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A MAGÁNÉLETÉBEN BOLDOGTALAN FEJEDELEM VÁLNI KÉSZÜLT FIATAL FELESÉGÉTŐL

A törökkel szembeforduló Báthory Zsigmond
Erdély új fejedelme, Báthory
Zsigmond az oszmánellenes
szövetség tagjaként szakított
a portához fűződő alárendeltségi viszonyával. Az oszmánbarát főurakkal történő véres
leszámolás után biztosnak
hitt szövetséget kötött a
Habsburgokkal. Boldogtalan
magánélete azonban állandó
vívódások közt telt.

Báthory Zsigmond feltételekkel
vállalta az oszmánok elleni hadba
szállást. Erdély független fejedelemségként való elismerését kérte,
és kikötötte, hogy amit az erdélyi
hadak foglalnak vissza az oszmánoktól, az kerüljön a fejedelem
hatalma alá. A szerződésbe azt is
belefoglaltatta, hogy amennyiben
menekülni kényszerülne, a Habsburgoktól kapja meg a sziléziai
Oppeln és Ratibor hercegségeket.
A szövetséget házassággal pecsételték meg: Zsigmond egy Habsburg-házbeli hercegkisasszonyt vett
feleségül. A szerződést 1595 január→DR. GARDA DEZSŐ
jában kötötték meg Prágában.
A törökellenes szövetségi rend(folytatás 17. lapszámunkból)
szerbe a 16. század kilencvenes
éveiben bekapcsolódtak az olasz
áthory Zsigmond Báthory
városállamok, Lengyelország, HaKristófnak volt a fia, aki
vasalföld és Moldva is. Így Mihály
János Zsigmond fejedelemvajda 1595 májusában szerződést
sége idején Angli át és Franciaorkötött Zsigmond fejedelemmel,
szágot is megjárta. Öccse, Báthory
amelynek értelmé ben elismerte
István 1576-ban történt lengyel kihűbérurának Erdély fejedelmét.
rállyá választása után őt nevezte
Cserében Báthory vállalta a haki erdélyi fejedelemnek. Báthory
vasalföldi uralkodó védelmét a
Zsigmond 1572 áprilisában Váratörökellenes harcokban. Ştefan
don született, és erdélyi jezsuita
Răzvan moldvai vajda is fölmondatyák nevelték katolikus szellemta az oszmánokhoz kötődő vazalben. A spanyol származású AlfonBáthory Zsigmond magánéletében és uralkodóként is boldogtalan volt
lusi viszonyát, és hűséget esküdött
so Carillo nagy hatást gyakorolt a
felnövekvő fejedelemre, aki bele- koa lícióhoz való csatlakozásról. békepárt személyiségeivel, ezért az Zsigmondnak. Báthory hatalma a
rendekkel szemben is egyre erősönevelte a felsőbb rendűség érzését A pápa diplomatájának sikerült erdélyiek húzták az időt. A nagyvezír bosszúval fenyegetőzött, dött. Kívánságára visszafogadták
is. Atyja halála előtt néhány hó- meggyőznie Báthoryt. A jezsuita
nappal a rendek fejedelemmé vá- pap mellett Bocs kai István is befo- Zsigmond pedig az alkalmas lehe- az országból elűzött jezsuitákat, és
újra felállították az erdélyi római
lasztották. Uralkodását azonban lyásolta az ifjú fejedelmet. A fiatal tőségre várt.
Az erdélyi országgyűlés 1594 ta- katolikus püspökséget. Ezzel kezcsak 1588-ban kezdte meg, amikor uralkodó nagybátyját váradi kapiaz erdélyi országgyűlés nagyko- tányként az erdélyi „háborús párt” vaszán a fejedelem által felvonul- detét vette Erdély rekatolizációja.
A prágai szövetségkötés szellerúsította az ifj út. Cserében meg egyik vezéralakjaként ismerték, tatott katonaság fe nyegető nyomákellett ígérnie, hogy kiűzi a jezsu- aki döntő módon befolyásolta a fe- sára megszavazta a Portával való mében az erdélyiek azonnal támaszembefordulást. Néhány hét múl- dásokat indítottak a délnyugati haitákat Erdélyből, amit Zsig mond jedelem politikai lépéseit.
va a Diéta tagjai mégis érvénytele- tár mentén. Borbély György lugosi
kényszerből meg is tett.
nítették korábbi döntésüket. Ekkor bán visszafoglalta a Maros menti
Az uralkodó esküt tett, hogy
Bátho ry lemondott a fejedelem- várakat, köztük Lippát és Jenőt.
Tündérországot szabadságában,
→Az erdélyiek első győségről, és Kővár várába menekült, Az erdélyiek első győzelmeit egész
vallásában, jogaiban megtartja,
zelmeit egész MagyarMagyarországon ünnepelték. A
ezt követően nagybátyja, Bocskai
és megígérte, hogy II. Endre törvéországon ünnepelték.
fejedelemnek nagyra törő tervei
István vette át az irányítást.
nyeit fenntartja. Az erdélyi rendek
A fejedelemnek nagyra
voltak, és várta a császári hadsereg
a fejedelemmel szemben választátörő tervei voltak, és
ígért csatlakozását.
si feltételeket fogalmaztak meg. A
várta a császári hadsereg
Erdély az oszmánellenes
Diéta tagjai a külügyekbe nagyobb
ígért csatlakozását.
szövetség tagjaként
beleszólást kértek, megfogalmazA váradi kapitány Kőváron talál- A fejedelmi házasság
ták a személyi szabadság igényét,
kozott a fejedelem híveivel, Bát- Bocskai István és Carillo atya vea jezsuiták helyhez kötöttségét,
Az öreg tanácsurak, az ún. hory Zsigmondot visszaültették zették a Habsburg Károly főherceg
az országgyűlésen való szabad „békepárt” képviselői azonban a trónra. Az uralkodó egy hónap leányát, Mária Krisztiernát felesévélemény nyilvánítást, az idegenek nem tartották érdemesnek szem- múlva bevonult Kolozsvárra, ahol gül kérő követséget 1595 tavaszán
kiszorítását a hivatalokból és sza- beszállni az oszmá nokkal. A kato- az éppen ülésező rendek visszafo- Grazba. A házassági szerződés
bad vallásgyakorlatot. A papírra nailag gyenge császárban nem bíz- gadták fejedelmüknek. Az ország- aláírása után a jelképes házasrögzített feltételek ellenére azon- tak, ezért nem akarták kockáztatni gyűlés felbontotta az alárendelt ságkötésre is sor került. Mária
ban az ifj ú uralkodó jelleme nem a biztos békét a bizonytalan kime- szövet séget az oszmán Portával. Krisztierna június közepén indult
ismert korlátokat. A korabeli po- netelű háborúért. A két csoport A fe jedelem tudta, hogy ezzel a el Erdélybe. A jegyespár első talállitikai viszonyoknak köszönhette, között viszonylagos egyensúly ala- tö rökpártiak erejét nem törték kozására augusztus elsején került
hogy hibái ellenére ragaszkodtak kult ki. Zsigmond kibé kült unoka- meg, ezért a szavazás másnapján sor. Az esküvőt a pápai nuncius
személyéhez, amely Erdély füg- testvérével, a törökpárti Boldizsár- a tanácsurak a ko lozsvári bíró pa- celebrálta augusztus 6-án Gyulagetlenségének a jelét képviselte az ral, megbékélésük azonban nem rancsára bezárták a városkapukat. fehérváron. A lakodalmi ünnepidegen behatásokkal szemben.
tartott hosszú ideig. 1593 tavaszán A katonák börtönbe hurcolták az ségek több napon át tartottak, a
Szinán pasa hadaival megtámad- ellenzék vezetőit, akiket a fejede- fejedelem azonban hamar magáta a Habsburg Magyarországot, lem elleni lázadással vádoltak. ra hagyta újdonsült hitvesét, mert
A török mellett vagy
és vazallusának megparancsolta, A törökpárti urakat tárgyalás nél- hírül vette, hogy Szinán nagyvezír
a török ellen?
megtámadta Havasalföldet, és
V. Sixtus pápa 1591-ben Erdélybe nyújtson segítséget a hadjá rathoz. kül lefejezték Kolozsvár főterén.
Ezzel elkezdődtek a törökelle- bosszúhadjárata Erdélyt fenyegeküldte a jezsuita Carillo atyát a Zsigmond nem akart az oszmánok
fejedelem gyóntatójaként, hogy oldalán harcolni a Habsburg-párti nes koalícióhoz kötődő tárgyalá- ti. Carillo atyával 1596 elején Prámeggyőzze az oszmánellenes magyarok ellen. Szembekerült a sok Habsburg Rudolf császárral. gába utazott Rudolf császárhoz,
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• Az (X)-szignóval ellátott szövegek fizetett
reklámok, közlemények.
• A megjelent írások nem feltétlenül a szerkesztõség véleményét tükrözik!
• Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a
beérkezett levelek és másféle írások közlésérõl döntsön.
• Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza!

hogy a hadjárat folyta tásának lehetőségeiről tárgyaljanak.

A válás mellett döntő
boldogtalan uralkodó

Erdélyben terjedt a hír, hogy a
fejedelem házasságával valami
nincs rendben. Carillo atya azt
írta, hogy valamiféle természetbeli fogyatkozás lehet az oka annak,
hogy a fejedelem kerüli a hitvesi ágyat. Az igazság egy szeletét
Mária Krisztierna anyjá hoz írott
leveleiből ismerhetjük meg: „ma
bejött hozzám és így szólt: mondanivalója volna számomra. Nem
tudja, mi történt vele, hogy az Isten bünteti-e, vagy gonosz emberek átka fogott rajta. Mert azelőtt
ő is olyan volt, mint a többi férfi,
de most többé nem. (...) Megkérdeztem tőle, hogy már korábban
is észlel te-e ezt magán, mire azt
felelte, hogy nem. Csak a lakodalom előtt há rom nappal fogott
gyanút, de akkor nem gondolta a
dolgot komolynak, remélte, hogy
elmúlik, többször is bement a
templomba és könyörgött, hogy
múljék el róla. Ha tudta volna,
hogy nem múlik el, nem engedte
volna, hogy megeskessenek bennünket” – írta Mária Krisztierna.
A titokba beavatott Bocskai
hallgatásra intette a fejedelemasszonyt, de maga Báthory volt
az, aki a súlyos terhet nem bírta
tovább, és 1596 júliusában Temesvár alól hazatérve bejelentette,
válni akar, lemond a trónról, és
egyházi rendbe kíván lépni. A főhercegnő nem akart válni, mint
ahogyan Erdélyben sem akarta
senki a válást. A fejedelem döntése azonban véglegesnek látszott.
Carillónak azonnal vissza kellett
indulniaPr ágába, hogy megtárgyalja a lemondást és Erdély császári kézre adásának feltételeit.
Közben Báthory Zsigmond
feldúlt lelke a harcmezőn keresett
vigasztalódást. Magyarországra
indult, Eger alá azonban már
csak a vár eleste után ér kezett
meg. Csatlakozott Miksa főherceg
seregéhez, és vele együtt szállt
táborba Mezőkeresztesnél. Itt került sor 1596. október végén arra
a háromnapos ütközetre, amely
a kezdeti sikerek után súlyos vereséggel végződött. A csatában
mintegy 2000 erdélyi katona is
odaveszett. Bár Zsig mond keserű
szívvel érkezett haza, Erdélyben
az országgyűlés mégis a harc
további lehetőségeiről tárgyalt.
A fejedelem 1597 elején indult
Prágába, hogy elindítsa a válási eljárást, és megegyezzen Rudolff al a fejedelmi trónról való
lemondás feltételeiben.
(folytatjuk)
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