meg lesz erősitve, az elfoglalt jószágok viszszaadásárol,
Mátyás herczeg kedviért, úgy fog intézkedni, a mint az ország
és nemzet java, jóléte kívánja. Yégre a törökkel való frigy lét
rehozásában mindent elkövet, hogy ő felsége a király semmi kárt
ne szenvedjen. Ez volt röviden a fejedelem válaszának tartalma,
melylyel Lippay egy pár nap múlva — miután Bocskaytól ígéretet
nyert, hogy Pogrányit Váradra beengedi — viszszaindult Bécsbe. 1 )
IY.
Bocskay fejedelem szilárdan el volt határozva, hogy. az
HlésMzy és Horváth Péter által kötött bécsi egyezséget ily
alakban el nem fogadja, hanem készebb a háborút folytatni. Épen
igy gondolkoztak tanácsosai is kevés kivétellel. Mig hát az or
szággyűlés napja eljőne, addig hadi készületeket tett, hogyha
a koczka úgy fordul, rögtön, derekasan hozzá láthasson a há
borúhoz. A zavargó hajdúk ügyét rendezte, csapatokat öszpontosított és helyezett el a szélekre. Irt az erdélyi rendekhez is ;
i) Győri Tört. és Rég. Fűz. III. k. 260—262. 1. Lippay Bécsben irt
„humülima relatiojából."
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megírta nekik az egyezség Erdélyre vonatkozó pontjait, s fel
hívta, hogy küldjenek követeket a kassai gyűlésre, kik által
nyilatkozzanak ügyökben. De felhívta egyszersmind arra is, hogy
gondoskodjanak szükség esetére a fejedelem által megszabott ná
dak kiállításáról, mert neki magának az egyezség nem tetszik.
Illésházy egyike volt azoknak, ki mindig bízott es hitte
hogy most a béke létre jő Ezen felfogástól vezérelve, mielőtt
a gyűlés megnyílt, szétjárt az országban, felkereste a befolyá
sosabb embereket, s azokat igyekezett a békepontok méltányos
voltáról meggyőzni s igy azok elfogadásásra hajlítani. Hogy
azonban menynyire alaptalanul reménylett, azt belátta nemso
kára a kassai országgyűlésen.
•
A Kassára nagy számmal öszszegyulekezett rendek április
28-kán kezdették meg a tanácskozást.1) De a megnyitás 24-ken
történt ünnepélyesen. Reggel protestáns istentisztelet tartatott a
fejedelem udvari kápolnájában; jelen volt maga Bocskay is,
környezve nagyszámú főúr és nemes által. Elénekeltek a zsol
tárból „Erős várunk te vagy Isten" kezdetű éneket, mire a ref.
pap harezias hangulatú, buzdító beszédet tartott. Végre egy
zsoltári ének zárta be .a templomozást. Innen a kijelölt terem
be vonultak a rendek, hol Kátay cancellár üdvözölte őket a fe
jedelem nevében. Köszönetet mondott megjelenésükért; felemlí
tette az Illésházyék által hozott békepontokat, azon megjegy
zéssel hogy jobb inkább a háborúban el vérzeni, mintsem mél
tatlan és kedvezőtlen békét kötni. Azután a fejedelem szemé
lyéről szólott, kit önzetlen, törvényes szellemű, a haza jóléte
ért életét Vérét feláldozó embernek nevezett. E beszed után,
mely mellesleg megjegyezve, a bécsi egyezség szelleméről és
Bocskav arra vonatkozó nézetéről mindenkit mar eleve is tájé
kozhatott, - felállott és szólott Illésházy. A becsi missiojarol
beszélt • ha nem néztem volna a haza veszedelmet, ha nem tel
tem volna a fenyegető vihartól, mely háromlik a honra mindanynyiszor valahányszor a két hatalmas császár fegyvereit ö s 
szeméri, minden megállapodás nélkül tértem volna viszsza Ne
héz és fáradságos küzdelemmel nyertük meg az is, a mit meg
nyerhettünk; és mégis sokan gyanúsításokkal terhelnek, azt
mondván, hogy nem az ország nemzet, hanem a magam erde
kében fejtettem ki buzgóságot: ismerni akarom azt vagy azo
kat, a ki vagy kik ezt merészelik mondám, felhívom t e h a \ h o j y
lépjenek elé nyilván, és adják ele vadjaikat. Ezzel beszedet bevé
gezte. A teremben Aély csend állott be nem szólott senki ellene.
Különben gyanúsításán, mely különböző változókban száj
ról qzáira iárt legkevésbé sem csodálkozhatunk. A czelzatos,
gyarló bécsi egyezség egyfelől, a Mátyás főherczeggel való me"YTört. Tár. 1878. 82. I.
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leg bizodalmas viszony másfelől, elég okul szolgált abban az
izgalmas időkben arra. hogy a felületesen gondolkozó emberek
Illésházy tiszta magyar jellemét kétségbe vonják. De hogy ez
nem volt úgy, eléggé kiviláglik abból az esetből; hogy mikor má
sodszor felment Bécsbe új alkudozást kezdeni, ott is kíméletle
nül rágalmazták, mint ki a császár tekintélyét igyekszik tönkre
tenni, annak türelmével viszsza él. A kath. vallás elnyomására
tör, és a szabadság örve alatt Magyarország egy tekintélyes
részét el akarja szakítani a török vasallusa, Bocskay számára..1)
Hihető, hogy Blésházy már Bécsben időzése alatt be lett avatva
Mátyás titkos tervébe, mely Rudolfot rövid időn a.magyar ko
ronától vala megfosztandó, s ezért fogadta el más lényeges
okok mellett az általa különben is tűrhetőnek nevezett szerző
dést. Mert ő a császárt gyűlölte, hitszegő, tehetetlen embernek
tartotta és attól semmi jót nem várt: mig ellenkezőleg, mint
tudjuk, a főherczeghez ragaszkodott és attól minden tekintet
ben hazánk jövő boldogságát remélte.
Még az első gyűlésre beterjesztette Bocskay a békeponto
kat. Illésházy beszédje után olvasták fel s azután eloszlottak,
későbbre hagyván a részletes tárgyalást. 2 ) Mindenkit már az
első felolvasás benyomása elégedetlenséggel töltött el. Nem volt
azonban mindenkinél egyforma az el.égületlenség és boszanko dás: voltak párt-árnyalatok, melyek semmi egyezkedést nem
akartak, hanem teljes szakítást sürgettek az uralkodó házzal ;
voltak olyanok is, kik egy két eredménynyel beérve, hajlandók
nak mutatkoztak elfogadni az egyezséget. Egy rész pedig — és
ez a nagy többség — kereken kijelentette, hogy csak a nem
zethez illő, méltányos és igazságos alkut fogad el és csak igy
tér viszsza az uralkodóház hűségére. De ismétlem, hogy igy, a
mint a rendek előtt feküdt az egyezség, nem tetszett senkinek
— ezt mondja maga a fejedelem.
Április végnapjaiban kezdték a pacificatio pontjait egyen
ként tárgyalni, s a tárgyalás tartott május 12-dikóig bezárólag.
Hoszszú, szenvedélyes viták fordultak elé, egyes pontokat egé
szen elvetettek, másokat lényegesen módosítottak, másokat új
követelésekkel toldot'ak meg. Először a vallás-kérdést tárgyal
ták. Már ez r-endkivül felkorbácsolta a kedélyeket. A protestáns
lelkészek elkeseredett, heves szónoklatokat tartottak, miközben
az erdélyi küldöttek követelték, hogy a negyedik felekezet, az
unitárius is, nyerjen törvényes biztosítást a szabad vallásgyakor') Ambrosii Simigiani Hist. Ker. Hung. et Trans. Lib. IV. 418. 1.
) E gyűlés folyamát részletesen leírta latinul Schreiber Mihály, ki mint
Korpona követe személyesen jelen volt. — Győri Tört. és Rég. fűz. III. k.
125—134, 1.
2
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latára nézve. Az eredmény az lett, hogy a vallásra hozott meg
állapodást egészen elvetették.
Adhatott elég okot kifakadásra a török béke-ügy is. Bécs
ből most is folytonosan kisértgették a törököt a már általunk
ismert czélból. Negroni András a kassai gyűlés előtt kevéssel
megjelent Budán s felhívta Ali basát a békealkudozás meg
kezdésére, mondván, hogy a magyarokkal teljesen helyre van
már állítva a béke. De a basának szigorú vigyázat volt paran
csolva a nagyvezértől, tehát jónak látta kijelenteni Negroninak,
hogy mindaddig, mig Bocskaytól értesítést nem kap, semmine
mű alkudozásba nem bocsátkozik. Ugyancsak irt is a fejedelem
nek, és ké.te, hogyha úgy áll a dolog, a mint Negroni állít
ja, küldjön követeket az alkudozásra, különben égre-földre es
küdött, hogy az ő tudta nélkül békét nem köt. E levél felol
vastatván a gyűlésben, elhatároztatott, hogy Czobor Mihály, Hoffmann György és Barcsay menjenek Budára, kik ott ellenőriz
zék a magyar-ügyet és támogassák a basát minden szükséges
dologban. Elutazások ideje máj 5-re tűzetett ki. Ugyan e na
pon olvasták fel Mátyás levelét is, melyben tudatja kormány
zóvá való kineveztetését és egyszersmind meghívja a rendeket
országgyűlésre Pozsonyba. A rendek ezt végig hallgatták, s
azt felelték egyhangúlag, hogy ők fejedelmüket elhagyni nem
akarják és nem is fogják; vele akarnak élni és halni. Mit a
fejedelem egy küldötte által melegen köszönt meg a rendeknek.
Néhány napon át ezután kisebb jelentőségű ügyek tár
gyaltattak, gyorsan és fennakadás nélkül. Május 6 dikán újra
viszszatértek a vallásra. Illésházy azt kívánta, hogy általános
kifejezésben követeltessék a szabad vallásgyakorlat, ellenben
Tököly a három bevett vallásnak névszerinti felsorolását látta
múlhatatlan szüségesnek.
Igen nagy súlyt tettek a rendek, úgy látszik, azou kér
désre, ha valyon megelégedjenek-e csupán a császár megerősí
tésével, vagy más biztosítékot is kívánjanak? Mert nem tudtak
magok dönteni, hanem a fejedelemre bizták, ki ismerve jól Eudolfot és tanácsossait, azt ajánlotta a rendeknek, hogy követel
jék a német választó fejedelmek és a lengyel király jótállását
is. Az utolsó három czikkelyt máj. 8-kán tárgyalták, és pedig,
mivel Illésházy betegsége miatt nem mehetett fel a gyűlésbe,
jelenléte azonban nagyon szükséges volt, az ő szállására men
tek s ott tanácskoztak.
Következő nap ismét egy a rendekhez intézett levelét ol
vasták fel Mátyás főherczegnek. Ebben igyekszik bátyja iránt
némi bizodalmat ébreszteni; inti a rendeket, hogy járuljanak ők
is hozzá a megkötött szerződéshez, s felhívja, hogy jelenjenek
meg a pozsonyi országgyűlésen. Ha ezt nem teszik, akkor min-
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den ezután történendokert a felelősség ő rajok háromlik, mert
isten és ember előtt világos, hogy ő és bátyja, Rudolf, mindent
elkövettek a zavarok lecsendesítésére. A rendek előbbi határo
zatán e levél semmit sem változtatott, hanem folytatták tovább
a Mátyáshoz küldendő felirat szerkesztését. Ezt bevégezve, az
volt már a kérdés, hogy kit bízzanak meg a követséggel. Újólag
Illésházyt jelölte ki az egész közvélemény. Mert bár gyanúsítá
sokkal terhelték, de azért a bizalom iránta még most is nagy
volt, tekintélye kétségbe vonhatatlan. A gyűlés irányára nagy
befolyást gyakorolt; sok végződéssel igaz, de még is meg birta
tartani annak higgadt, mérsékelt irányát.
Hanem most, midőn a gyűlés bevégezte feladatát, eddig
elrejtett uri büszkeségét és haragját ki akarván mutatni,, nem
fogadta el a rendek kezéből a megbízást. Hiába vették körül
és unszolták, hajthatatlan maradt: mert nem tudta felejteni,
hogy épen azok' közül rágalmazták többen, kik most sürgetik
a követség elvállalását. Pedig ő bizonyára óhajtott Bécsbe men
ni. Szégyelte volna, hogy nem birta létre hozni a békét, mely
re oly nagy reményekkel vállalkozott. Különben szava a főherezegnél is le volt kötve; ettől gazdag jutalom v á t reá, ha a do
log szerencsés véget ér. A rendek végre abban egyeztek meg,
hogy minden teljhatalom nélkül Tökölyre bizzák az ellenirat
felvitelét. Úgyde Illésházy ozt nem' akarta, mondván: oz in
tézkedés egyjelentésű a háború tovább folytatásával. Ekkor új
ból őt kezdek kérni, hogy tegye meg ez áldozatot a haza ér
dekében ; ez esetben Ígérték, hogy egy pár fontosabb kérdés
kivételével, teljhatajommal is felruházzák. Miután most sem en
gedett, a fejedelemre bizták, hogy belátása szerint intézkedjék
mind a követküldés, mind az annak adandó megbízás dolgában. Bi
zonyára ezt akarta Illésházy is.
. így a rendek bevégezték munkájokat, máj. 12-kén tartot
ták a zárülést, hol még egyszer egészben felolvastatták a fel
iratot, s azután eloszlottak.1)
A kassai rendek hoszszú és keserű kifakadásokkal teljes
feliratot készítettek.2) Újból kívánták a három vallásfelekezet szá
mára a teljes vallásszabadságot. Ne utasítsa őket ő felsége a
Ferdinánd meg Miksa idejére, hisz akkor is történtek üldözé
sek. A kormányzói hivatal állandósítása, valamint a nádornak ez
alá rendelése alkotmányellenes újítás. A korona őrzésére nagyon
is biztos és alkalmas hely Pozsony ; ott kell őriztetni magyar
főurak által. Szuhai és Migázzi fő-fő okozói az ország nyomorá
nak, tehát méltók, hogy bűnhődjenek, száműzessenek. A főpa') Schreiber irata. e. h.
) Katonánál. XXVIH. k. 522—542. 1.
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pok intézzék egyházi ügyeiket, ne elegyedjenek a polgári kor
mányzatba ; főispáni hivatalt a magyar törvények értelmében
nem viselhetnek. 8 apátságot és prépostságot az alapítványok
czélzata szerint szintén nem birhatnak a bitorlás bélyege nél
kül. Ne tegyen ő felsége sz. kir.városokat az országgyűlés tud
ta és hozzájárulása nélkül. Az egyházi törvényszékek visszaélé
sei megszüntetendők. Jezsuitákat egyátalában nem tűrnek a ren
dek Magyarországon. Nem honfiúsítottak, hanem született ma
gyarok alkalmaztassanak hivatalokra, s itt egyedül az érdem
és közbizalom legyen irányadó. Hogy a háború alatt elrablott
ingó javak viszszaadása nemcsak nem lehetséges, hanem egye
nesen új zavarokat idézne elő, azt ő felsége és minden józaneszű ember beláthatja, Bocskay adományozásai és nemeslevelei
a jövő országgyűlés intézkedéséig érvényben maradjanak. A fe
jedelem személyes követelései méltányosok, legyen tehát ő fel
sége nagy lelkű és teljesítse kivánságait s ne szabjon olyan fel
tételeket, melyek elfogadhatlanok. stb.
Yégül ezen csak érintett terjedelmes elleniratot azon ha
tározott kijelentéssel zárták be, hogyha ő felsége a pozsonyi
országgyűlés előtt nem ad megnyugtató feleletet, az-az kívánal
maiknak nem tesz eleget, ők oda fel nem mennek és nem is me
hetnek; mert Bocskaynak, az ők kegyelmes uroknak, hittel van
nak lekötelezve. 1 )
A kassai országgyűlés eloszlása után kinevezte Bocskay
a Bécsbe menendő követséget. Előre lehetett tudni, hogy Illésházy lesz újra a követség feje, s hogy az iránta bizodalmas,
barátságos fejedelemtől a megbízást szívesen veszi. Úgy is lett.
Melléje adattak a főurak közül Mágócsy Ferencz, Ilomonnai
György, Tököly Sebestyén és fia István,' s Turzó Szaniszló; a
nemesek sorából Hoffmann György, Ostrosith András Apponyi
Pál, Vizkeleti Tamás, Mladosevith Horváth Péter és Jakusith
András.*)
1606. máj. 15-kén kiállította Bocskay a teljhatalmat, is
követei számára. Ugyan e nap Illésházynak külön adott magán
utasítást. Ebben el van mondva, hogy a fegyverszünet ideje
nemsokára le fog telni, tehát rövid idő van a békesség meg
kötésére. A törökök nagy erővel az ország határára érkeztek.
Ezek pedig akármerre fordulnak, mindenütt a magyar népet érik
s azt nyomorgatják. De lehetséges az is, hogy gyanúba estünk
nála, mondja az instructio, és így ez a nagy had'erő örök rom
lására válhatik a honnak. Viszont a németek részéről attól le*) Az okiratot aláirtak: Illésházy, Homonnai Bálint, Nyári Pál, Tököly
Sebestyén
és Széchy György. — Katona e. h. — Sinai e. h. 19—38. 1.
2
) Horváth Miliály: Magyarország Tört. 2 kiad. Y. k. 38. 1,
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het tartani, hogy látva a hatalmas török segítséget, mindent
fognak igérni az egyezkedés alatt: de csak azért, hogy napról
napra húzzák, halászszák a dolgot, s igy alkalmat találjanak
minket a nyári és őszi kedvező kilátású hadakozástól távol tar
tani. Hanem aztán ha a török sereg őszszel viszszavonul és ők
magokat öszszeszedhetik, akkor megkísértik rajtunk elütni a
port. „Azért teljes tehetségünkkel és ügyekezetünkkel azon kell
lennünk, hogy az bizonyos és állandó békesség igen hamar,
csak egy néhány napokon elvégeztessék közöttünk." Vigyázni
kell, nehogy a török előtt gyanúba jussunk az alkudozások mi
att, hogy hitelünket el ne veszítsük; és vigyázni kell, hogy a
németek csalárdsággal ki ne játszódjanak. Ha ez a kettő el
lesz érve, akkor hazánk szabadsága helyre fog állíttatni, és
végházaink a török kapzsiságtól megóva maradnak. Isten ne
engedje, hogy az ellenkező történjék. 1 )
Ezzel a magán utasítással Ulésházy máj. 20. tájt a trencsényi fürdőre ment, pihenni néhány napot; és neje is ott lé
vén, élvezni a családi bollogságot, mig Bécsből megszerzi a
menlevelet maga és társai számára. Innen a fürdőről intézett,
máj. 25-ről egy valóban szép levelet a fejedelemhez. Mentege
ti magát a rágalmak ellen. Kéri Bocskayt, hogy ne hidje el,
amit felőle ellenségei híresztelnek. „Én is elég boszúságokat szen
vedtem miattok — de folytatja — maga tudja az Isten, látják
az emberek is, hogyha lehető volna tőlem, még az konyhájának
is az fölségednek örömest gondját viselném, nemhogy külső
nagy dolgainak és birodalmának öregbülésének és megmaradá
sának." Ismeri ő jól a Rudolf zsarnokságát, tudja, hogy mit
követett el vele, s mit az egész magyar nemzettel, hanem azért
mégis a tisztességes béke létrehozásán munkálkodik szívéből.
Igen, mert tekintettel van a keresztyénségre és a nemzet loyalitására, melylyel tartozik koronás királyának. De még más okok
is figyelembe jőnek nála. Ő megtanulta a történelemből, hogy
a pogány töröknek nem lehet hinni, különben példa erre a tö
röknek minden birodalma. Meggondolta azt is, minő hadserege,
ereje, és értéke van a nemzetnek, s ezért igyekszik a békét
kieszközölni. Nem látja át, hogy csupán ezen törekvésével vé
tett volna a fejedelemnek és a hazának, nem is méltó hát a
hangoztatott gyanúsításokra. „Még mikor csak igen ifjú voltam
is — igy végzi be levelét — tökéletlenségemért meg nem pi
rult az orczám, most immár az mikor 65 esztendős korban va
gyok, az én istenem segítségébűi elhidje fölséged, hogy inkább
nem. Előttem áll és vagyon fölséged hozzám való jó és kegyel
mes akaratja, az hazám java is."*) ,
VTört. Tár. 1878. 273—274. 1.
s) Tört. Tár. 1878. 84. 1. — Mailáth. Gesch. d. Magyarén. IV. köt.
a jegyzetek közt.
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Június első napjaiban ment fel követtársaival Bécsbe IIlésházy. A hangulat nagyon ellenséges volt iránta, de a viszo
nyok mérsékletet parancsoltak az udvariaknak. Legelső dolga
volt figyelmeztetni a főherczeget, hogy az egyezséget jó lesz a
legrövidebb idő alatt elvégezni, mert a fegyverszünet lejár, s
akkor a közeledő nagy török serget és a türelmetlenkedő ma
gyar hadakat nehéz lesz a támadástól viszszatartani. Annálfog
v a kéri a főherczeget, hogy Forgách Ferencz püspököt zárja
ki az értekezletből, mert a múltkor is ő okozta a legtöbb ne
hézséget és késedelmet. Vigasztalta azután Mátyást azzal, hogy
a Bocskay személyére vonatkozó követeléseket bátran meg lehet
adni, mert ő úgy is nemsokára elhalálozik s örököse nem lé
vén, minden viszszaszáll a trón birtokába.') Hogy Bocskayn már
ekkor mutatkoztak a később halálát okocó betegség jelei, csak
ugyan tény. „Magunk felől Írhatjuk kegyelmeteknek (máj. 25rőí szól), hogy hirtelen az úristennek látogatásából fölötte nagy
nyavalya talált vala bennünket, elanynyira, hogy életünknek
megmaradása is mind magunknál s mind egyebeknél igen két
séges volt." 2 ) Ezen idő óta mindegyre paraszVodik a követei
hez irt leveleiben betegsége felől, mi egygyel több ok volt —
nem engedni a békekötés tovább halasztását.
Mátyás főherczeg tanácsosaival megfontolta komolyan a
helyzetet. A hadügyi viszonyok egész háború alatt sohasem
voltak oly nyomoruak, mint épen most. S még remény sem
mutatkozott kedvezőbb helyzet teremthetésére. Rudolf állapota,
magatartása élő tiltakozás volt minden ilyen feltevés ellen. Másfelől
a magyar földön oly hangulat fejlődött ki, Kassa felől oly hatá
rozott nyilatkozatok hallatszottak, hogy még a vérmesebb re
ményű német tanácsosok sem látták időszerűnek holmi mester
séges practikákkal halogatni, az egyezkedés ujabb megindítását,
így aztán kinevezte Mátyás is biztosait: Trautson Pált, Lichtenstein Károlyt, Molárd Ernest, Preiner Siegfriedet, Erdődy
Tamást, Turzó Györgyöt és Forgách Zsigmondot, kikkel Bocs
kay követei utasítások értelmében, gyorsan hozzáláttak a ta
nácskozáshoz.3)
El lehet gondolni, hogy ókesszólásokban, szenvedélyes vi
tákban és ügyes sophismákban nem volt hiány. Minden egyes
pontnál hoszszas szóharezot kellett vivni a magyaroknak; s ám
bár szigorúan meg volt rendelve a fejedelemtől, magokat a leg
csekélyebb kérdésben is utasításokhoz tartani és attól el nera
~~i) Istvánfy. XXXIV. k. 517. 1.
a
) Tört. Tár. 1878. 274. 1.
'
,
s
) Horváth Mihály. 2. kiad. V. k. 39. 1. — Amhrosms Simigiamis. i.
m. 419- L — Ez utóbbi Kremperget is a biztosok közé sorozza, úgy Istvánfy is.
Á
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térni mégis nem egy pontban történt lényeges módosítás az
ellenfél előnyére. Miként előbb, úgy most is a vallás okozott
legnagyobb nehézséget. A magyaroktól követelt vallás-egyenlő
séget teljességgel nem akarták megadni, hiszen, mondák, ez
öszszeférhetetlen magával a királyi esküvel, és ellenkezik az
eddigi törvényekkel, melyeket a királynak sem áll jogában meg
másítani. Egy emlékiratot is nyújtottak b» e tárgyban a kath.
vallású királyi tanácsosok, melyben igyekeztek bebizonyítani,
hogy a mieink követeléseinek teljesítése lehetetlen. „Gondolja
me°g maga Illésházy, igy szólnak a többek közt, ha valyon a
szász herczeg vagy más protestáns fejedelem meg fogna e abb™
an

ni és üldözni; kövesse ki-ki azt a hitet, a mely neki tetszik,
de a katholika vallás és a magyarországi törvények sérelme
nélkül.')
A végházakra vonatkozó czikkelyt is nagyon szerették
volna Bécsben módosítani, s el is követtek mindent e tekintet
ben, hanem keveset érhettek el. Bocskay követei nem enged
tek, az ő helyzetök pedig „kétségbe esett" volt.-) Megdöbbentő
hirek érkeztek mindegyre: 70,000. török készül betörni Ausz
triába ; a nagyvezér Belgrádba érkezett; Rédey 7 gyalog és 9
lovas zászlóaljjal már Érsekújvár alatt áll, s másfelől is a ma
gyar csapatok elindittattak az osztrák tartományok felé.
Bocskay kielégítése nem igen okozott nehézséget. Már
holt hírét is vitték Bécsbe, s engedtek azon reményben, hogy
ez nemsokára be fog következni. Illésházy még többet engedett;
kihagyta a követelésből Kassát és belenyugodott, hogy mind
az, a mit most Bocskay nyer, Erdélylyel egyetemben, ha fiörökösse nem marad halála után viszszaszálljon a magyar király
ra. Illésházynak Erdélyre, illetőleg az erdélyi fejedelemségre vo
natkozó politikai nézete úgy látszik változott. Még a múlt év
ben azt ajánlotta Bocskaynak, hogy követelje magának Magyar
országból a Tiszáig nyúló földet, mert r mig Erdélybe fejedelem
vala, nem mernek vala az németek így düheskedni az magya
rokon.3) Most pedi g egyenesen károsnak, veszedelmesnek mond
ja, irár a török által is megcsonkított Magyarország kétfelé
szakítását.11) Es hihető, hogy ez a nézet volt engedésének főrugója.
i) Brüsseli okmánytár. III. k. 213. 1. — Horváti) M. V. k. 40. 1.
) Egyik német tanácsos nevezte igy.
4 Tört. Tár. 1878. 15. 1.
*) Tört. Tár. 1878. 282. 1.
2
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1606. június 23-án, a fegyverszünet letelte előtt egy nap
pal az alkudozó felek megállapodásra jutottak, a béke művét
befejezték. Hanem az alkudozás folyamata alatt történt egy neve
zetes incidens melyet nem hagyhatunk mellőzetlenűl. A mint
Illésházy májusban megkapta felhatalmazását az újabbi Bécsbe
menetelre, szokott erélyével kezdette már itthon egyengetni a
béke útját, s buzgalmában talán túl is lépte a határt. A haj
dúk közül sokat leszállított és haza küldött, mondván, hogy már
nines több -szükség szolgálatukra mert kibékültek a császárral.
Nekik ez az ilyen rögtöni felmondás roszszul esett s zajonga
ni kezdettek. De irogatott barátainak is Illésházy és ezeknek
szintén azt hirdette, hogy már többé nem lesz szükség hada
kozásra, anynyira haladt az egyezkedés. Ez fülébe jutott a tö
rököknek, mi a porta^gyanúsítását vonhatta maga után, mert
Bocskay megigérte, hogy az ő tudta nélkül semmit sem tractál a németekkel. Illésházy ilyetén eljárását elleiségei túlzott
alakban súgták be a fejedelemnek. Bocskay mindig óvatos volt
az Illósházyra vonatkozó besugásokkal szemben,. de most a té
nyek előtt nem hunyhatott szemet; anynyival is inkább, mert
nagyon ártalmas természetűek voltak. Megírta tehát Illésházynak, minő. hírek keringenek felőle itt, melyek ha valósággal
úgy vannak, „nem értjük — mondja — micsoda okon és mi
csoda tanácsból cseleködi leend kegyelmed." 1 ) Ez csupán gyön
géd szemrehányás volt, melyet Illésházy mégis rósz néven vett,
mert azt látta ebből, hogy ellenségei hatnak a fejedelemre.
Június első napjaiban történt ez a dolog. Nemsokára azu
tán napfényre jött egy csomó alattomos cselszövény, melylyel a
bécsi udvar igyekezett a nemzetet kijátszani. így pl. most is
azon törték fejőket, miképen lehetne a törökkel külön békét
eszközölni, s ebből a magyarokat kizárni. Folyt az alkudozás
nyilván is, mitől azonban Bocskay nem tartott, mert követei
ott voltak a budai basa oldala melle t. Hanem tartott a titkos
eljárástól. Megtudta, hogy minő vesztegetésekkel és fényes igeretekkel törekedtek tervöket keresztül vinni; sőt mi több, még
Magyarország nevezetesebb végvárait is odaigérték a töröknek,
ha szakít a magyarokkal. Ilire járt, hogy egy német commissarius azzal fenyegetődzött a török és magyar követek előtt,
hogy eljön az idő, a mikor a római császár méltó boszút fog
állani a magyarokon mostani magokviseletéért. Megsokalta hát
Bocskay a sok tekervényességet és haragra lobbant A szultán
nal való viszonya jobb volt mint bármikor; s igy ha nem néz
te, volna hanyatló egészségét, megszakít minden alkudozást és
kardot fog. Ezt nem tette, hanem Basodi Lászlót sietve Bécsbe
l

) Tört. Tár. 1878. 279—280. 1.
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küldötte azon rendelettel, hogy követei szüntessék meg az al
kudozást, mert instructiojokat módosítani fogja, s rövid időn
Rimay Jánostól felküldi. Addig pedig várjanak. Ez június 10.
körül lehetett. A legnagyobb sietséggel Kassára hivta az ura
kat, yármegyéket, szabad városokat és a hadak kapitányait, s
eléjök adta a dolgok állását. Az öszszegyült rendek keserűség
gel hallották ezt; s rövid tanácskozás után, június 14-kén, el
készítették és 37-en megpecsételték az új iostructiot, s mivel
Rimay hirtelen beteg lett, Dezsőffi Jánost bizták meg a fel
vitellel.
Kikelnek ebben a rendek először is Illésházy ellen; azu
tán elsorolják az udvar elébb elmondott alattomosságait. Végre
eléadják új kívánságaikat, vagy jobban mondva módosításaikat:
Eddig elnézték a rendek és nem nehez|eltek, hogy ö felsége a
törökkel kötendő béke érdekében levelezés vagy biztosok utján
lépéseket tett; de miután tudomásukra jutott, hogy ártalmas
practikákat is űznek biztosai, kívánják, hogy ezután semmit se
egyezkedjék ő felsége a törökkel Bocskay fejedelem tudta nél
kül; erre kötelezte magát a császár, s ha még is vét ellene,
a nemzet szívében okvetlen gyanút, aggodalmat fog ébreszteni.
Továbbá ő felsége a végvárakat a töröknek ígérte. Ha ,tehát
békét akar azzal kötni, ígéretét teljesíteni kell, mert különben
nem lesz béke. Fegyverrel pedig a töröktől a császár sohasem
tudja megvédeni, s a végeredmény az, hogy Magyarország vég
házai, melyekért századokon át anynyi magyar vér omlott, a
törökök kezébe kerülnek. Ezt azonban a nemzet nem enged
heti meg: módosítsák azért a követek elébbi követelésöket a
végvárak dolgában oda, hogy azok ő felsége, a fejedelem ke
zében maradjanak, mert csak így lesznek megmenthetők a tö
rök hatalomtól. A többi pontokra nézve marad a régi utasítás,
hanem meghagyatik, hogy attól semmiben el ne térjenek. 1 )
Illésházyt a Basodi által vitt rendelet egészen meglepte.
Épen javában haladt előre az egyezkedés, sőt közel lehetett
befejezéséhez, midőn ama küldött hozzá érkezett. Bizonyos ne
me fogta el a felindulásnak, s azt mondva, hogy őt a fejede
lem és az ország teljhatalommal felruházva bocsátotta el, nem
veszélyezteti hát a béke létrejöttét, hanem folytatja működénét.
Ugy is tett, és jun. 23 kán a tárgyalások befejeződtek.
Dezsőffy még jun. 27-én sem érkezett Bécsbe, hanem ta
lán más nap. Ezt abból lehet következtetni, hogy Illésházy vá
lasza, melyet a Dezsőffy által küldött utasításra irt, 29—30-ról
van keltezve. E válasz soraiból élesen kirí az az elkeseredett
harag, melyet Illésházy érzett az utasítás olvasásakor. „Az in*) Tört. Tár. 1878. 283—288. 1.
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struetionak az első részében engem Illésházy Istvánt gyaláznak
és szidalmaznak, az közepibe az mi arra való volt kiszőttem
és az herozegnek Deseoffy uram beadta;" annak is egy része,
mondja a válasz, szükségtelen volt, mert megvan az elébbi Írá
sunkban. „Az utolja (t. i. a végvárakról szóló) ellenkedik min
den ez ideig való szónkkal, jrásunkkal, munkánkkal mind 5
fölsógének s mind az országnak és azért arról hallgatunk."
Aztán rátér az ellene felhozott vádak czáfolatára. Többek
között azt mondja az utasítás „hogy kötés alatt és nagy titkon
bizták" reá az egyezség vezetését, s mégis szóval, tettel ma
gyar, török, német előtt mindent kipublikált. „Még gyermekko
romban hallottam — úgymond erre Illésházy — hogy az ki
bugár után, gyermek és bolond szava után indul, nem megyén
jó útra. - ' Oszszeszídja azután hazugnak, árulónak azokat, kik ilyen
gyalázatos rágalmakat koholnak ellene, s ügyesen bizonyítgat
ja, — felszámlálva közben a maga' érdemeit is — hogy milyen
lehetetlen mind az, a mivel gyalázzák. Azt fogják reá, hogy ő
idő előtt kibeszél mindent. Megczáfolja ezt helyesen, s azután
igy szól: „De azt kérdem én attól az bolondtól, az ki én re
ám ezeket hazudta, ki mondta meg Trautson uramnak, mivel jű
Bécsben Deseoffy uram, két nappal az előtt mind tudták, hogy
Bécsben érkezett, stb." Yégre kijelenti, hogy ő kész bármely
perczben törvényszék elé állani, csak jelenjék meg az áruló, és
bizonyítsa be világosan miket reá fog.1)
Az új utasítás tehát viszályt eredményezett, egyebet semmit.
A megkötött békén, mint bevégzett tényen többé nem változtat
hatott. Es a fejedelem nem emelt nehézséget. Rohamosan-nö
vekedő betegsége, a hajdúk iszonyú dúlása, kívánatossá tette
a béke, a nyugalom minél előbbi helyreállítását. . . „Ha liamar
nem bánik kegyelmed az dologgal — igy ir Bocskay jul. 4-kén
Illésházynak — atíúl félünk édes apám uram, hogy egy nap
csak fiú nélkül marad kegyelmed.2)
Ugyanezen napon állított ki Illésházy Bécsben a jun. 23kán kötött szerződés biztosítására egy megerősítő oklevelet, alá
írva rajta kívül Yizkeleti Tamás, Ostrosith András és Apponyi
Pál által. 3 ) Mielőtt eltávoztak Bécsből, megjelent Illésházy a főherczeg előtt és most megkapta az igért s valóban kiérdemelt
jutalom jó részét. Egyszersmind, elhatároztatott, hogy augusztus
elején ismét felmennek Bécsbe, a mikor a Rudolf és Bocskay
által időközben megerősítendő béke szerződést az osztrák örö0 Tört. Tár. 1878. 294—298. 1.
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kös tartományok is biztosítani fogják, s minden egyéb még
fenforgó aprólékos eltérések kiegyenlíttetnek, hogy igy a béke
végre hajtásának többé semmi útjában ne álljon,') A fegyver
szünet jun. 24-kén letelt volt, de azt még akkor megnyújtották
sz. Jakab napig, jul. 25-kéig.2,) Most már minden dolog egyelő
re el lévén intézve, a biztosok július 7-ke tájt sietve indultak
haza, hol a fejedelem türelmetlenül várakozott rajok. Haza hoz
ták azt a szerződést, mely „bécsi békekötés" czim alatt van
megörökitve közjogunkban, törvénytárunkban. 3 )
V.
Mátyás főherczeg belátta, hogy daczára a békeegyezmény
létrejöttének, a helyzet mindaddig veszedelmes marad, mig a
szerződést Rudolf császár maga is nem szentesíti. Ezért első
gondjának tartotta egész terjedelmében császári bátyja elé fel
terjeszteni a szerződést és sürgetni a megerősítést. Rudolf ille
tőleg környezete, mindig kicsinyelte a magyar forradalom ter
jedelmét és a prágai várlakból túlzottnak tekintették azt a
veszedelmet, melyet Mátyás oly élénken rajzolgatott. Mi termé
szetesebb hát, mint hogy egészen megrémültek a másodszor fel
terjesztett békepontoktól, s azokat mint káros, istentelen művet
a császárral nem fogadtatták el. Alcftncellárát Rudolf Bécsbe
küldve, kijelentette: „hogy ezen új, részint istentelen, részint
királyi esküjével és lelkiismeretével ellenkező, s az egész né
met nemzet becsületet s tekintélyét sértő ezikkelyeket el nem
fogadhatja;" — s egyszersmind meghagyta a főherezognek, hogy
ezután akár a török, akár a magyar béke érdekében semmine
mű lépést ne merészeljen tenni.4)
Mátyás főherczeget elkedvetlenítette e durva, meggondo
latlan eljárás, mely a mellett, hogy belátbatlan veszedelmet von
hat vala maga után, még tekintélyét is érzékenyen érintette.
Mit tegyen? ez volt most a kérdés. A jul. 25-kéig kötött fegy
verszünet nemsokára letelik. A török sergek már is sarun kez
denek felfelé húzódni a Duna-mentén. Ezek addig nem békül
nek, mig a magyarok teljesen megnyugtatva nem lesznek. Pe
dig Kassa-felől zúgolódás hallatszik, mi világosan bizonyítja,
hogy Bocskay hivei elégedetlenek. Ebben a perezben ott állott
a dolog, hogy a hoszszas fáradsággal, . veszödéssel létesített bé
kemű teljesen megsemmisüljön. S nagyon valószínű, hogy ez
megtörtént volna, ha a Rudolf eljárása köztudomásra jut. A fői) Horváth Mihálynál. V. k. 41.. 1.
=) Tört. Tár. 1878. 301. 1.
») Corpus Juris Hung. I. k. 643—647. 1.
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herczeg azonban nem csüggedett el. Első dolga volt fegyver
nyugvást kezdeni a törökkel. Itt is Illésházy volt a fő közben
járó a német-biztosok mellett. A tárgyalás sikerre vezetett oly
formán, hogy július 25-től kezdve 32 napig a fegyver mind a
három részről letétetik, s erről egymásnak hitlevelet állítanak
ki, „hogy ha a fölséges István király (Bocskay) akarja," az az
beleegyezik. A fegyverszünet részleteit különben 16 pontban
szabják meg.1)
Ez alatt Mátyás több felterjesztésben igyekezett a boldog
talan Rudolfot meggyőzni ügyeik állásáról, s a béke szentesí
tését tőle kinyerni. De Rudolf a gyűlölt főherczeg szavaira nem
sokat hallgatott; hanem mikor értesült, hogy a török csak 32
napi fegyvernyugvást engedélyezett, akkor már ő is gondolkoz
ni kezdett a viszonyokról, és végre jónak látta meghajolni a
kényszerhelyzet előtt. így augusztus 6-kán kiadta a békeszerző
dést megerősítő oklevelet a következő záradékkal: „A hozzánk
küldött új egyezséget akkép erősítettük és erősítjük meg, hogy
mindazon czikkek, melyek a vallási és egyházi kérdésekre vo
natkoznak, mind pedig a többiek is úgy ertelmeztessenek, hogy
azok ünnepélyes eskünkkel, melylyel koronáz tatásunk alkalmá
val magánkat az ország rendéinek leköteleztük, s a mely ellen
semmit sem cselekedhetünk, ne ellenkezzenek; ha pedig egyik
vagy másik részről még nehézségek fognának felmerülni, azok
a legközelebbi országgyűlésen intéztessenek el.**)
Mátyás főherczeg tehát megkapta a bécsi béke szentesí
tését, hanem nem lelte örömét benne. Jól tudta, hogy ezt ilyen
záradékkai a különben is zúgolódó magyarok nem fogják elfo
gadni, sőt nem is tanácsos elé j ők terjeszteni. Tanácskozást tar
tott bizalmas embereivel e tárgyban, s a nehéz kérdést Lichtenstein Károly tanácsára ügyesen oldották meg Az 1606. febr.
9-kén kötött első egyezséget, mint látók, Rudolf minden zára
dék nélkül feltétlenül erősítette meg márcaius 21-kén. Ezt most
elővették, s a kelet napot kitörölve, helyébe augustus 6-ot ír
t a k , ' a mely napon kelt a fe.nebbi záradékkal megerősite-t levél.3)
így küldötte aztán Bocskayhoz át a főherczeg Rudolf szente
sítését.
Mig Mátyás küzdött a prágai udvarral, Bocskay is öszszehivta hiveit és tanácskozott velők a békepontok felett. Né
melyek ezek közül most is oly kétértelműén és anynyira nem
a rendek utasítása szerűit voltak szerkesztve, hogy általános
0
ig teszik
2
)
s
)

Tört. Tár. 1878. 308—310. 1. — Történetíróink jul. 14-tó'l aug. 14e fegyverszünet idejét.
Győri Tört. és Rég. Fűz. IV. k. 195. 1. —Brüsseli okm. III. k. 301. 1.
Vischer Péter levele. Brüsseli okm, III. k. 277—278. 1.

I

56
elégületlenséget keltettek, és azok megváltoztatását mindenki
mulhatlannak tartotta. Volt egy párt, mely épen a béke meg
semmisítése és a háború tovább folytatása mellett izgatott. Ez
zel Illésházynak gyűlt meg a baja, kit most is hangosan szi
dalmaztak. Kitetszik ez a jul. 30-kán Turzó Györgyhöz intézett
leveléből: „írja meg azt is kegyelmed, hogy adja ő felsége tud
tunkra, ha császár urunk confirmalta-e az mi bécsi végzésün
ket vagy nem, mert addig jól tudom, semmire nem vihetem
őket; egyébként remélem, hogy megállják az végezést: azok,
kik magok hasznáért nem akarnák az békességet, azok forgód
nak és engem is fenyegetnek, de velem levén az én istenem,
nem félek tőlök stb." 1 ) Illésházy Bécsből nem ment egyenesen
Kassára, hanem a felvidéken hátra maradva követtársaitól, ott
időzött aug. elejéig. Ekkor a fejedelem sürgetésére sietve leuta
zott a székvárosba, hol az ő jelenlétére igen nagy szükség volt.''1)
A rendek már együtt ültek, s az ő megérkezésével hozzá lát
tak a szerződés tárgyalásához.
Egyik két értelmű pont volt a vallásra vonatkozó, mely
az egyezségben következőleg szerkesztetett: „Az ország közvégzeményei s maga az 1604-dik évj utolsó czikk, — mely külön
ben is az országgyűlés után' és a rendek megegyezése nélkül
íratott be, s mely ezennel eltöröltetik, — ellen nem állván, vég
zésbe ment: hogy a korábbi intézményekhez képest, mclyszerint a király senkit sem akar hitében és vallásában háborgat
ni, vagy mások által háborgattatni, a rendek összesen és egyen
ként, valamenynyi főúr, nemes, szabad királyi város, a koroná
hoz közvetlenül tartozó mezőváros Magyarország területén, s a
magyar végok hitvallásukat szabadon és akadály nélkül gyako
rolhassák, de azon hozzátétellel: hogy a római kath. vallás rö
vidséget ne szenvedjen; hogy a clerus s a kath. egyházak sza
badok és bántatlanok maradjanak ; hogy az iménti zavarok köz
ben mindkét részről elfoglalt egyházak kölcsönösen viszszaadassanak." Itt ez a kifejezés: „hogy a római kath. vallás rövid
séget ne szenvedjen" ötlött fel a rendeknek, mint olyan, melyet
mindenki a maga sugallata szerint magyarázhat. Azt határoz
ták tehát, hogy ennek a kitörlését okvetlenül követelni kell a
főherczegtől.
(Vége köv.)
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