
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 



erőviszonyoknak megfelelően - megmaradt a 
Habsburgok kezén, Erdély pedig, belső füg
getlenségét megtartva, tulajdonképpen az Osz
mán Birodalom szatellit-államává alakult. Ami
kor a X V I I . században kiéleződtek az ellen
tétek a kiváltságaikat veszélyben érző magyar 
rendek és a központi kormányzatot képviselő 
Bécs között, a Porta, érdekeinek és európai 
szövetségi kapcsolatainak megfelelően, egy
értelműen támogatta Bocskai, Bethlen, I . Rá
kóczi György akcióit. A magyar politikai ve
zető rétegben e Bécs-ellenes koncepció bá
zisát a főnemesség egy csoportja, valamint a 
felső-magyarországi nemesség képezte. Mivel 
a bécsi udvar egyértelműen a katolikus egy
házat támogatta (és fordítva), a Bécs elleni 
politikai és katonai mozgalmakban szinte k i 
zárólag protestánsok vettek részt. A vasvári 
béke (1664) után a Wesselényi Ferenc - Zrí
nyi Péter - Nádasdi Ferenc szervezkedés tag
jai a török hatalomhoz való csatlakozásban 
látták az ország sorsának rendezését, s a bu
kásukat követő megtorlás ellen azonnal felke
lés robbant ki, amelynek 1680-tól Thököly 
Imre, a fiatal evangélikus főúr lett a vezetője. 
Tulajdonképpen ezzel kezdődött a Portával 
való együttműködése, valójában persze függé
se. Viszonyuk azonban nem volt ellentétektől 
mentes, és egyben a török-magyar katonai és 
politikai kapcsolatok történetének utolsó, drá
mai gyorsasággal lezajló fejezetét jelentette. 

Az újra aktivizálódó, és akkor már a 
Habsburgok ellen döntő offenzívára készülő
dő oszmán vezetés határozata alapján a szultán 
1682. szeptember 16-án Thökölyt Közép-
Magyarország (Orta Madzsar, valójában Fel
ső-Magyarország) „királyává" (fejedelmévé) 
nevezte ki . (Az adnáhmé szövege teljes terje
delmében olvasható a könyvben, eredetiben 
és magyar fordításban.) Az elkövetkező há
rom év volt Thököly pályájának csúcsa, de 
már beárnyékolta a török haderő vereségsoro
zata, ami az Oszmán Birodalom erejének 
meggyengülését mutatta. Ezt nyilván ő is fel
ismerte, s megpróbált taktikázni a két hatalom 
között, talán azzal a halvány reménnyel is, 
hogy fejedelmi hatalmát átmentse a háború 
utánra. A török uralom felszámolásával azon
ban az évszázados török orientáció koncep
ciója megbukott, elvesztette hatalmi bázisát. 
Thököly ugyan távolodni igyekezett a portá
tól: 1683-ban kelletlenül vonult a török főse
reg mellett, de Bécs alá nem ment, 1685-ben 
pedig határozott parancsra sem csatlakozott a 

török sereghez, ám nem tudta rászánni magát 
a végleges és döntő szakításra: a bécsi udvar
tól csak mint főúr nyerhetett volna kegyelmet, 
s kaphatta volna vissza birtokait, de fejede
lemségét nem tarthatta volna meg. Sőt az er
délyi fejedelem, Apafi Mihály is szembefor
dult vele, birtokait lefoglalta. A végső és leg
nagyobb csapást azonban a sorozatos ve
reségekért bűnbakot kereső török vezetők 
mérték rá: a szerdár parancsára 1685 októbe
rében elfogták. Ez az évszázados török befo
lyás bukását, a kuruc mozgalom tragikus ösz-
szeomlását jelentette. 

Thököly elvesztette politikai súlyát, csapa
tai pedig úgyszólván teljesen átálltak a csá
száriak oldalára. A Porta hamar felismerte, 
hogy súlyos hibát követett el, Thökölyt sza
badon engedték, de politikai szerephez már 
csak 1690-ben jutott egy rövid időre, amikor a 
zernyesti győzelem után a rendek egy része 
Erdély fejedelmévé választotta. Hamarosan 
azonban végleg kiszorult az országból, s attól 
kezdve, egyre fogyatkozó számú katonáival, a 
magyar-török határvidéken állomásozott, tö
rök alárendeltségben, mostoha körülmények 
között, állandó ellátási gondokkal küszködve. 
Ez tulajdonképpen már az emigráns-sors elő-
iskolája volt. A valódi bujdosás és száműzetés 
azonban csak 1699, a karlócai békekötés után 
kezdődött, amelyben a porta elutasította 
ugyan a bécsi udvar kiadatási kérelmét, de kö
telezettséget vállalt arra, hogy Thökölyt és kí
séretét eltávolítja a magyar határ közeléből, i l 
letve Isztambulból. 

Seres István könyvében bő terjedelemben, 
mintegy hatvan oldalon foglalkozik Thököly 
Imre és felesége, Zrínyi Ilona néhány (bőven 
számítva is mindössze hat) emigrációs esz
tendejével. Minthogy a bécsi udvar állandóan 
követelte a bujdosók eltávolítását Isztambul
ból, 1701 szeptemberében a porta Izmit vá
rosába, a Márvány-tenger ázsiai partjára tele
pítette át őket. (Ezt a helységet a magyar 
közvélemény Nikomédia néven ismeri.) A fe
jedelmi pár majorházat vásárolt a város köze
lében, a Virágok mezeje nevű, kellemes, jó 
fekvésű, szép területen. Ottani életükről rész
letes, érdekes és jól megírt képet kapunk. A 
kolónia napjai egyhangúan teltek. A fejede
lem, minthogy már fiatal korától köszvényben 
szenvedett, gyakran látogatta a környékbeli 
meleg forrásokat, s a fürdők használatától re
mélt gyógyulást. Néha külföldi utazók is meg
fordultak a Virágok mezején, akiknek útleírá-



sai sok információt tartalmaznak a bujdosók 
életéről, lakóhelyéről. Seres István a fejede
lem végrendelete alapján felsorolja az udvar
ban élőket, akiknek száma 45 volt. Végrende
letében Thököly mindegyikükre hagyott vala
mit - betöltött rangjuknak és szolgálatuk je
lentőségének megfelelően. Hogy csak néhány 
példát említsünk: Pápai Gáspár, aki (később 
Rákóczi mellett is) diplomáciai feladatokat lá
tott el, 3000 forint értékű (magyarországi) bir
tokot örökölt; Komáromi János személyi tit
kár 4000 forint értékű birtokot és 300 tallért; 
Hegedűs Pista pedig, aki nyilván muzsikus 
lehetett, 30 tallért kapott. (Miután Rákóczi 
visszaadatta Thököly magyarországi és erdé
lyi birtokait, hagyatéka tényleges gyakorlati 
értékkel bírt.) 1703-ban meghalt Zrínyi Ilona, 
1705-ben Thököly is követte őt, a fejedelmi 
udvartartás feloszlott, sokan hazatértek Ma
gyarországra és Erdélybe, éppúgy, mint ahogy 
a Havasalföldén maradt katonák is bekapcso
lódtak az új kuruc felkelésbe. 

E fejezetben olvashatunk arról a szinte 
szimbolikus eseményről, hogy a fejedelmi pár 
egy alkalommal ellátogatott Tekirdagba (Ro
dostóba), ahol majd Rákóczi Ferenc éli utolsó 
másfél évtizedét. 

Ugyancsak figyelemre méltó, sőt mond
hatni érdekfeszítő a következő, igen jól megírt 
fejezet, amely Thököly földi maradványainak 
felkutatását, hazaszállítását és Késmárkon, 
végső nyughelyén, országos, ünnepélyes meg
emlékezés keretében történő elhelyezését tár
gyalja. Mert amennyire fordulatokban gazdag 
volt életében Thököly pályafutása, alakjának 
emléke halála után is ellentmondásosan ala
kult. Másfél évszázadig a feledés homálya 
fedte, csak a reformkorban kezdett a társada
lom és a történettudomány érdeklődése és fi
gyelme feléje fordulni. 1862-1904 között ma
gyar régészek, történészek több ízben is jártak 
Törökországban, köztük Thaly Kálmán is, míg 
végül Thallóczy Lajosnak 1904 decemberé
ben sikerült megtalálnia és feltárnia Thököly 
sírját. Ezt a több évtizedig tartó kutatási mun
kát Seres adatok sorával mutatja be, elbeszél
ve a sikereket és kudarcokat, az ott élő néhány 
magyar, valamint a török hatóságok és embe
rek igen segítőkész, baráti támogatását, amely 
végül eredményre vezetett. Itthon két város, 
Késmárk és Eperjes versengett a hamvak vég
ső elhelyezéséért, végül, éppen kötetünk meg
jelenése előtt száz esztendővel, az előbbi nyerte 
el a kitüntetést. 

Thököly Imre alakja és Törökország azon
ban nem szakadt el egymástól a fejedelem 
hamvainak hazahozatala után sem. A sír he
lyén már 1904-ben emlékoszlopot emeltek, ám 
az földrengések és háborús idők következ
tében megsemmisült. 2005. szeptember I I 
IS, között azonban az isztambuli magyar fő
konzulátus, a Magyar-Török Baráti Társaság 
és a Rodostói Magyar Baráti Társaság szerve
zésében magyar küldöttség járt Törökország
ban, és felavatta Izmitben a Thököly Imre sír
helyén emelt új emlékmüvet. Ennek meg
valósítása a török és magyar tudományos 
körök, társadalmi szervezetek, és nem utolsó 
sorban a török hatóságok és helyi személyek 
nagyvonalú és önzetlen támogatásával vált le
hetővé. Seres István felsorolja mindazokat a 
személyeket, intézményeket és szervezeteket, 
amelyeknek a közreműködése ez a példamuta
tó esemény megtörténhetett, s az avatásról 
néhány fényképet is közöl. 

Seres István kétnyelvű, tudományos ered
ményekre épülő ismeretterjesztő munkáját fel
tétlenül maradéktalan elismerés illeti. Feldol
gozta és több helyen korrigálta Thököly pá
lyafutásának eddig ismert adatait, részletesen 
taglalta Törökországhoz fűződő viszonyának 
állomásait. Könyvébe beledolgozta saját gyűj
tő munkájának eredményeit és a helyszínen 
szerzett tapasztalatait is. Bízzunk abban és 
reméljük, hogy további kutatásai során még 
sok új adatot fog feltárni az igen gazdag török 
levéltári anyagból. 

A következő néhány megjegyzés csak pár 
kisebb hibát, talán sajtóhibát akar korrigálni. 
A 62-63. oldalon a helység neve helyesen Aj-
nácskő; a 70. oldalon említett Bial pedig nyil
ván Bia, Pest megyében. A 254. oldalon emlí
tett Kocaeli török helység, utána zárójelben 
áll, hogy Izmit, de nem kapunk semmi tájé
koztatást a két helységnév egymáshoz való 
viszonyáról. 

Ismertetésemet azzal szeretném befejezni, 
hogy Seres István munkája néhány olyan gon
dolatot ébresztett bennem, ami túlmutat a 
könyv témáján. Mivel magyarázható, hogy a 
magyar történetírás mindmáig nem produkált 
modern Thököly-életrajzot, amely pályájának, 
politikai koncepciójának és katonai tevékeny
ségének minden oldalát, egészét bemutatná? 
Még mindig csak Angyal Dávid 1882-ben 
megjelent, klasszikus Thököly-biográfiája áll 
rendelkezésünkre, valamint az 1978-ban tar
tott tanácskozás 1983-ban kiadott tanulmá-



nyai. Egy ilyen monográfia létrehozásához el
engedhetetlen a török levéltárakban való to
vábbi intenzív búvárkodás, ahonnan még sok 
új információ remélhető. 

Ugyanakkor meglepődve, jólesően fedez
tem fel Seres könyvének olvasásakor, hogy 
milyen sokan vannak, akik önzetlenül, időt és 
fáradságot nem kímélve, minden hivatalos 
megbízás nélkül is foglalkoznak a két nép kö
zös múltjával, a kiemelkedő személyekhez 
kapcsolódó emlékek ápolásával. És miután a 
másik oldalon is hasonló hozzáállást találtak, 
így a közös munka eredményeként áll most az 
új Thököly-emlékmü. A Seres munkája végén 
található könyvjegyzék mutatja, hogy a Ma
gyar-Török Baráti Társaság tevékenysége ré

vén már számos könyv látott napvilágot, több 
török szerző művét fordították le magyarra, 
tudományos konferenciák anyaga került k i 
adásra a két nyelven, és még sorolhatnánk az 
eredményeket. Ugyanakkor fáj az ember szí
ve, hogy ennek a sok önzetlen, áldozatkész 
embernek a fáradozásáról, produktumáról még 
az érintett szakterületen dolgozók is nagyon 
keveset tudnak, a közvélemény pedig még 
annál is kevesebbet. Pedig ezek az emberek 
megérdemelnék, hogy a sajtó, rádió és televí
zió rendszeresen ismertesse, és a közvéle
ménynek bemutassa munkájukat, tevékenysé
güket és eredményeiket. 

Bánkúti Imre 

MICHEL DEPEYRE 

T A C T I Q U E S E T S T R A T E G I E S N A V A L E S D E L A F R A N C E E T 
D U R O Y A U M E - U N I D E 1690 A 1815 

(Bibliotheque Stratégiqite, Ed. Economica, Paris, 1998.) 

Az európai katonai gondolkodás történe
tének egyik legérdekesebb fejezete a haditen
gerészeti taktikai és stratégiai elméletek kora 
újkori szakasza. Ekkor alakulnak ki a különfé
le haditengerészeti elméleti rendszerek, ame
lyek két legfontosabb csoportját a francia és 
az angol iskola alkotta. Michel Depeyre dok
tori disszertációjában, majd arra épülő köny
vében e két fontos gyakorlati és elméleti irány
zat bemutatására vállalkozott, és igazi hiány
pótló munkával lepte meg a hajózás és a ten
geri hadászat és harcászat iránt fogékony kö
zönséget. 

Az általa vizsgált korszakot más néven a 
„második százéves háborúnak" is nevezi a 
nyugat-európai történetírás, hiszen az Augs-
burgi Liga háborújától kezdve a X V I I I . szá
zadi dinasztikus és gyarmati háborúkon át 
egészen a francia forradalmi és napóleoni há
borúkig az angol-francia ellentét vált a hábo
rús konfliktusok egyik legállandóbb elemévé. 
A haditengerészet mindkét állam hadviselé
sében fontos szerepet játszott, mivel a had
műveletek gyakran a kontinentális európai had
színtértől távoli területeken, illetve a tenge

reken zajlottak. Másrészt pedig a haditen
gerészet a korabeli hadviselés legfejlettebb, és 
kétségkívül legköltségesebb válfaja volt, ezért 
gyakran az államok hadi potenciálja abszolút 
fokmérőjének is tekintették. Mindezeket fi
gyelembe véve a Michel Depeyre könyvében 
összegyűjtött gazdag ismeretanyagot semmi
képpen sem tekinthetjük egy szűk, speciális 
szakterületet átfogó munkának, hanem két 
nagy európai nemzet katonai csúcstechno-
lógájának elméleti alapjait bemutató műnek. 

A szerző a bevezetésben a franciákra oly 
jellemző kartéziánus alapossággal vázolja fel 
a mű témáját, megnevezve a kutatott korszak 
legfontosabb forrásait és természetesen kitér 
kutatásai módszertani alapjaira is. Ugyanitt 
meghatározza a téma legfontosabb alapfo
galmait, különös tekintettel a taktika és az ak
kor még nem, vagy csak inkább a gyakorlat 
szintjén létező stratégia fogalmaira. Szintén 
nagy jelentőséget tulajdonít az emberi ténye
zőnek, és részletesen bemutatja a haditengeré
szet személyi állományának toborzási és k i 
képzési jellegzetességeit a vizsgált terüle
teken. 


