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Barát vagy ellenség?  
Hajdúk határon innen és túl,  

Báthory Gábor fejedelemsége idején 
 

– Mohácsi Endre – 
 
 

 
A hajdúk történetével foglalkozva nem kerülheti el a figyelmünket az az ellent-
mondás, hogy míg az 1598. évi 29. törvénycikk a szabadhajdúk kiirtásának mód-
járól értekezik,1 addig Bocskai István mozgalmában már ők az ország hős kato-
nái, akik 1607-ben és 1608-ban a második hajdúfelkelés alatt a nádornak és a 
császárnak diktálnak, 1608-ban pedig egyenesen fejedelmet segítenek az erdélyi 
trónra. Somlyai Báthory Gábor, ecsedi Báthory István unokaöccse, 1605-ben 
Kassán ismerkedett meg hajdúkkal és vezéreikkel. Az ismeretség mellett azon-
ban más, fontos tényezők is közrejátszottak abban, hogy a későbbi fejedelem 
zsoldjába álló hajdúk segítségével megszerezze a hatalmat Erdélyben. A „két 
nagy császár”2 birodalma között elterülő fejedelemség elég erős volt ahhoz, hogy 
Bocskai után is megtarthassa viszonylagos függetlenségét. Megvilágítva az érem 
másik oldalát, láthatjuk, hogy a két császár birodalma sem volt képes ezt a terü-
letet magának megkaparintani. Így az ismeretségen és az európai politika kedve-
ző alakulásán túl még egy fontos tényező is segítette a hajdúk és Báthory Gábor 
ügyét: a pénz. Báthory Gábor volt az egyetlen örököse a család óriási vagyoná-
nak, amely segítségével könnyedén fogadhatott fel zsoldos sereget politikai céljai 
eléréséhez. Ugyanakkor az ő személye volt az, aki a források szerint a Habsburg 
udvar számára is elfogadható kompromisszum lehetett.3 

Az egy viszonylag békésebb időszakot felváltó tizenötéves háború eseményei 
a határok megváltozása mellett mélyebb folyamatokat is elindítottak. Többek kö-
zött a haditechnikában, harcászatban láthatunk változásokat. Egyre jobban elő-
térbe kerül a gyalogság, amely pikákkal és muskétákkal szoros alakzatokban vé-
di ki a nehézlovas katonák rohamait. Megjelenik az állandó hadseregek gondola-
ta is, de azok megszervezése egyelőre várat magára. A várkatonaság és az idegen 
hadak mellett a hajdúk nagyobb része, a szabadhajdúk zsoldosokként harcoltak. 

                                                 
1  A törvénycikk előzményei majd 100 évre nyúlnak vissza hasonló tartalommal. 
2  I. Ahmed oszmán szultán (1603–1617) és II. Mátyás Magyarország királya (1608–1619) 
3  Papp Klára: „Az hajdúsággal mégyen erdélyi fejedelemségre”.Báthory Gábor és kora (1608–

1613). In. A hajdúváros Böszörmény. Tanulmányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. 
évfordulójára. Szerk. Nyakas Miklós, Hajdúböszörmény, 2010. 77–104., a kérdésre leginkább 
83–85. 
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A zsoldosok nagy előnye az volt, hogy a katonáskodás hivatásuk és bármikor fel-
fogadhatóak voltak. Viszont béke ideje alatt, amikor nem tudták fenntartani a hi-
vatásos seregeket, azok szétszéledve sok gondot okoztak. Természetesen ezek az 
okok is hozzásegítik majd az európai, nemzeti állandó hadseregek mielőbbi ki-
alakulását. 

A neves író, Niccoló Machiavelli így írt a zsoldosokról: „Aki zsoldosok fegy-
verére alapozza uralmának biztonságát, nem lehet annak soha nyugalma, mert 
egyenetlenkedők, törtetők, engedetlenek, hűtelenek, barátok közt hetvenkedők, 
az ellenséggel szemben gyávák; istent nem félik, emberekkel szemben adott sza-
vuk nincs, s ha késik a cselekvésük, ezzel csak a biztos romlás késik, békében ők 
fosztanak ki, háborúban az ellenség. Ennek oka, hogy csak az a kis fizetség 
vonzza őket a harcmezőre, nem érzelem vagy más hathatós ok.”4 

A hajdúk megítélése sem korukban, sem később nem volt egyértelmű. Én sem 
fogok tanulmányomban pálcát törni felettük. Viszont az általam tárgyalt idő-
szakban Machiavelli idézete tökéletesen alkalmazható a szabadhajdúkra, sőt az 
idézet modellezhető a történések alapján. Báthory Gábor fejedelemségét, hatal-
mát erre az új, a társadalomban nemrég gyökeret vert csoportra alapozta 1608-
ban. A februárban megkötött debreceni szerződésük5 csak későbbi virágzó kap-
csolatuk kezdetét jelentette. Márciusi megválasztása után „nyilván távolabbi ter-
veire gondolva, féltő gonddal kezdte rendezgetni a hajdúság problémáit”.6 Az if-
jú fejedelem, ecsedi Báthory István7 neveltje, Bocskai István közeli ismerőse, 
nyilván gondolhatta, hogy a hajdúk problémájának megoldásával, vezetőik meg-
nyerésével egy erős, harcban edzett katonai rétegben találhat támogató bázisra. A 
problémák megoldására elsődlegesen a régebbi, még Bocskai István által ado-
mányozott, de még hatályba nem lépett kiváltságokat próbálta rendezni. A haj-
dúk többek között Kálló városát kapták meg, ami folytonos összeütközést jelen-
tett a várban szolgáló végvári katonasággal és nem utolsósorban a város lakóival 
is. Így a város és persze a Kállay család kéréseire a magyarországi hajdúk meg-
kapták birtokul Csegét, az erdélyiek pedig Nádudvart. Bár elég nehézkesen sike-
rült ezt a cserét megoldani, a hajdúk maguk biztosítására való törekvéseik foly-
tán. „Kálló városában való részünkért, hogy Nádudvart adta Magyarország, mi is 
ilyen okkal reá mentönk, hogy addég Kálló városából semmi képpen ki nem me-
gyünk, hanem elsőben Nádudvartt egy kastélyt építsenek, ki enyett bízvást lete-
lepedhessünk.”8 Másodlagos megoldást pedig az új kiváltságolások, telepítések 
jelentették Báthory és a hajdúk számára. 

                                                 
4  Niccolo Machiavelli: A fejedelem. Machiavelli művei. Bp., 1978. 41–42. 
5  Szilágyi Sándor: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. V. k. Bp., 1879. 570–574. (továbbiakban 

EOE) 
6  Rácz István: Hajdúk a XVII. században. Debrecen, 1969. 94. 
7  Ecsedi Báthory István országbíró (1555–1605) 
8  Szabó Károly: Báthory Gábor és a hajdúk. = Történelmi Tár, 1880. III. évf. 321–322. 
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A Magyar Királyság területén az 1607 februárjában megbízott királyi bizto-
sok számára a hajdúk „leszállítása” volt a legfontosabb feladat. Báthory Gábor a 
fentebb említett belpolitikai tevékenységével 1608 tavaszán teljesen megbolygat-
ta a hajdúk táborát. Nagylúcsei Dóczi András9 királyi biztos felháborodva pana-
szolta el bethlenfalvi Thurzó György10 nádornak az esetről: „Az mi penig az haj-
dúságnak igéretét illeti, az is ideig meg lett volna, az ország végezése szerint, 
csak hogy Báthory uram maga fogadása szerint, ez az ígéret nem compresendál-
tatott, hanemhogy az magátul contentálja őket, leszállította volna. Hogy peniglen 
eö keg[yel]me Báthory uram ez ideig le nem szállította, sőt inkább újóbban 
ismég az Tiszán innét által bocsájtotta, ki az szegény elromlott vármegyéknek fö-
lötte súlyos. Ha az hajdúságon mi esik, eö keg[yel]me is Báthory uram, ha dolga-
iban meg fogyatkozik, senkire abbul se ő maga, se az hajdúság nem vethetek, s 
jól meg is gondolja eö keg[yel]me, ennek jövendőben is mi lehessen az vége, sőt 
ez dologbul bár követet se fárasztotta volna oda föl. Az szóval való izenetre az 
én választételem csak az volt, melyet keg[yelme]dnek is pro informatione akarék 
meg írnom. Ez penig az követ Kisvárdára jött által, kivel sokat is desputáltam, 
hogy az hajdúságot miért bocsátották az Tiszán ismég újóbban által, de ő mind 
úgy felelt reá, mintha nem az ő ura akaratjából jöttek volna által, és semmit sem 
tudna benne. Az penig mi képpen lehetett volna, eö hite nélkül, hagyom az 
keg[yelme]tek bölcs itéletére.”11 A hajdúk problémáját, azaz mindannyiuk kielé-
gítését letelepítéssel, kiváltságolással ahogy Bocskainak, Báthorynak sem sike-
rült és nem is lehetett szándékában. Ugyanis a hajdú-életforma vonzóvá vált 
mind a parasztság, mind az elszegényedett nemesség számára is. A könnyű zsák-
mányszerzés lehetősége igen kecsegtető volt. A háborúkban edződött veterán 
hajdúság békében pokollá tette a körülöttük élő emberek életét. Mivel a hajdúk 
nagy többsége Szabolcs vármegyében lakott, az itt élők szenvedték meg a leg-
jobban jelenlétüket. Szabolcs és Szatmár vármegyék voltak Erdély és a Királyi 
Magyarország ütköző területei, innen toborozták a legtöbb hadjárathoz mindkét 
fél oldaláról a hadseregek zömét kitevő hajdúságot. Persze a vármegyék szeret-
ték volna elejét venni a határon túli toborzásokkal járó erőszakoskodásokat, de 
nem sok sikerrel jártak. Nagylúcsei Dóczy András aki 1610-től tiszántúli és 
szatmári főkapitány volt, tehetetlenül szemlélte a Báthory Gábor hívó szavára 
gyülekező hajdúk mozgolódásait: „Az hajdúság uram Tasnádon, holott maga is 
Elek János jelen vagyon, lévén immár ott 1500 magával, és Gyarmaton, mely Ecsed-
höz való igen gyülekezik, hirdetvén azt mindenütt, hogy Máramarosba menné-
nek.”12 A hajdúk pedig nem válogattak az eszközökben, akár erőszakkal is tobo-
roztak, és amire szükségük lehetett azt elvitték: „Elek János Bátorban lévén s 

                                                 
 9  Nagylúcsei Dóczy András Tiszántúli és Szatmári főkapitány 1610–1618 között. 
10  Bethlenfalvi Thurzó György a Magyar Királyság nádora 1608–1616 között. 
11  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) E 196, Fasc. 62. No. 1. 
12  MNL OL, E 196, Fasc. 61. No. 1. 
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maga igen gyűjti az hajdúkat, az mely hajdúknak arra szabadságot adott, hogy 
valahol ők lovat meg szereznek, akár kicsoda féle rendbeli embertül, többet éret-
te négy forintnál ne adjanak, hanem mindjárast eriggyenek, sőt az utakat is min-
denfelé állják ilyen okkal.”13 – írja Dóczy András. De igen rémisztő beszámolót 
olvashatunk Károlyi Mihály leveléből is, aki szintén a Báthory Gábor seregébe 
igyekvő hajdúk rettenetes kíméletlenségéről számolt be 1610. november 23-án a 
szatmári főkapitánynak: „Az hajdú vitézek most is által mentek ügyesen rajtunk 
az eö fel[sé]ge koronás királyunk birodalmán, nagy kártétellel és rettenetes ke-
gyetlenséggel. Károlyban, városomban is hét zászlóval voltak, kapitányuk Ko-
váts Albert, tegnap mentek el városomból két zászlója Majtényra, az többi Szent-
miklósra. Immár most az Erdélyi birodalomnak határának széléig akadoztak 
meg, de halhatatlan kedvetlenek az meneteléstől. Bobáldon, Károly mellett való 
jószágomban oly kegyetlenséget tettek, csak […] amikor mentek, hogy nagy 
nyargalva tatár módon mentek falumra, az szegény népet verték, vagdalták, ajtó-
ikat rájok vágták, az hol bezárkóztak, és hol elevenen hagytak egynéhányat. 
Egynéhánynak csak meg nem metélték torkukat, pénzt kívánván tűlök és avval 
meg nem elégedvén, azon falunak mezején két pásztor gyermekére találtak, job-
bágyom fiaira, egyik tíz, s az másik tizenhat esztendős gyermek volt, ezeket úgy 
vagdalták, hogy az egyiknek az feje darabonként szakadozott és mindjárast meg 
holt, az másik is talán csak ma is meg hal, az mellett jobbágyaimban is halálos 
sebben feküsznek. Teremen az Kovács Péter hada, az eö felsége Kállai hadna-
gyának, Vetési Mihálynak udvarházára mentek, borait itták, és minden javaiból 
zsákmányt tévén, udvarházát meggyújtották és megégették. Eö maga Wetéssy 
uram ide károlyi házamba szaladott és itt maradott, még mert eö magát is megöl-
ték volna.”14 Miért is igyekeztek a hajdúk az erdélyi fejedelem zászlai alá? Bá-
thory Gábor politikája egyre jobban nemtetszést váltott ki a környező államok 
vezetői között. Hogy megnyerje magának Erdély rendjeit, engedményeket kellett 
tennie kormányzásában vallási, de más kérdésekben is. Az ellenszegülő szászok-
ról még nem is szóltunk. A fejedelem hajdúinak dúlását pedig nem akarta senki 
sem tovább tűrni. Az 1610-ben emigrációba kényszerült Kendy István és Kornis 
Boldizsár15 is minden erejüket és befolyásukat arra használták, hogy támogatókat 
szerezzenek Báthory megdöntésére irányuló terveikhez. Kendy István sikeresen 
kilincselt a lengyel uralkodónál, aki szívesen támogatta volna terveit, különösen 
az 1611 nyarán történt incidens miatt is, amikor közel kétezer hajdú dúlta végig 
Lengyelország déli részét, elmaradt zsoldjuk miatt.16 Báthory úgy gondolta, hogy 
egy nyertes hadjárattal erősebbé teheti uralmát és pozícióját mind Erdély, mind 

                                                 
13  MNL OL, E 196, Fasc. 61. No. 2. 
14  MNL OL, E 196, Fasc. 63. No. 2. 
15  Kendy István és Kornis Boldizsár erdélyi nemesek, akik 1610-ben sikertelen összeesküvést 

szerveztek Báthory Gábor erdélyi fejedelem ellen. 
16  Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. Bp., 1882. 100. 
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pedig az ellenfelei előtt. Havasalföld elfoglalása nem tűnt rossz ötletnek,17 ugyanis 
a közvetlenül török szomszédságában lévő állam élén a német-római császár által 
trónra juttatott vajda Radu Serban18 állt, amit a török sem nézett jó szemmel.19 
Viszont a török beleegyezése nélkül nem indíthatott hadjáratot Havasalföld ellen 
sem. Ha Ahmed szultán szemet hunyt volna a dolog felett, nyilvánvalóan az 
Oszmán Birodalom gyengeségét erősítette volna. Így hiába vonult be Havasal-
földre kardcsapás nélkül, a porta parancsára el kellett hagynia szerzeményét. 

Radu Serban Havasalföldi vajda, aki trónját szerette volna visszaszerezni, ter-
véhez bőven talált támogatókat. Élvezte Bécs bizalmát, de segítette III. Zsig-
mond lengyel király és Konstantin moldvai vajda is.20 1611 áprilisában elűzte a 
török által a trónjára ültetett Radu Mihneát21 és hozzálátott egy Erdély elleni 
bosszúhadjárathoz. Ezért, amikor Báthory Gábor 1611 áprilisában hadat gyűjtött, 
mind az erdélyi és magyarországi területeken, Forgách Zsigmond22 és Thurzó 
György érthető módon egyaránt megtiltották a határon lévő megyékben élő haj-
dúknak a Báthoryhoz való csatlakozást. „Embereknek, uraknak, nemes-nemte-
len, vitézlő hajdú az egyéb, akár minemű renden lévőknek Szatmár, Szabolcs, 
Bereg, Máramaros Kraszna, Belső-, Külső-, és Közép-Szolnok vármegyékben 
akárhol lakosoknak […] parancsoljuk keményen, hogy […] senki Báthory Gábor 
mellé és zászlója alá ne menjen, mert valaki ez ellen cselekszik […], bizonyos 
legyen benne, hogy ha jószága nincsen, feje és tisztessége veszessen, ha pedig 
jószága vagyon, mind jószága nemessége és tisztessége veszessen, minden sze-
mély válogatás és kegyelem nélkül.”23 A nádor ezen felhívása válasz volt a Bá-
thory által feltüzelt hajdúk tevékenységére, akik maguk mellett a parasztságot is 
nagy sikerrel eskették fel Báthory seregébe. Már február másodikán hallott erre 
utaló híreket a nádor, aki figyelmeztette Dóczy Andrást, hogy „Annakfelette az 
parasztságot is ne engeggje kegyelmed Báthory számára esküt tenni, hanem affé-
le esküt tevőknek itt ellene állion minden tehetsége szerént, mert ha senkitül nem 
leszen félelmük, és mindenkor ebben mennek el, csak Isten tuggja, mi következ-
hetik belőlle”.24  

                                                 
17  Fontos megjegyezni, hogy a korabeli források szerint Báthory már trónra lépésekor foglalko-

zott a gondolattal, hogy a havasalföldi és moldvai vajdaságokat megszerezze Erdély számára. 
Pl.: Weiss Mihály Naplója. 

18  Radu Serban, Havasalföld fejedelme (1602–1610, 1611.) 
19  Görög Ferenc: Báthory Gábor és Bethlen Gábor viszonya a két oláh vajdasághoz. = Erdélyi 

Múzeum, 1904. 21. évf. 9. sz. 513. 
20  Vörös Péter: Forgách Zsigmond Erdélyi expedíciója 1611-ben. = Hadtörténelmi Közlemények, 

2011. 3. sz. 867. 
21  Radu Mihnea, Havasalföld fejedelme (1601–1602, 1611–1616, 1620–1623) 
22  Ghymesi Forgách Zsigmond, felső-magyarországi főkapitány 1609–1618 között. 
23  MNL OL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, VI. A. 1. 103. cs. Fasc. 29. no. 15. 
24  MNL OL E 173.  
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Báthory és Serban hadai 1611. július 7-én csaptak össze a Brassó melletti pa-
pírmalomnál. Radu vajda elsöprő győzelmet aratott. A vereség hatására a feje-
delmet támogató hajdúk – akik közben tudomást szereztek Forgách Zsigmond 
készülő hadjáratáról – rögtön elpártoltak és átálltak a felső-magyarországi főka-
pitány seregébe.25 Forgách terve az volt, hogy a megbékélt hátországból elindul-
va, a Havasalföldi vajda csapataival harapófogóba foghatják a fejedelmet. For-
gách Zsigmond hadserege a várakozással ellentétben elég siralmas képet mutat-
hatott, ahogy egyik levelében leírta Dóczy András, július 5-én: „Zakmár várme-
gye benn vagyon, Ugocsa is ma érkezik be, Bereg vármegyére mostan is vagyon 
emberem, de nem tudom, mi oka, ha fő Ispánok akarattja-e, avagy mint vagyon, 
de mindennemű dolgokban elég késedelmesbek. Megírtam nekik, hogy az Or-
szág végezéséhez accomodalják magokat és bejöjjenek […], de eleddig csak […] 
az dolgot, de ha szinte bejönnek is, Nagod megbocsássa, de ha más kész hada 
Nag[ysá]odnak nem leszön, ezekkel ellenséget nem verünk, elégtelenek arra.”26 
Dóczy, bár bízik felettesében, de bizonytalannak tűnik ügyük sikerében: „…sőt 
inkább azt mondják, rettegnek attul, hogy ha ez dolog markokban szakad, ennél 
is nagyobb insolentiára csak okot adnak, miért hogy az hajdúk igen vigyáznak, 
paratusok, és az occasiot nem intermittálják. Azért kéröm Nag[yság]odat, úgy 
disponálja ez dolgot, hogy menyjen effectumban az dolog, de tudom Nag[yság]od 
úgy mint bölcs, okos úr, jobban ezt meg tudja gondolni és ez dolgot ordinálni.”27 
A hadjárat Forgách Zsigmond számára teljesen balul ütött ki. Mivel Várad kitar-
tott a fejedelem hűségén, meg kellett kerülni, ami két problémát is felvetett. Az 
első a morális vereség, hogy az előretörő sereg mögött maradt egy ellenséges 
vár, másrészt pedig az utánpótlás is veszélybe került. A kezdeti sikereket megtör-
te az a tény is, hogy Erdély népe nem állt az expedíciós királyi magyar sereg 
mellé. Így Forgách Zsigmondnak az a számítása nem vált valóra, hogy Erdélyből 
toborozzon katonákat serege számára. Ráadásul a török porta sem tűrte volna, ha 
a német-római császár hűségére hajol Erdély, így csapatokat küldött Báthory 
megsegítésére. A török csapatok közeledtének hírére a megfogyatkozott sereg a 
törcsvári szorosnál elhagyta Erdély területét és nagy veszteségek árán sikerült 
novemberben Kassára eljutnia. 

Amit Dóczy András előre látott, bekövetkezett. Azaz, egy vesztes hadjárat 
Erdély ellen beláthatatlan következményekkel járt a tiszai vármegyékre nézve. 
Hiába a tokaji béke rendelkezései, a hajdúk a fejedelem bátorítására is rettegés-
ben tartották a vidéket: „Ezt az levelet immár elkültem Nag[yság]odnak két ka-
tonától. De az hajdúság fel s alá való kóborlások miatt nem mehettek el, vissza 
hozva is az leveleket úgy kellettek ez paraszt ember által Nag[yság]odnak meg 

                                                 
25  A hajdúk átpártolása persze nem ment egyszerűen, de Forgách július 5-én kiegyezett Fekete 

Péter hajdúkapitánnyal, így riválisának, Nagy Andrásnak sem maradt sok választása. 
26  MNL OL E 196, Fasc. 57. No. 9. 
27  MNL OL E 196, Fasc. 57. No. 9. 
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küldenem. Most az hajdúság, úgy mint Premesi és Geleji hada, Sárközre ment az 
Bocskai uram boraira. Ezenkívül minden falut […]. pénzt, lisztet, zabot, szalon-
nát és egyéb féle […] rajtok kérnek, hogy mindeneket Gyarmatra felhordassanak, 
mert ott akarnak telelni. Elég nagy nyomorúságban és kárvallásban vadnak az eö 
Felsége hívei. Adja Isten, hogy hamar vége legyen.”28 A török segítséggel győ-
zelmet arató Báthory Gábor diktálhatott és diktált is. Hajdúi már városokat sar-
coltak: „Köszönetem és magam ajánlása után Isten sok jókat adjon. Némethi bí-
rák és polgár uraim az én irásimon látom, hogy semmit nem attok. De bizonnyal 
elhidgyétek azt, hogy a marhátokkal bántatom meg, s magatokkal is. Hanem 
mingyárt hozzatok tizennégy köböl lisztet, húsz köböl zabot, egy mentének való 
posztót, húsz csizmákat, jókat. Borsot, sáfrányt, gyömbért, szekfüvet elegendőt. 
Egy pulhákot29 jót tokostul. Húsz rókabőrt, nyolc szalonnát. Ezek mindjárt meg 
legyenek, mert másképpen gondolok felőletek. Egy még gyolcsot is hozzatok. 
Csak álomnak ne véljétek írásomat, mert jó szerencsém ne legyen, ha bosszút 
nem állok. Az marhátokon telelek ki. Isten veletek.”30  

Mindezek ellenére Báthory Gábor hatalma megtört és lefelé ívelt. Az 1612-
ben a török portára küldött követe útközben kiegyezett a fejedelemmel még min-
dig hadban álló szászokkal és bejelentette trónigényét az Erdélyi Fejedelemségre. 
A szintén erdélyi uralkodásról „álmodozó” Nagy András generálist maga a feje-
delem végeztette ki, és kis híján bizalmasa, Bethlen Gábor is erre a sorsra jutott, 
de időben elmenekült az országból. Báthory Gábor kétségbeesetten kért segítsé-
get a Magyar Királyságból, amit persze már megtagadtak tőle: „Azért, hogy az 
segítséggel, amirül késéseknek okát nem tudhatjuk, talán ugyan Klehsl31 meg 
sem akar bennünket segíteni, az mind vesszük eszünkben. Kérjük azért szeretet-
tel Keg[yelme]det, Keg[yelme]d adja nyilván mindjárast értésünkre, mihez tart-
suk magunkat, kell-e az segítséget várnunk, úgy nem tudjuk bizonyosan, mihez 
tartani magunkat és gondot viselni magunkról. Datum ex arce N[ost]ra Waradien 
die 19. octob[e]r. Anno 1613.”32  

Az elmaradt segítség miatt Báthory magára maradt. Talán a sors fintora, hogy 
október 27-én, Váradon saját hajdúi oltották ki fiatal életét.  

                                                 
28  MNL OL E 196, Fasc. 63. No. 10. 
29  puska 
30  MNL OL E 196, Fasc. 63. No.10. 
31  Melchior Khlesl (1552–1630) bécsi püspök, osztrák államférfi. 
32  MNL OL E 196, Fasc. 63. No. 19. 



 

 

 
 
 




