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Bocskai István és kora 

(General Press Kiadó, Budapest, 2006. 247 o.) 

Bocskai István a X V I - X V I I . századi ma
gyar történelem egyik legkiemelkedőbb alak
ja, aki nem csupán megélte a történéseket, ha
nem alakította, irányította is azokat erdélyi ta
nácsúrként, a hit védelmezőjeként, vagy Er
dély és Magyarország fejedelmeként. A po
litikai sikerének csúcspontjaként értékelhető 
bécsi béke majd egy évszázadra „újraírta" a 
magyar rendek és a Habsburg uralkodók vi
szonyát, előbbieknek biztosítva rendi jogaikat 
és a szabad vallásgyakorlást. A nevével szin
tén egybeforrt hajdúság partiumi letelepítésé
vel egy, a mindenkori erdélyi fejedelemhez hü 
katonaság került az Oszmán Birodalom vazal
lus Fejedelemségének nyugati határára. Eleté
nek bemutatására a magyar történetírás azon
ban mindezek ellenére a XIX. és a XX. szá
zadban mindössze egy monográfiát szentelt, 
bár ezt az 1943-ban (s második kiadásban 
1993-ban) megjelent müvet Benda Kálmán, a 
koraújkor egyik legjobb ismerője készítette. 

Egy új kutatásokon alapuló, modern fel
dolgozás mindenképpen hiányzott. E hiány 
pótlására készült el Bocskai István halálának 
400. évfordulójára G. Etényi Nóra, Horn Ildi
kó és Szabó Péter új szintézise, amely a „Ko
ronás fejedelem" életének bemutatására vál
lalkozik úgy, hogy egyben képet ad szűkebb 
és tágabb környezetéről, európai kortársairól, 
a X V I . század végének katonai és politikai 
eseményeiről, valamint a magyarországi hírek 
európai fogadtatásáról. 

A monográfia felépítése három nagy egy
ségre tagolódik. Az első fejezetek az ősöket, a 
családot és a rokonságot mutatják be. A famí
lia eredetmondája, mely mind a bihari népha
gyományban, mind (írott formában) a csalá
don belül fennmaradt, már önmagában is na
gyon érdekes, még akkor is ha vajmi kevés 
köze van a valósághoz. Mic bán legendájának 

azonban több variánsa is létezik Európa-szer
te, s még a magyar drámairodalmat is megih
lette. A valószínűleg IV. Béla korában élt Si
mon comestől származó családot a X V I . szá
zadban a köznemesek között találjuk. A fa
mília felemelkedésének lehetőségét Bocskai 
István édesapja, György teremtette meg. Sze
mélyében a X V I . század jellegzetes homo no-
vusainak archetípusát fedezhetjük fel, amit a 
monográfia minden fontos részletre kitérően 
tárgyal. Először is jó házasságot kötött Bocs
kai György, hiszen 1545-ben oltár elé vezette 
Sulyok Balázs királyi főkamarás lányát, Krisz
tinát. A frigy révén két jelentős felső-ma
gyarországi családdal is rokonságba került: 
sógora lett Dobó István és Balassi János. 
Előbbi, mint erdélyi vajda, szolgálatába vette 
Györgyöt. 1554-ben már Bethlen várának ka
pitánya volt, és I . Ferdinánd király adomá
nyának köszönhetően jelentős bihari birtok
adományban is részesült. János Zsigmond és 
Izabella özvegy királyné erdélyi visszatérését 
követően a két sógor, családjával együtt, fog
ságba esett. E raboskodás idején született meg 
Bocskai István 1557. január l-jén, Kolozsvárt. 
A fogságból történt megszabadulása után egy 
évtizeddel Bocskai György újra Erdélyben 
tünt fel, immár, János Zsigmond híveként. Az 
átpártolás, valamint rokoni kapcsolata a 
Balassiakkal és a Dobókkal kifizetődőnek bi
zonyult, hiszen a választott magyar király ta
nácsúrrá nevezte ki , s jelentős birtokadomány
ban részesítette. A család presztízsét tovább 
növelte, hogy első felesége halálát követően 
Báthory István bátyja, Kristóf, politikai meg
fontolásokból, feleségül kérte György leányát, 
Erzsébetet. E frigyből született Báthory Krisz
tina (Grizeldisz) és Báthory Zsigmond. 

A monográfia második, nagyobb egysége 
Bocskai István életét követi nyomon egészen 



1604-ig. A tíz év körüli ifjú, valószínűleg ép
pen apja pártváltásának idején, 1567-ben lett a 
bécsi udvarban apród. A két esemény a látszat 
ellenére sem zárja ki egymást, s közel sem 
számított egyedi esetnek, hiszen a század har
mincas éveiben a magyar nemesi családok, 
rokonaik által, mindkét király mellett képvi
seltették magukat. Bocskai István bécsi tar
tózkodása idején megismerkedhetett az udvari 
viselkedés szabályaival, a nagypolitika és az 
intrikák világával. A Habsburg udvari tanuló
évek után a tizenkilenc éves ifjú visszatért Er
délybe, s gyámjai, a Báthoryak támogatásának 
köszönhetően megkapta apja magnificusi cí
mét. Pályájának e kezdeti szakasza a fejede
lem és a vajda/sógor családi politikájának meg
felelően alakult, mutat rá a monográfia, hi
szen korához, rangjához és addigi pályafu
tásához illően a fejedelmi familiárisok közé 
emelték, s Nagyváradon jelölték ki szolgálati 
helyét. Az első jelentős kiugrási lehetőséget 
Báthory Kristóf halála kínálta számára 1581 
tavaszán, amikor testamentumos úrként és ta
nácsosként tagja lett annak a testületnek, ame
lyet Báthory István lengyel király és erdélyi 
fejedelem az ország kormányzására jelölt ki . 
A testület azonban a belső intrikák miatt ha
mar politikai viták színterévé vált, s helyét 
1583 márciusában a hármas tanács vette át, 
Bocskai pedig a fejedelem unokaöccse, az ifjú 
Báthory Zsigmond főkomornyikja lett, így az 
iskolai órák kivételével egész nap a fejedelmi 
cím várományosa mellett tartózkodott. 

A Báthory család, s Bocskai életében is 
nagy változást hozott István király hirtelen 
halála. A lengyel királyi cím megszerzésére 
irányuló tervek csődje után, az addig a Len
gyel Királyságban élő Báthoryak hazaköltö
zése (Báthory András bíboros, warmiai püs
pök kivételével) konfliktushelyzetet teremtett 
a famílián belül, amit az erdélyi rendek is igye
keztek a saját hasznukra fordítani. A mono
gráfia egyik legérdekesebb és legfontosabb 
része az, amely az erdélyi elit 1588 és 1594 
közötti belső harcait dolgozza fel. Ennek az 
intrikákkal átszőtt világnak a bemutatása a 
magyar történetírás egyik legrégebbi hiányos
ságát pótolja. Világos és elfogadható képet 
nyújt egyrészt arról, hogy a Báthory családon 
belül és a legbefolyásosabb nemesek között 
milyen érdekszövetségek/érdekellentétek ala
kultak ki , másrészt meghatározza Bocskai he
lyét és szerepét abban a miliőben: az 1592 
májusában váradi kapitánnyá kinevezett feje

delmi nagybácsi, ügyes és megfontolt politi
kájának köszönhetően, az úgynevezett katonai 
párt vezetőjévé vált, s egyben Zsigmond leg
főbb támasza volt. Kapcsolatukat egyfajta egy
másra utaltság is jellemezte, hiszen Bocskai 
nem rendelkezett a politikai hierarchiában el
foglalt helyéhez megfelelő vagyoni háttérrel, 
mint például a Kendy család. Báthory Boldi
zsár hatalomra kerülése pedig hatalmi súlyá
nak elvesztésével járt volna, hiszen a Len
gyelországból visszatért fejedelmi családtag
hoz nem kötötték erős rokoni szálak. 

Másik fontos újdonsága és pozitívuma a 
monográfia ezen részének az, hogy remél
hetőleg végérvényesen leszámol azzal a ma
gyar történetírásban az elmúlt százötven év
ben megszilárdult tévképzettel, hogy az erdélyi 
politikai eliten belül kialakult egy „németes" 
és egy „törökös" párt. Az e témával foglalko
zó fejezetek szerzője rámutat, hogy a Báthory 
család és a hatalomban résztvevők mindegyi
ke egyetértett: a fejedelemségnek csatlakoznia 
kell az oszmánellenes keresztény táborhoz. A 
felek csak a háborúba lépés módjában és ide
jében nem tudtak megegyezni. A kialakult v i 
szály az addig is igen törékeny békességet 
végérvényesen felrúgta. Az első lemondásá
ból visszatért Báthory Zsigmond 1594 au
gusztusában leszámolt ellenzékével. Bocskai 
felelőssége a történtek végkimenetelében meg
kérdőjelezhetetlen. Az ambiciózus fiatalem
bert személyes érdekei is az „ellenzék" fizikai 
megsemmisítésére sarkallták. Egyrészt így, az 
elkobzott birtokokból részesülve, középbirto
kosból nagybirtokos arisztokratává lett. Más
részt 1595 nyara és 1598 tavasza között Er
dély legbefolyásosabb politikusává vált: ő 
tárgyalt Prágában a Habsburg-Báthory szö
vetségről; ő vezette a Mária Krisztierna kezét 
megkérő küldöttséget Grazba; ő vezette az er
délyi csapatokat a havasalföldi hadjáratban; a 
fejedelem távollétében a kormányzás ügyeit is 
ellátta. 

Báthory Zsigmond második lemondását kö
vetően azonban a helyzet megváltozott, mutat 
rá a monográfia. A fejedelemség irányítását 
átvevő Habsburg megbízottak, minden ígéret 
ellenére, már a kezdet kezdetén félreállították. 
Unokaöccse visszatérését a hatalomba még ő 
egyengette, de Zsigmond, új terveinek érde
kében, őt is kijátszotta, az 1599 tavaszán a fe
jedelemségbe segített Báthory András pedig 
nyíltan ellenségének vallotta Bocskait. Az ő 
halála után Mihály ragadta kezébe Erdély irá-



nyitását, Bocskai pedig hiába várta, hogy a 
prágai udvar kormányzóvá, vajdává vagy fe
jedelemmé nevezze ki. 1600 és 1604 között az 
egykori nagy befolyású politikus teljesen ki
szorult a hatalomgyakorlásból és elszigetelő
dött: Erdélyből száműzték, birtokait is elkoboz
ták. Prágában pedig - attól lelve, hogy fegyve
resen tör a fejedelemség megszerzésére - visz-
szatartották, tisztes fogságra vetették 

A monográfia harmadik nagyobb egysége 
a Bocskai-szabadságharc időszakát mutatja 
be, kirobbanásától egészen az erdélyi és ma
gyarországi fejedelem haláláig. Felettébb ér
dekes, és nagyon tetszetős, hogy a mű szerke
zetét nem csupán az események időrendisége 
szabja meg, hanem tematikus fejezetekben is 
feldolgozza a témát. Elsősorban a Bocskai 
támogatóival foglalkozó részt emelném ki , hi
szen olyan személyekről (Illésházy Istvánról, 
Rákóczy Zsigmondról, Homonnai Drugeth Bá
lintról és Nyáry Pálról) esik szó, akik a ma
gyarországi és erdélyi politikai élet meghatá
rozó személyiségei közé tartoztak már a 
Habsburg-ellenes felkelés előtt is, és 1606. de
cember 29. után is aktív részesei voltak az 
eseményeknek. Emellett képet kapunk a moz
galom európai visszhangjáról, valamint több 
fejezetbe osztva arról, hogyan változott, ala
kult ebben a két esztendőben az Oszmán Bi
rodalom és a bihari nagyúr viszonya. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy három 
esetben némi hiányérzetem támadt a mono
gráfia e részének olvasása közben. Egyrészt a 
szerzők, a Habsburg-ellenes mozgalom kitö
résének okait vizsgálva, kihagytak egy fontos 
szempontot, megítélésem szerint talán a leg
fontosabbat. Az ambiciózus Bocskai ugyanis 
1604-ben, az elkobzott birtokai visszaadása 
körüli hercehurca idején tárgyalt a Portával az 
Erdélyi Fejedelemségről. Amint azonban sor

sa rendeződött, hátat fordított a Bethlen által 
közvetített kapcsolatnak. így ha hamis is a le
vélhistória, Bocskainak mégis volt félnivalója 
attól, hogy titkos akciója kiderül. 

Másrészt abban, ahogy a monográfia e ré
sze a hajdúk Bocskai mellé állását bemutatja, 
némiképpen a magyar romantikus történetírás 
újra megelevenedését látom. Kétségtelen, hogy 
a hajdúk jelentős része, mint ahogy maga 
Bocskai is, a kálvinista felekezethez tartozott, 
de ez - véleményem szerint - vajmi keveset 
számított átállásukban. Esetükben a döntő té
nyező a zsold ígérete volt. A több hónapja f i -
zetetlen hajdúkat Bocskai ezzel állította maga 
mellé. Erre engednek következtetni azok a bé
ketárgyalási pontok is, amelyek többhavi zsold 
kifizetését szabták feltételül az Udvari Kamará
tól „Bocskai angyalainak leszállítására." 

Harmadrészt hiányolok egy olyan feje
zetet, amely, a nagyvezírrel folytatott tárgya
lásokhoz hasonlóan, összefoglalná a Habs
burg-Bocskai béketárgyalások menetét. El
szórva fel-feltűnnek ugyan rövid utalások, a 
magyar rendi politizálást majd egy évszázadig 
meghatározó bécsi békéhez vezető út azonban 
részletesebb ismertetést igényelne. 

Mindent egybevetve meg kell állapítanom, 
hogy a három szerző által készített mono
gráfia méltó emléket állít Bocskai Istvánnak. 
A gazdagon illusztrált könyv szemléletében és 
tartalmában több újdonságot is tartalmaz, s a 
családi és politikai kapcsolatokon, illetve a 
röplapok cikkein és kultúrtörténeti érdekessé
gen keresztül bevezeti az olvasót a X V I . szá
zad végének és X V I I . század elejének világá
ba. Olvasmányossága pedig lehetővé teszi, 
hogy mindenki, aki a kor iránt érdeklődik, él
vezettel forgathassa. 

Bagi Zoltán 

SERES ISTVÁN 

T H Ö K Ö L Y I M R E ÉS T Ö R Ö K O R S Z Á G - Í M R E T H Ö K Ö L Y V E T Ü R K I Y E 

(Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Baráti Társaság, Budapest, 2006. 299 o., 12 színes melléklet) 

A mohácsi vereség, a középkori független 
magyar állam bukása után, egészen az 1699-
ben kötött karlócai békéig, az oszmán hatalom 
hol közvetett, hol közvetlen befolyást gyako

rolt a magyar politikára, elsősorban a Bécshez 
fűződő kapcsolat és viszony alakulásában. Az 
ország középső harmadát a Porta betagolta a 
birodalomba, a nyugati országrész - a katonai 


