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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Rendi küzdelmek a XVII. századi Magyarországon és 

Erdélyben 

 

 
1. Az Erdélyi Fejedelemség születése 

 

   1538-ban, a váradi egyezmény évében már 12 éve tartott a harc a magyar trónért János 

király és Habsburg Ferdinánd között. A király bizalmasával, György baráttal megpróbálta 

az egyezséget kijátszani, miután bebizonyosodott, hogy V. Károly császár nem fog segíteni a 

törökkel szemben. A következő évben János király feleségül vette Jagelló Izabellát, a lengyel 

király lányát, és egy trónörökösben reménykedve szerette volna megtartani a trónt 

családjának. 

1540-ben a király azonban meghalt, fia születése után két héttel. György barátra hárult az igen 

nehéz feladat, hogy megakadályozza a Szapolyai országrész széthullását. A főurak a váradi 

egyezményre hivatkozva sorra pártoltak át Ferdinánd táborába. Budán György barát az 

országgyűléssel királlyá választtatta a csecsemő János Zsigmondot II. János néven, de az új 

uralkodót nem koronázták meg. A német csapatok megpróbálták elfoglalni Budát, de 

sikertelen volt az ostrom. 1541-ben újra próbálkoztak ezzel, de György barát és hívei ismét 

sikeresen védekeztek. Szulejmánnak semmiképpen sem volt elfogadható, hogy Buda 

Habsburg kézre kerüljön, de a beavatkozáshoz a közvetlen okot a magyar segítségkérés adta. 

Szulejmán szeptember első napjaiban elfoglalta Budát és azt többé nem is adta ki a kezéből. 

Török Bálintot, a magyar hadak főparancsnokát Sztambulba vitték, János Zsigmondnak pedig 

felajánlották Erdélyt és a Tiszántúl egy részét évi 10 ezer arany adó fejében. Izabella, özvegy 

királyné, a gyermek János Zsigmond és György barát Erdélybe költöztek. 

   Ferdinánd nem nyugodott bele Buda elvesztésébe és annak visszavételét tervezte. György 

barát 1541 végén megkötötte a gyalui szerződést Ferdinánd követeivel. Ebben kimondták, 

hogy Ferdinándé lehet az egész ország, ha visszafoglalja Budát a töröktől. A következő évben 

az erdélyi országgyűlés elismerte György barátot helytartónak. A barát az elkövetkezendő 

években eljutott hatalmának csúcspontjára, az elismert uralkodó Izabella királyné mellett 

teljesen szabadon dönthetett. Erdélyt, mint királyi helytartó kormányozta. Kezében volt a 

pénzügy, a jogszolgáltatás, a közigazgatás is. Az 1540-es évek közepétől György barát egy 

igen kényes és veszélyes külpolitikai játszmába kezdett. Úgy próbálta pozícióit és Erdélyt is 

megtartani, illetve az országot újból egyesíteni, hogy a törököt és a Habsburgokat akarta 

egymás ellen kijátszani. Elsősorban a Habsburgokat akarta kimozdítani várakozó 

álláspontjukból. Szerette volna elérni, hogy a Habsburgok birodalmuk egész erőforrását 

felhasználva űzzék ki a törököt Magyarországról. Ehhez a körülmények azonban nem voltak 

túlzottan ideálisak, hiszen V. Károly császár ellenfele, I. Ferenc francia király meghalt, s a 

császár békét kötött a szultánnal is. Tehát nem kívánt háborúzni! Figyelmét elsősorban a 

birodalomban lévő vallásháborúk, a protestánsok kötötték le. 1549-ben György barát a 

nyírbátori egyezményben megállapodott Ferdinánd követével, hogy Bécs csapatokat küld 

Erdélybe, és egyesítik a különálló országrészeket. Ennek az egyezménynek a hírére többen a 

barát ellen fordultak, főleg Izabella királyné és hívei. 

 

 

 

 



 

II 

   1550-1551 folyamán több lázadás is volt a barát politikája ellen, amelybe a török is 

beavatkozott. 1551-ben a császári csapatok is megjelentek Erdélyben, s legyőzték Izabellát és 

híveit. Ezt követően Izabella lemondott a maga és fia nevében a trónról, majd a kolozsvári 

országgyűlés Ferdinándot ismerte el uralkodójának. A barát ennek ellenére nem szakította 

meg a törökkel sem a kapcsolatot, és igyekezett minél több engedményt kicsikarni a 

szultántól. A török, válaszul Ferdinánd megválasztására több fontos partiumi várat elfoglalt: 

Lippa, Nagylak, Csanád stb.  A barát azonban túlértékelte a lehetőségeit mikor visszafoglalta 

Lippa várát azzal a céllal, hogy egy komolyabb háborút robbantson ki Bécs és a szultán 

között. Ez már sok volt Ferdinándnak is. 1551. december 17-én, alvinci birtokán a császáriak 

meggyilkolták György barátot.  Ez a gyilkosság váltotta ki a török 1552-es magyarországi 

hadjáratát, melynek során elesett Temesvár, Szolnok, Drégely, de Eger várát Dobó István 

sikeresen megvédte. A török fő célja az volt, hogy a felvidéki bányavárosokat és 

Magyarországot kettészakítsa Kassa elfoglalásával, ez azonban nem sikerült. 

   A császári zsoldosok (akiket elfelejtettek kifizetni!) a török helyett az erdélyi várakra 

támadtak. Hamar bebizonyosodott, hogy Ferdinánd nem képes megvédeni sem Erdélyt, sem 

Magyarországot. 1556-ban az erdélyi rendek visszahívták Izabellát és János Zsigmondot. A 

királyné néhány év múlva meghalt, János Zsigmond pedig nem tudta megvédeni hatalmát a 

császáriakkal szemben. Alkura kényszerült Béccsel, de a török csapatok ismét megjelentek, 

mint János Zsigmond „védelmezői”. Szulejmán természetesen azt akarta megakadályozni, 

hogy a Habsburgok megvessék a lábukat Erdélyben. 1566-ban a török elfoglalta Szigetvár 

mellett Gyulát és Világost is, ezzel a Tiszántúl déli része török fennhatóság alá került. Ebben 

az évben Szulejmán meghalt Szigetvár ostrománál, s új volt a Habsburg uralkodó is, hiszen 

1564-ben I. Ferdinándot I. Miksa király követte a trónon. Mindkét fél kimerült. 1568-ban ez 

vezetett el a drinápolyi béke megkötéséhez. A drinápolyi béke lezárta a nagy török hódítások 

korát Magyarországon. A béke főbb pontjai: 

 A kialakult helyzeten nem változtatnak a szerződő felek. (Elismerik a status quot.) 

 Miksa évi 30 ezer arany adót fizet a szultánnak. 

 A békét kiterjesztették Erdélyre is, ezek után I. Miksa fegyveresen nem szól bele Erdély 

ügyeibe. 

Ezt követően Erdély közjogi helyzetét kellett tisztázni és benne János Zsigmond helyét. 1570-

ben Miksa és János Zsigmond aláírta a speyeri egyezményt. János Zsigmond lemondott a 

magyar királyi címről, ennek fejében megkapta az Erdély és a Részek fejedelme címet. Török 

támadás esetén kölcsönösen segítik egymást a felek. János Zsigmond családjának kihalása 

esetén országa visszaszáll a magyar királyra (a Habsburgokra). Ezzel az egyezménnyel egy 

nemzetközileg is elismert új állam született, az Erdélyi Fejedelemség. 1571-ben azonban 

meghalt János Zsigmond, akinek halála után az erdélyi rendek, szembefordulva a speyeri 

egyezménnyel új fejedelmet választottak Báthori Istvánt, az ország egyik leggazdagabb 

birtokosát. Miksa félve a töröktől nem mert közvetlenül fegyveresen fellépni Báthori ellen, 

ezért ellenjelöltet küldött Erdélybe Bekes Gáspár személyében. 1575-ben Báthori a 

kerelőszentpáli csatában legyőzte Bekest, és sikeresen megtartotta erdélyi trónját. 

   A szultán elismerte Báthori uralmát igaz, hogy Erdély évi adóját 10 ezerről 15 ezer aranyra 

emelte fel. Az elhunyt Miksa helyett 1576-ban trónra lépő I. Rudolf már nem kívánta 

háborgatni Báthorit. Báthorinak és az őt követő fejedelmeknek komoly egyensúlyi politikát 

kellett folytatni, hogy megőrizzék az Erdélyi Fejedelemség viszonylagos önállóságát.  
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2. Erdély és a protestantizmus 

 

   Az 1550-es évektől kezdve Magyarországon is kezdtek elterjedni a protestáns tanok. Ez a 

szerveződés időszaka volt. 1550-ben választották meg az első lutheránus (evangélikus) 

püspököt, Gönci Mátét. A protestáns egyház Magyarországon a katolikus egyház mellett és 

nem a helyett jött létre, mint nyugaton. 1564-ben János Zsigmond megszervezte a kálvinista 

(református) püspökséget is Dávid Ferenc vezetésével. A két fő protestáns irányzat 

Magyarországon a lutheránus és a kálvinista lett. Erdély ebből a szempontból különleges 

helyet foglalt el, mert itt már radikálisabb irányok is megjelentek. Ilyenek voltak az 

antitrinitáriusok (szentháromság-tagadók), akiknek vezetőjét Szervét Mihályt Genfben Kálvin 

János megégettette. Ők ekkor elmenekültek Svájcból és nagy részük Erdélyben talált 

menedéket. Őket (Szervét követőit) nevezték unitáriusoknak. 

   Az unitárius hitet felvette János Zsigmond is, aki a világ első unitárius fejedelme lett ezzel. 

Az első unitárius püspök pedig a korábbi kálvinista Dávid Ferenc lett. A protestáns Erdély 

eljutott a legszélsőségesebb irányzathoz is a szombatossághoz. Ők megtagadták az 

Újszövetséget és inkább az ótestamentumi zsidó hit elfogadása felé hajlottak. A szombatosok 

tevékenységét erősen korlátozták, de a többi protestáns felekezet elé nem gördítettek 

akadályokat. 

   1568-ban a világon először a tordai országgyűlésen kihirdették az igehirdetés szabadságát. 

Meghatározták a négy bevett vallást is Erdélyben: a katolikus, a lutheránus, a református és az 

unitárius vallás személyében. A lutheránus felekezethez főleg az erdélyi szászok tartoztak, 

katolikus hiten a székelyek és a románok (görögkeleti) maradtak. A legnagyobb unitárius 

központ Kolozsvár volt, a városok többsége lutheránus (hiszen a gazdag szász polgárság főleg 

városlakó volt). Az 1570-es évekre az ország 70-80 %-a protestáns lett! Érdekes viszont, hogy 

az ország vezető pozíciói szinte mind katolikus kézben maradtak. Ilyenek voltak az erdélyi 

fejedelmek is nagyrészt. Báthori fejedelem, hogy erősítse a katolikus pozíciókat Erdélyben 

külföldről hivatott be jezsuita szerzeteseket. 

   A reformáció legfontosabb kulturális jelentősége abban állt, hogy a Biblia-fordítások révén 

közelebb hozta a közérthető vallásos irodalommal a hívőkhöz az anyanyelvet és annak 

ápolását. (Ne felejtsük el, hogy addig csak latinul miséztek a templomokban, és latin nyelvű 

szövegek kerültek ki a nyomdákból is!) 1541-ben Sárváron a Nádasdy-birtokon jelent meg 

először Sylvester János nyomdájában magyarul az Újszövetség. Erdélyben főleg a szász 

városok jártak az élen. Honterus János Brassóban alapított nyomdát, később pedig Heltai 

Gáspár Kolozsvárott (1550). Ez lesz Erdélyben a magyar nyelvű könyvnyomtatás első 

műhelye. A református egyház nyelvi megszilárdítása majd Károly Gáspár nevéhez fűződik, 

aki Vizsolyon 1590-ben a teljes Biblia-fordítást megjelentette. A fordítások mellett lényegesek 

voltak még az énekeskönyvek és a mesék is. Az utóbbiakat Heltai jelentette meg 

Kolozsvárott. A reformáció teljesítette ki Magyarországon és Erdélyben is a reneszánsz 

világát a kultúrában és az építészetben egyaránt. György barát alvinci kastélyát reneszánsz 

csodaként emlegették az utazók. Hamarosan megjelentek a protestáns iskolák is, amelyek 

sorra bocsátották ki a kitűnően képzett diákokat Európa híres egyetemeire. A Leidenben, 

Heidelbergben, Genfben végzett diákok közül sokan vissza is tértek Erdélybe, emelve az 

ottani tudományos és kulturális élet színvonalát.   
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3. Rendi küzdelmek a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. 

 

   Báthori István fejedelemsége idején (1571-1586) Erdély a két nagyhatalom között önálló 

politikát tudott folytatni, ami igen nagy eredménynek számított. Hallgatólagosan elismerte I. 

Miksa uralmát, de adót fizetett a töröknek. Katolikus fejedelem volt, de tudta, hogy a 

reformáció terjedését nem lehet feltartóztatni. 1576-ban lengyel királlyá választották Báthorit, 

ami tovább növelte Erdély tekintélyét.  

   Az 1570-es években lényeges változások kezdődtek a birodalom és Magyarország életében 

is. Bécs egyre inkább eladósodott a háborúk miatt, a kereskedők sorra mentek tönkre, a 

pénzügyi csőd fenyegetett. Magyarországon viszont előretört a nagybirtokos arisztokrácia. A 

Habsburg udvar, hogy megpróbálja rendbe szedni a birodalom pénzügyeit erős 

központosításba kezdett. Ez Magyarországon a rendek igen erős ellenállásába ütközött. A 

rendi mozgalom vezetői a nagybirtokos főurak voltak: a Batthyányak, Nádasdyak, Forgáchok, 

Pálffyak. Két hatalmi centrum jött létre nálunk: egyrészt a királyi központi hivatalok, 

másrészt pedig a rendi szervek. A központi szervek közé tartozott a Magyar Tanács, Magyar 

Kancellária, Magyar Kamara. A rendeknek ilyen központi hivatalai nem voltak, a rendi 

önkormányzat legfontosabb szervei a vármegyék, amelyek igen nagy önállóssággal 

rendelkeztek. A vármegyék követeiből állt össze a rendi országgyűlés is. Ez a két oldal 

jelentette a két hatalmi központot. Bécs a központosítás mellett támadásba lendült a 

reformáció ellen is. Ennek fő eszköze az 1540-ben alapított Jezsuita Rend lett. Tehát a 

birodalom nem csak a rendi kiváltságjogokat kívánta megkurtítani, hanem hozzákezdett az 

erőszakos rekatolizációhoz (a katolikus hitre való visszatérítéshez) is. Erdély különösen 

fontos szerepet játszott ezekben a rendi mozgalmakban, amelyek a Habsburg központosítás 

ellen indultak, hiszen Erdély nagy többsége protestáns vallású volt. 

   A feszült viszonyt még bonyolultabbá tette a külpolitikai helyzet is. Az 1568-ban megkötött 

drinápolyi béke összeomlása csak idő kérdése volt. Egyre-másra szaporodtak a törökkel való 

összetűzések a határok mentén. 1593-ban kitört a 15 éves háború (1593-1606). Az ország 

nem Mohács után pusztult el igazából, hanem ebben a néhány évben. Idegen zsoldosok, török 

és magyar csapatok tizenöt éven keresztül folyamatosan hadakoztak egymással, ami óriási 

pusztítást jelentett. Többször jutottak előnyös katonai helyzetbe a császáriak, de ezt nem 

tudták kihasználni, sőt olyan várak is elvesztek, mint Eger vagy Kanizsa. A háború teljesen 

kimerítette a birodalmi kasszát, az udvar pedig vagyonelkobzások révén próbált pénzhez jutni. 

Több gazdag magyar főurat fogtak hűtlenségi perbe (Dobó István, Illésházy István például), 

akiket aztán teljes vagyonvesztésre ítéltek. Különadók, segélyek és természetbeli 

szolgáltatások keserítették meg a pusztításon kívül még a lakosság életét. A katonák emellett 

a nemesség birtokait is fosztogatták.  

   Erdély is csatlakozott a törökellenes Szent Ligához (Habsburg birodalom, Velence, pápa), 

de az erdélyi rendek nem támogatták ezt a lépést, hiszen megbízhatatlannak tartották a többi 

szövetségest. A fejedelem, Báthory Zsigmond szembe került az erdélyi rendekkel, aminek a 

központi fejedelmi hatalom meggyengülése és belső anarchia lett a vége. 1600-ban Giorgo 

Basta, tábornok vezetésével császári csapatok érkeztek Erdélybe, aki katonai uralmat vezetett 

be, felfüggesztette Erdély alkotmányát. Nyomor, éhínség, fosztogatás, pestis pusztította az 

addig viszonylag megkímélt fejedelemséget. Bécs közben teljes erővel megindította az 

ellenreformációt. A Felvidéken (Kassa, Eperjes, Szepes) protestáns templomokat foglaltak le, 

üldözték a protestánsokat, iskolákat zártak be Belgiojoso főkapitány emberei. Ebben az 

időszakban került az események középpontjába Bocskai István a korábban császárhű katona, 

erdélyi főkapitány. 
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Bocskai István felkelése (1604-1606)  

 

   Bécs Bocskai ellen is hűtlenségi pert indított, de az ellene küldött császári had hajdúi 

fellázadtak és átálltak a főúr oldalára. Bocskait a három éves császári uralom Erdélyben, a 

király rendekkel szemben folytatott politikája és a protestánsüldözés fordította szembe az 

uralkodóval I. Rudolffal (1576-1608). Bocskai a fegyveres ellenállást választotta, és táborába 

hívta az összes hajdút. Az utolsó csepp a pohárba a rendi felkelés előtt az 1604-es pozsonyi 

országgyűlésen került, mikor az udvar meg akarta tiltani a vallási kérdések tárgyalását az 

országgyűléseken. A rendek ezek után kimondták, hogy az ország nem a király tulajdona, 

hanem a koronáé, a korona pedig az országé. Ez nem más volt, mint a rendi állam 

megfogalmazása. 1604. októberében Bocskai hadai Álmosd-Diószeg mellett megverték 

Belgiojoso csapatait. Az év végére a felkelők elfoglalták Kassát is. Bocskaihoz csatlakoztak 

az erdélyi császárellenes bujdosók is, akiknek Bethlen Gábor volt a vezérük. 

   1605-ben török és tatár segédcsapatok segítségével szinte az egész királyi Magyarországot 

elfoglalták a felkelők, csatlakoztak a mozgalomhoz azok a főurak is, akiket korábban Bécs 

hűtlenségi perbe fogott. Áprilisban a szerencsi országgyűlésen Bocskai Istvánt a rendek 

Magyarország fejedelmévé választották, amit a szultán is elismert, aki koronát is küldött 

Bocskainak. A fejedelem ezt visszautasította, mert a császáriak közben a Dunántúlt 

visszafoglalták, illetve nem akart a török kegyéből uralkodó lenni. Miután Bocskai csapatai 

bevonultak Erdélybe ősszel a rendek Erdély fejedelmévé is megválasztották. Erdély 

kormányzását egy partiumi öreg birtokosra, Rákóczi Zsigmondra bízta. A Rákóczi-család itt 

jelent meg először az erdélyi politikai életben. Bocskai ezek után a béke megteremtésére 

törekedett, amelynek fontos része volt a hajdúk letelepítése. 9254 hajdú kapott birtokot és 

kollektív nemességet, s ennek fejében katonáskodási kötelezettséggel tartoztak. 

   Bécsnek sürgető szüksége volt a megegyezés megkötésére Bocskaival, hiszen még tartott a 

15 éves háború a törökkel. A békekötésre Bécsben került sor 1606-ban. A bécsi béke pontjai: 

 Az Erdélyi Fejedelemség függetlenségének elismerése.  

 Bécs szavatolja a rendi alkotmány működését Magyarországon. 

 A protestáns (református, evangélikus) vallásszabadság elismerése a falvak és a 

mezővárosok kivételével! 

 Fontos posztokra magyar főurakat neveznek ki. 

 Szatmár, Szabolcs, Bereg, Ugocsa vármegyék és Tokaj vára Erdélyhez kerülnek. 

Bocskai ezek után még közvetítő szerepet vállalt a török és Bécs között a 15 éves háborút 

lezáró békeszerződésben is. Ebben az évben meg is kötötték a felek a zsitvatoroki békét. Ez 

több fontos várat (Eger, Kanizsa, Esztergom) török kézen hagyott, 20 évre szólt az egyezség. 

A békéket Bocskai nem sokkal élte túl, hiszen 1606. december 29-én, Kassán meghalt. 

   A fő tanulság az volt, hogy a magyar rendeknek mindig kell egy ellensúly a bécsi 

abszolutizmussal szemben, ami az erdélyi fejedelemség volt. Bocskai is azt írta 

végrendeletében, hogy amíg nálunknál erősebb nemzetnél a németnél van a korona, addig 

mindig kell egy független magyar fejedelmet tartani Erdélyben. A fentiekből teljesen világos, 

hogy nem függetlenségi harcról volt szó, hanem inkább a rendi és vallási sérelmek szülte 

felkelésről. Bocskai nem akart király lenni, hanem a rendi jogok védelmezőjeként lépett fel, 

erre kiváló bizonyíték a bécsi béke is! A célját (legalább is időlegesen) elérte a fejedelem, 

hiszen az új király, II. Mátyás (1608-1619) az 1608-as pozsonyi országgyűlésen törvénybe 

iktatta a bécsi béke pontjait, és a Habsburg központosítás helyébe ismét a rendi hivatalok 

léptek: nádor, kancellár, kincstartó. 

 

 

 

 



 

VI 

Bethlen Gábor fejedelemsége (1613-1629) 

 

   A pozsonyi országgyűlés után Bécs nem adta fel teljesen a centralizációs törekvéseket, 

hiszen szükség volt a gazdasági bevételek növelésére. II. Mátyás Báthori Gábor (1608-1613) 

fejedelem személyén keresztül megpróbálta Erdélyt is függésbe hozni. A Habsburg 

központosító törekvések összekapcsolódtak az ellenreformációval is. (Habár most nincs annyi 

erőszak és nincsenek hűtlenségi perek sem.) Az ellenreformáció központja Nagyszombat 

vezetője pedig Pázmány Péter esztergomi érsek lesz. Báthori Gábor hajlott a Béccsel való 

szorosabb szövetségre, de ezt az erdélyi rendek nem támogatták, mivel féltek a török 

megtorlástól, és nem akarták veszélyeztetni Erdély viszonylagos függetlenségét. 1613-ban 

ennek ellenére Báthori egyezséget kötött II. Mátyással, amelyben kimondta, hogy nem ismeri 

el a török fennhatóságot Erdély fölött. Ez felettébb veszélyes, és meggondolatlan lépés volt. 

Bethlen Gábor, a fejedelem bizalmasa szembefordult urával, mert ezzel megszűnt volna 

Erdély ellensúlyi szerepe a bécsi abszolutizmussal szemben. A szultán hamar döntött, és 

Bethlen Gábort jelölte erdélyi fejedelemnek. 1613-ban az erdélyi rendek meg is választották 

fejedelemnek. 

   Bethlen Gábor a rend és a megfontoltság volt. Tudta, hogy a szultántól függ, nem törődött a 

hazai közvéleménnyel vagy a királlyal. A fejedelmi hatalom tekintélye a mélyponton volt, s 

ezen akart minél előbb változtatni. Tiszteletben tartotta a rendek jogait, és nem az ő 

rovásukra, hanem a rendek mellett próbálta a legnagyobbra növelni hatalmát. Ennek több 

eszköze is volt: 

 Az országgyűlés kétharmada meghívottakból és bizalmasaiból állt. 

 Az országgyűlés jogkörében csak a földesúr-jobbágy viszony kérdéseit hagyta meg. 

 Az adókivetés jogát magának tartotta fenn, és a jövedelmek felett is ő rendelkezett. 

 A kereskedelmet teljesen állami ellenőrzés alá helyezte. 

Ezzel teljes mértékben függetleníteni tudta magát a rendektől. Azt sem szabad elfelejteni 

azonban, hogy Erdélyben nem voltak nagybirtokok, mint Magyarországon, ezért főúri 

ellenzékkel nem kellett számolnia a fejedelemnek. Gazdaságpolitikájában egyértelműen a 

merkantilista elveket követte: a kivitel minden áron való támogatása, a behozatal korlátozása, 

minél nagyobb aranykészletek felhalmozása. Bethlen évi bevételeit 600-800 ezer arany 

forintra tehetjük, ami igen nagy összeg. Ebből a pénzből komoly hányadot fordított a kultúra, 

az oktatás és a tudomány támogatására is. 

A gazdaságilag erős Erdély most komoly tárgyalópartner lett mind Bécs, mind Sztambul 

számára. Lehetősége volt Bethlennek, hogy egyensúlyozzon az oszmán és a császári hatalom 

között. 1618-ban komoly konfliktus kezdett kibontakozni a birodalomban, majd egész 

Európában, a 30 éves háború. Bethlen ebben a konfliktusban lehetőséget látott a magyar 

pozíciók erősítésére, mivel a háború Bécs sikertelenségével kecsegtetett. 1619-ben egy 

fanatikus katolikus, II. Ferdinánd lett az uralkodó, aki erőszakos eszközökkel akarta a cseh 

rendeket visszatéríteni a katolikus hitre. Természetes volt, hogy Bethlen a cseh rendek oldalán 

avatkozott be a háborúba. A csehek elsősorban a Protestáns Unió és Bethlen segítségében 

reménykedtek. 1619-ben Bethlen meg is indult hadaival Felső-Magyarországon és 

sorozatosan foglalta el a városokat beleértve Pozsonyt is. Az egyesített cseh-morva és erdélyi 

csapatok hozzáfogtak Bécs ostromához is, de ez sikertelen maradt. Bethlen visszahúzódott 

Magyarországra. 1620 elején a magyar rendek felajánlották Bethlennek a magyar koronát is, 

de a fejedelem ezt nem fogadta el, mivel egy olyan hitlevél aláírását kérték cserébe, amely 

igen széles jogokat adott volna a rendeknek. 

 

 

 

 



 

VII 

   1620. augusztusában, a besztercebányai országgyűlésen a rendek kimondták a Habsburgok 

trónfosztását és Bethlen királlyá választását, aki viszont nem engedte megkoronázni magát. A 

fejedelem új címét a török akkor támogatta volna, ha Erdélyt elhagyja. Bethlen nem akart egy 

olyan üres királyi cím birtokosa lenni, amely nagymértékben függ a töröktől, és meg van 

kötve a keze a magyar rendek részéről is. 

   A cseh-osztrák konfliktus közben európai méreteket öltött. Bécs mögött állt a Katolikus 

Liga (szinte az egész birodalom), a cseheket támogató Protestáns Unió viszont eléggé 

gyengének bizonyult. A csehek a fehérhegyi csatában súlyos vereséget szenvedtek, s ezzel 

elvesztették állami önállóságukat is. Csehország a Habsburg birodalom örökös tartománya 

lett. Ez megrémítette a magyar rendeket is, és Bethlent minél előbbi békekötésre sarkallták, 

sokan pedig visszatértek II. Ferdinánd hűségére. 1621-ben született meg a két fél között a 

nikolsburgi béke. 

 Bethlen lemondott a királyi címről és kötelezte magát, hogy nem avatkozik a királyi 

Magyarország ügyeibe. 

 Hét magyarországi vármegyét (Abaúj, Zemplén, Borsod, Szabolcs, Szatmár, Bereg, 

Ugocsa) Erdélyhez csatoltak. 

 II. Ferdinánd biztosította a magyar rendeket jogaik tiszteletben tartásáról. 

A rendek tehát ejtették a nemzeti királyság megteremtésének lehetőségét, mihelyst Bécs 

szavatolta ismét rendi jogaikat. A rendek átállásának komoly haszna volt, hiszen II. Ferdinánd 

aláírta a koronázási hitlevelet. Ez lényegében egy eskü, amelyben az új uralkodó vállalja, 

hogy betartja az ország rendi alkotmányát, a rendek jogait és velük együtt kormányozza az 

államot. Bethlent csalódás érte, hiszen a főurak nagy része II. Ferdinándnak fogadott hűséget, 

és nem támogatták Bethlen további harcait a Habsburgokkal szemben. 

   Bethlen Gábor még kétszer (1623, 1626) viselt hadjáratot a császári csapatok ellen a 

protestáns tábor szövetségeseként. A Habsburg-ellenes hatalmakkal való szövetségét egy 

házassággal is igyekezett megpecsételni. 1625-ben feleségül vette Brandenburgi Katalint, 

aki a brandenburgi választófejedelem testvére volt, ezzel rokonságba került Gusztáv Adolf 

svéd királlyal is. Teljes sikertelenséggel nem vádolhatjuk a fejedelmet, hiszen kiváló 

diplomáciai érzékkel kétszer is meg tudta erősíteni a nikolsburgi béke pontjait. Utolsó éveiben 

a lengyel királyi trón megszerzésére törekedett, amellyel még erősebbé kívánta tenni pozícióit 

mind Bécs, mind pedig az oszmánok irányába. Az erdélyi rendek azonban ahogy nem 

támogatták a magyar királyi ambícióit, úgy nem támogatták a lengyel trón megszerzését sem. 

Ezt a fejedelem magánakciójának tekintették, sokat bírálták költséges udvartartását is. 

Életének utolsó éveiben Bethlennek az ellene szervezkedő rendi csoportokkal is fel kellett 

venni a versenyt, akik tiltakoztak a fejedelmi abszolutizmus miatt. Ilyen belső viszonyok 

közepette érte a halál Bethlen Gábort 1629-ben. 

   Uralkodása alatt Erdély a fénykorát élte. A zilált állapotban lévő fejedelemség ügyeit 

néhány év alatt rendbe tette. Az óriási bevételekből bőven tellett egy jól képzett és erős 

zsoldos sereg fenntartására. A szervezettség az államigazgatásra és a gazdaság irányítására is 

igaz volt. Ezt a mintaállamot azonban csak igen erős központosítással tudta felépíteni, ami 

már komolyan sértette a rendi érdekeket. Különös tragédiája volt Bethlennek, hogy az erdélyi 

rendek nem vették észre a királyi Magyarországgal való kapcsolat fontosságát, nem 

támogatták ebben a fejedelmet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

Erdély a XVII. század második felében 

 

   Bethlen Gábor halála után némi belpolitikai bonyodalommal kísérve I. Rákóczi György 

(1630-1648) lett Erdély új fejedelme, aki korábban Bethlen bizalmasa, Erdély kormányzója 

volt. Rákóczi komoly elszántsággal látott hozzá hatalmának megszilárdításához. Az ellene 

szervezkedő főurakat hűtlenségi perbe fogta, birtokaikat elkobozta. Gyakorló protestáns létére 

kemény kézzel üldözte a szombatosokat, akiknek életét ugyan megkímélte, de vagyonát 

elvette. Az új fejedelem megváltoztatta hatalmának alapját: Bethlen Gáborral ellentétben nem 

a merkantilista gazdaságpolitikára épített, hanem a fejedelmi birtokállományt tette meg 

uralma támaszául. Hatalmassá növelte a Rákóczi-birtokokat, uralma szilárd és a rendektől 

független lett. 

  I. Rákóczi György számára kedvező volt a nemzetközi légkör is. Tartott még a 30 éves 

háború, az Oszmán birodalom erejét pedig a sorozatos janicsárlázadások gyengítették. 1642-

ben a török hozzájárult, hogy még életében kijelölje utódját, azaz fiát II. Rákóczi Györgyöt. 

Egy kitűnő házasságot is tető alá hozott fia számára, aki elvette Báthory Zsófiát. Ez 

lényegében a Báthory István (korábbi fejedelem és lengyel király) által hátra hagyott örökség 

felvállalását jelentette. I. Rákóczi György szintén tudta, hogy Lengyelország, Erdély, 

Magyarország és a két román fejedelemség egymásra vannak utalva. Meghirdette ismét ezen 

államok szövetségét, amely biztosítékot jelenthetett volna mind a Habsburgokkal, mind a 

törökkel szemben. A fejedelem házassági politikáján kívül, tényleges lépéseket is tett: ismét 

bekapcsolódott Erdély a 30 éves háborúba a Habsburg-ellenes liga oldalán. 1644-1645 

folyamán, a Felvidéken és Morvaországban vezetett sikeres hadjáratokat svéd és francia 

szövetségben. Bécs kénytelen volt újból tárgyalóasztalhoz ülni, aminek az eredménye a linzi 

béke lett: 

 Az 1606-os bécsi békében meghirdetett vallásszabadságot a parasztságra is 

kiterjesztették. 

 A hét vármegye ismét Erdélyhez lett csatolva, Rákóczi tekintélyes birtokokat kapott. 

I. Rákóczi György fenn tudta tartani a bethleni Erdély nagyságát és tekintélyét. A zseniális 

fejedelem emellett a Rákóczi-családot a legnagyobb magyar főúri famíliák közé emelte, és 

nemzetközi kapcsolatokat is szerzett neki. Erdélyt megemlítették a 30 éves háborút lezáró 

vesztfáliai békében is 1648-ban. A fejedelem fia II. Rákóczi György (1648-1660) kellett 

volna, hogy beteljesítse apja művét, elsősorban a lengyel trón megszerzésével. 1657-ben 

(szultáni engedély nélkül) beavatkozott a lengyel trónért folytatott küzdelembe, de belső 

támogatottság híján, és a komoly török ellenállás miatt vállalkozása kudarcra ítéltetett. Az 

erdélyi sereg megsemmisült, a fejedelem bujdokolva jött vissza Erdélybe. Az Oszmán 

birodalom közben megszilárdította belső viszonyait és az új nagyvezír, Köprülü Ahmed 

teljhatalmat kapott a szultántól. Rázúdultak a török csapatok Erdélyre és saját jelöltjüket 

ültették a fejedelmi székbe (Barcsay Ákos). II. Rákóczi György és Barcsay hívei egymásnak 

estek, kitört a polgárháború.  

1660-ban a szászfenesi csatában II. Rákóczi György vereséget szenvedett a török csapatoktól, 

de Barcsay sem járt jobban, mert őt meg fogságba vetették. A török hosszú ostrom után 

elfoglalta Váradot, Erdély egyik kulcsfontosságú várát. A török hosszú idő után ismét 

terjeszkedni tudott Magyarországon. A magyar király, I. Lipót (1657-1705) nem tudott 

segítséget nyújtani, Erdély magára maradt. Wesselényi Ferenc Magyarország nádora és 

Zrínyi Miklós horvát bán úgy gondolták, hogy Várad eleste majd felrázza Európát. Az 

európai segítség viszont I. Lipót cselekvőképességétől függött. 

 

 

 

 



 

IX 

 

Zrínyi Miklós katonai és politikai törekvései 

 

   Zrínyi politikai terveit egyértelműen II. Rákóczi György személyéhez kapcsolta. Zrínyi 

felmérve a Habsburgok tehetetlenségét, az országegység részleges helyreállítását a töröktől 

várta. Ezt azzal kívánta elindítani, hogy szorgalmazta a királyi Magyarországon is a töröknek 

való hódolást. Reményei szerint ennek fejében a török ugyanazt a státuszt biztosította volna a 

királyi Magyarországnak, mint Erdélynek. Ennek lényege az évi adófizetés, a nemzeti (tehát 

magyar) uralkodó megválasztása, de a katonai hódításokkal felhagyna a török. II. Rákóczi 

György ennek a két alávetett országrésznek lett volna a királya. A fő hangsúly itt 

mindenképpen a nemzeti király megválasztásán volt. Zrínyi azonban politikai terveit mindig 

az adott helyzethez igazította, ezért Rákóczi sikertelen lengyelországi hadjárata után (1657) 

letett erről az elképzeléséről. 

   Miután a török elfoglalta Váradot bebizonyosodott, hogy még óriási tartalékok vannak az 

Oszmán birodalomban, és ezt az erőt csak európai összefogással lehet legyűrni. A Tábori Kis 

Tracta c. művében foglalta össze nézeteit a modern hadsereg felépítéséről. Ebben jól 

felszerelt és kiképzett, pontosan fizetett zsoldos sereg képét vázolta fel. A Vitéz hadnagy c. 

munkájában pedig már az európai összefogás szükségességét emelte ki. A Szigeti veszedelem 

c. eposzában dédapja személyén keresztül próbált példát hozni az utókornak a küzdést 

előtérbe állítván. Az egész világ tőlünk várja a kezdeményezést a török ellen, s ha mi ezt 

megtesszük Európa mellénk áll. 1655-ben a rendek I. Lipót megválasztásának feltételéül a 

török kiűzését tették meg. A magyar főurak támogatásukról és segítségükről biztosították 

ebben a harcban az uralkodót. 1660-ban úgy nézett ki, hogy a király az ország egész 

támogatását maga mögött tudhatta. Erdély is azt várta, hogy segítséget kap Bécstől a török 

vazallusi függés felmondása után. Zrínyi is fegyverkezett, új várat építtetett Horvátországban, 

folyamatosan támadta a kanizsai pasa csapatait. Az országon rég nem látott lelkesedés söpört 

végig. 

   Ekkor azonban villámcsapásként hatott a hír: Bécs egy titkos török-Habsburg megállapodás 

értelmében nem nyújtott segítséget Erdélynek. Montecuccoli tábornok csapatai 

visszafordultak. A török saját jelöltjét, Apafi Mihályt ültette Erdély trónjára. A rendek és az 

uralkodó komoly ellentétbe kerültek egymással. A megoldást Zrínyi és programja jelentette, 

ami mögött nagyon sokan felsorakoztak. Végül I. Lipót is elfogadta Zrínyi tervét: nekünk kell 

kezdeményezni. A bán minden áron támadó háborút szeretett volna, de Bécs a védekező 

jellegű hadműveleteket támogatta. Közben jött a hír: Köprülü Ahmed 1663-ban nagy 

hadjáratot vezet Magyarország ellen, melynek célja az egész ország elfoglalása. 

   A török elfoglalta Érsekújvárt, de nem sikerült Pozsonyt bevennie. A katonai terveket Zrínyi 

dolgozta ki a török ellen. Az ellenállás szükségességét fogalmazta meg Az Török áfium ellen 

való orvosság c. híres kiáltványában is. Wesselényi Ferenc nádor, és Zrínyi töretlen 

ellenállása akadályozta azt meg, hogy Bécs esetleg megegyezzen Sztambullal a királyi 

Magyarország meghódolásáról. 1663-1664 telén Zrínyi téli hadjárata idején egy sor Dráva 

menti várat visszafoglalt a töröktől és 1664. februárjában felégette az eszéki hidat, a török 

utánpótlási vonalak igen fontos elemét. 1664. augusztusában Montecuccoli tábornok nagy 

győzelmet aratott Szentgotthárdnál a török fölött, de kilenc nappal később Bécs megkötötte a 

vasvári békét az ország teljes felháborodásától kísérve. 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

A vasvári béke pontjai: 

 Érsekújvár török kézen marad. 

 Várad, Lugos, Karánsebes Erdély igen fontos nyugati bejáratai szintén a töröké maradnak. 

 Erdély önállóságát nem támogatják a felek. (Azaz maradt a török vazallitás!) 

 Kereskedelmi egyezmény megkötése Bécs és a török között. 

Szinte a lázadás állapotába került az ország. Bécs úgy kötötte meg a vasvári békét, mint 60 

évvel korábban a zsitvatoroki békét, mintha az erőviszonyok azóta nem változtak volna. 

Ugyanúgy egyensúlyi politikát folytatott a törökkel, mint annak fénykorában. Most mindenki 

Zrínyire figyelt. A bán környezetében úgy vélekedtek, hogy egyik szomszédos birodalomtól 

sem várhatunk semmi jót, ezért a szomszédos kisebb államokkal kell összefognunk, és külső 

hatalomtól kell segítséget kérnünk. Egy közép-európai konföderációt képzeltek el. Sajnos 

Zrínyinek már nem sikerült az új Magyarországot felépítenie, mert 1664. november 18-án a 

kursaneci erdőben, egy sajnálatos vadászbalesetben meghalt.  

   Zrínyi a nemzeti összefogás programját hirdette meg, és a rendek ebben egyértelműen 

támogatták. Bécs azzal, hogy semmibe vette a rendek érdekeit, a rendi alkotmányt és az 

ország feje fölött megegyezett a törökkel komoly ellenszenvet váltott ki. Bécsnek ki kellett 

volna használnia az 1660-ban fellobbanó nemzeti lelkesedést a törökellenes harcban.  


