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\lagvarorsz{gon ds egyebiitt

Arhenaeum nyomda, Budapest, lti3.

Az osztr4k hrlz I. Ferdindnd dra folwist Erddly
birrokira torekedett. Teljhatalma mindaddig biztos
nem lehetett, mt Magyarorszig harmadr€sze
ktildn illamot kepezett, keszen minden pillanatban
vedelmere kelni a mdsik resznek. S e t6rekvesben
a jezsuitdk kezdet 6ta detreval6 eszk<hei voltak a
'dynastiAnak. Jinos kirrily halAla utin Mrrtinuzzl
Gydrgy tartotta fenn Erd€lyt, s vele Magyarorszdg
politikai l€t€t, 6 6vta meg a tdr6k s a csiszdr ellen,
s a jezsuita tanics utin jrir6 I. Ferdin6nd mds
eszkozok hi6nyriban orgyilok Altal t€tette el lAb al6l
Magyarorszdgnak e korban legnagyobb,
legbecsiiletesebb ember&. A szAndek aeonban
meghiusult, s a jeles BAthory Istv{n alatt v€ke'p
elveszni ldtszott a reme,ny Erdely elfoglal6sAra.
Megvdltoztak ismet ? viszonyok, mid6n az

arinylag tUrelmes Miksal a II. Fii{6p udvarAban
nevelt, setet es zelotikus Rudolf, BAthory Iswint
pedig a jezsuitik altal dsn6laliz6lt Bdthory
Zsigmond kovette a tr6non.

Bithory Zsigmond diszpelddnya volt egy
jezsuita uralkodonak. Term€szett6l fogva eszes,

bAtor, de kOnnyelm-i, mas viszonyokban
felnevelkedve dics6ve, j6tekonynyi tehette volna
uralkoddsit. Szerencsetlensfuere jezsuita k€zbe
kertilt. lrleszi JAnos volt nevel6je, es gyontat6ja
Carigli Alfonz, ki jezsuita gy6ntat6k szokisakent
csakhamar minisztere, taniicsosa, mindene lett s

kit nem egyszer hasznilt politikai ktildetesekre.
lly kezekben a fiatal fejedelem kdnnyelmfsege

kegyetlensegge, b6torsiga oktalans{gg6, esze

hitszeg6ss6 lett. Meggondolatlan, vakmer6
felkelese a tdr6k ellen t6bbet drtott mint hasznAlt
az orszirynak, ber e hadjdrata k@ezi egyetlen
fanypontjdt uralkod6sAnak. Tortenetenek t6bbi
lapjait kicsinyes csalfas69, gyilkolrisok s

hitszegesek hosszu sora t6lti be. Hideg verrel
megolette hri embera, Gyulait, €s Gdlffil, kinek
tr6njdt kosz<inte, s egy dbzmeszArl6s ut6n,
melyben a vele rokon erdelyi aristokratia fejeit
legyilkoltatta. a leoltek hullAi mellett terdre
ereszkedve fels6hajtott: 'Teremt6 s megvdlto
istenem, miben v&atem ellened annyira, hogy
atydrnfiai v€re"/el k€nytelenitrctem bemocskolni
kezemet? Hol tz atyafiui szeretet? D€ tobbre
becstilend6 az isten minden rokonsdgn6l." Valodi
jezsuila h$ek, mely tud egyszerre gyilkolni s

imAdkozni.

Napjaink l6

lSt8-ban kitiltatt"k a jezsuitil Erddyb6l De

Bdthori mir teliesen 64telmukban voh. s a torverl\'
dltal hitiltott rend a fe,yeddern udvariban talilt
titkos, majd nyilt menhelyre. Carigli dte vegeig

oldaldn volt €s rossz szplleme vala Zsigmondnak.
Tandcsira 1595-ben a jeesuitik ism& behozattak' s

mind nagyobb befolydsra es hatalomra verg6dtek.

Hal6b6l a szent atyek erdyesen mfkodtek B6thori
udvarAban orsz6ginak a Habsburg hAz kezdx
valo jAtszrban. Azt mAr megmutatta a tapaszialds'

hogy Erd6ly, amb sajat akarata szab benne

torvenyt, a szerzetet me8 nem tliri kebeleber,'

Idegen hatalom alA kellett tehat xz orszigot
juttatni, hogy a Jdzus+Arsas6g benne szabadon

terjeszkedhess€k. Carigli Alfonz qt t€tte €ete

cdjiv6. Erre kiv6l6 alkalom nyilt, mid6n Erdely
tronjin sajAt nevel€sok: Bithori Zsigmond,
Magyarorszryen pedig azon szint€n jezsuitd'k ilt-"I
nevelt Rudolf iilt, kinek tr6nralepte utdn els6

dolga volt a jezsuit4kat minden t{madAs ellen

biztositani. Carigli rdvette a fejedelmet' lepjen

sz6vetsegre Rudolffal, tr6njdnak termeszetes

ellensegorel. BAthori megtett€, s6t 1595-ben elvette

Miria Kristierna f6hercegn6t. A szovetseg celja

csakhamar kittint, mid6n a feherv{ri orszAggyfles

k6nyszerirtetett a jszsuitAkat ism& bebocs6tani az

orszdgba. De ezzel meg biztosifva nem val4nak. Az
6lthatatlan. hiu es hitszeg6 fejedelem
uralkcddsiiban. rnind € rosz tulajdonai dacdra sem

ldttak maradand6 Saranci6t. Havasalfoldi
hadjdrata utdn teh6t rdvettek, irzze el magdr6l

nejet, kinek elvetele a Rudolffal kot6tt szovetseget

megpecs€delte, mondjon le Erdelyr6l a cs6szir
javixa. s legyen pappa. B6thori mindjdrt
csind,ltatott is magAnak reverenddt s | 597-ben

Erdell't eladtz Rudotfnak. I-emondon a tr6nrol s

Carigli kisereteben elment Oppelnbe. mely egyik
reszei k€:pezte Erdely veteldrinak, s vdrta a

bibornoki kalapot, melylyel a jezsuitik lemondAsa

esetere biztatt6k. De a szent atyAk nagy befolydsa

dac*a a veres kalap sokAig nem atart megerkezni.

A fejedelem egy szep napon megunja a

v6rakoz6st, s Erddybe utazik, hogy a mrig tiresen

Allo tr6nt elfoglalja. A rendek t6bb felt& alatt'
melyek egyike az volt, hogy a jezsuit{kat pusztitsa

el GyulafehervArrol, ism& elismerik fejedelemnek'

Zsigmond felAldozta jczsuit6it, hogy a tront
megtarthassa. De ezek, a gyulafeh€nriri eset utdn

meg kevesbbe biuvtirtl b€nne, ism& korillveszil, s

csakhamar annyira viszik a pllemtelen bibot'
hogy e egy ev mulva ismd alkudozni kezd

Rudolffal Erd€ly eladrisa itent. De most mdr a

rendek megsokalltdl a dolgot s Blthorl Endre

tr6nralepese meggAtolta uz orszig
misodszori elkereskedeset. A szerencs&len, tan it6i



s gy6ntatoja dltal demoraliz6lr fejedetem
Lcngyelorszdgba menekrilt, majd ismet visszajon s
fegyverrel akarta a tr6nt elfoglalni, mig v6gre
menekrilnie kellett sajA( hazdjaMl. Sorsa ds
uralkoddsa, melynek minden tapjrit hitszcg€s,
drtatlan v6r ontisa s 6n6rdekb6l szitott
polgdrhAboni fert6ztetik be, int6 p6ldrijriul
szolgdlhatott minden n$nek s uralkod6nak,
hangosan 6va mindkett6t a pzsuitrirk veszedelmes
tandcsades&61. A jezsuitAt, kih az orsz6got ennyi
zavarba dont<ittek, Bdrhori Endre hatAla ut4n
ismc* kitzettek bel6le. De az eza ktivetett
bonyadalmak, polgirhAboruk es Bdsra Gyorgy
v€res tyrannismusa alatt tjra behatoltak. A becsi
udvar gondoskoddsa: a katholicismust Erddyben
bdrmily eszkciz6kkel terjeszteni, val6ban meghat6
ldtvdny volt, melynel szivemel6bbet csak a ket
jezsuita fejedelem, Rudolf es Bdrhori Zsigmond
viselt dolgai nyujtAnak.

Mialatt Erdelyben mrir ily befolyrisos szerep€t
jdazottak a jezsuitdk, mialatt a jezsuita ncivendek,
Bdrhori, Erdelyt elArulta, a jezsuita tandcsado
Carigli az orszdg 6n6lldsa ellen intrigudtt s a
jezsuita Rudolf tAbornoka, BAsta Gy6rgy trizzel s
vassal puszitotta e szerencs&len tartomAnyt,
Magyarorszig is viszontagsdgos napokat dt. A
vallisi tilddzes kar6ltve a politikai elnyomissal,
f6leg Rudolf tr6nratepte ota mind nagyobb
m€rveket oltott. Sajrit kiratya ellensegkq>en b4nr a
nemzettel, saj6t papjai egym{s ellen izgattdk a
n6pet, mely ezenfeliil a tdrok folytonos
becsap6sainak volt kit€ve. E zavarok alatt a
jezsuitdk is mindinkibb megfdszkeltdk magokat,
hatalmuk s befolyisuk napr6l napra novekedett. A
rend a ppa alapitolevele ertelmeben koldulo
szerzet volt, de az{rt az egyhdaortenet mdr a 16.
szinadban kenytelen volt az a"jczigos szerzetek"
kcize sorolni.

Vagyonban s befolydsban gyarapodva, a
jezsuitdk eltet6 lelke valdnak azon reactionirius
mozgalomnak, melyet a katholikus hierarchia
Olrih Mikl6s 6ta a protestantismus ellen
meginditon, s melyet az udvar bek6 es er6szakos
eszkoz<ikkel tdmogatort. Lz egyhizi es vildgi
reactio Magyarorszhgon csakhamar 6ntudatdra
j<itt erdekei kozossfuenek s egymist segitette azon
kiizdelemben, mely az ow,Ag politikai szabadsdga
s a magyar protestantismus l&ezese ellen vivatott.
Vegre csordultig telt a pohAr, s az | 604: 22.
tOrvenycikknek a tr5rvcnykonyvbe val6
csempdszee jelt adott az els6 szabadsrigharcra,
melyre a nemTat e dynastia eljrir*sa Altal
kenyszerittetett. Nem volt ez egy felekezet vallisi
hibortja, mely fanatismusb6l fog fegyvert a m6s
valldstiak ellen.

Bocskay zdszlaja alatt egy sorban kiizdtek
katholikusok cs protestinsok, nem Luther vagy
KAlvin tanaied, hanem tz ember veleszii'letetr
jogi&t: istent a maga modja szerint im6dhatni, s

az orszig politikai szabadsdgiert, mely az udvar _
dltal naponkdnt meSserte;t. Fs ; 1604-ikiv
felkel6k tudtAk, hol kell a vatlisi szabadsdg
legkiengesztelhetetlenebb elleneit keresni.,
Egyhangtlag kivAntik a jezsuitik eltivolitisAr az
orszAgbol, A korponai gyfilesb6l 1605-ben tizenot
pontban foglalva kiildtek fel kdvetekbeiket
Rudolfhoz, s ezek kda a Sdik pont a jezsuitdk
kifzeset kivdnta, "mert a kozbeket zavarjik." A
kiraly nem engedett, s a harc tovibb folyt. A
kassai gyrilesen a felkelt rendek erre maguk
dekretilt6k ? szerzet kifzesa, s Bocskay meg
hatdtos igyin is lelkdkre koto6-f,IEinE[]ie
mondianak le a rend eltdvolit6sdr6l.

Vegre mid6n Rudolf konoksAga mir komolyan
veszelyeztette a dynastia letezeset, Mdtyds
fdherceg, hogy az uralkodohdzat kritikus
helyzeteb6l megmentse, nemzet €s kirrily k6zd
l€pett, hogy veget vessen a bels6 hdborunak.
Mdtyris erdye €s eszdyessege, mely vegre Rudolf
tr6nlemond6sira vezetett, a magyar
szabadsigharcot is nernileg kielegit5 eredm€nyre
vezette. Mdtyds mir 1606-ban kezdett alkudozni a
felkel6kkel. Tett nekik engedmenyeket sok
teklntetben, cs
szerz6dest
nem fogadta el. Ujabb csatArozdsok, alkudozisok
utdn vegre letrejcin Mdfyas es a felkel6k koa a
b6csi bdkekdt6s. Az alkudozdsokban a legtobb
nehezsegeket a vegvdrak, s ir vallis iigyei, ez
utobbiak ktlA isma a jezsuitdk okoztak. Az udvar,
nem ok nelkiil, legcs6k6ny6sebb volt a katonai
kerdesekben s a jezsuitik dolg6ban. E tekintetben
a bekealkudozds nem is vezetett eredmenyre, s a
bekeokmAnyba e pont iktatratott: "Nem egyeznek
meg a magyarok abban, hogy a jezsuitdk
Magyarorsz6gon dllando jogokat es birtokokat
birjanak. Azonban 6 felsege jogaihoz
ragaszkodik." A jezsuita-kerdes megold6sa azdltal
a j<iv6 orszdggytilesre halasztatott, melynek a
megkotott beket az orszag torvenyei k6ze kellett
igtatnia. A jezsuita szellemf Rudolf,
kenyszerhelyreteben meger6site a bCket, de mdr
azon reservdtdval, hogy "mindazon cikkelyek,
melyek a valldst, s az. egyhtzi rendet illetik, oly
ertelemben v€tessenek, hogy koronizAsi esktijevel
semmi m6don ne ellenkezzenek,*- s a
protestdnsok szabad valldsgyakorlatdt kimond6
cikkelyben is odat€tte ziradekul: "hogy a ron.
kath. vall6sra ebb6l semmi rovidseg ne
h6romoljek." A nemzet itlilfla e clausuldk
pzuitikus irAnydt, s azok kihagyatdstit kovetelte a
t6rv€nyk6nryb6l; s e koveteldst6l csakis MAtyris
k&benjdrfuira illott el, ki biaositotta a rendeket,
hogy a ziradek "nem rosz szind6kbot" iratott a
sz6vegbe.
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