
Az elmúlt Kolozsvári Magyar Napok
alkalmával mutatták be a Komp-Press
Kiadó és a Korunk legújabb történelmi
témájú kötetét. Szerkesztõje Kovács
Kiss Gyöngy, akinek tevékenysége köz-
ismert a kolozsvári, erdélyi és általában
a magyar történészek és történelem
iránt érdeklõdõ olvasók elõtt. A Korunk
történelmi rovatának szerkesztõjeként,
majd a folyóirat fõszerkesztõjeként 
számos történelmi súlypontú számban
foglalkozott Erdély történelmének
megannyi vetületével. Immár jó pár
éve ugyanakkor a Korunk Akadémia
elõadássorozat szervezõjeként alkal-
mat teremt (a rendezvény helyszínébõl
fakadóan) elsõsorban a kolozsvári
szakmai és nagyközönség számára az
elsõ rangú, többségében magyarországi
történészek legfrissebb kutatási ered-
ményeinek a megismerésére, a szakmai
párbeszéd kialakítására, elmélyítésére
és az új eredmények minél szélesebb
körben való terjesztésére. Nem kétsé-
ges tehát, hogy Kovács Kiss Gyöngy a
határokon és tudományágakon átívelõ,
nehezen összeilleszthetõ szakmai pár-
beszéd és tudománynépszerûsítés egyik
legtapasztaltabb és legeredményesebb
szervezõje. Törekvéseinek jó példája 
a most bemutatásra kerülõ kötet is.

A borítóját díszítõ Filstich Péter
1598-as nászcsészéjéhez illõen elegáns
kivitelezésû kötet az Oszmán- és a
Habsburg Birodalmak által kijelölt
(kényszer)pályán egyensúlyozó erdélyi

állam 16–17. századi történelmébe ka-
lauzolja az olvasót. A tizennyolc tanul-
mányt felölelõ kötet a Korunk folyóirat
2013. évi márciusi, tucatnyi írást felso-
rakoztató számából nõtt ki. A szerzõ-
gárdájában számos erdélyi és Erdélyen
kívüli kutatót egyaránt felsorakoztató
mû egy néhány évvel korábban, szin-
tén Kovács Kiss Gyöngy szerkesztésé-
ben megjelent, angol nyelvû tanul-
mánykötet* folytatásának tekinthetõ.
Mindkettõben az Erdélyi Fejedelemség
másfélszázados történelmébõl kapunk
ízelítõt különbözõ korszakok, szemé-
lyiségek, társadalmi osztályok, jogi,
mûvelõdési, mûvészeti vagy kulturális
jelenségek jellegzetességeirõl. Az írá-
sok magyar nyelve mellett abban még-
is más ez a kötet, hogy a tartalom tála-
lásában jól érzékelhetõ a nagyobb köz-
érthetõségre való törekvés, melyet
azonban nem a mondanivaló egyszerû-
sítésének, hanem egy szélesebb olvasó-
közönség megszólításának a szándéka
vezérelt.

A tanulmányok sorát a szerkesztõ
Az önálló Erdélyi Fejedelemség címû
írása nyitja, mely tömör összegzése az
ország politikatörténetének, és amely
megteremti azt az általános keretet,
amelybe az egyes résztémákat feldolgo-
zó írások illeszkednek.

Oborni Teréz a Magyar Királyság
keleti felébõl kiszakadt „államocska”
alkotmányjogi fejlõdését és politikai
berendezkedését vázolja. Tudatosan
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mondjuk, hogy vázolja, ugyanis tömö-
ren és közérthetõen beszél a „keleti
Magyar Királyság” fejedelemséggé ala-
kulásának folyamatáról, az ország terü-
leti változásairól, a trónutódlás, a feje-
delmi hatalom és a rendek közötti ha-
talommegosztás kérdéseirõl, illetve az
ország kormányzati berendezkedésé-
rõl. Õ is, akárcsak a bevezetõ tanul-
mány szerzõje, arra mutat rá, hogy az
ország két nagyhatalom közé szorított
állapota nagyban korlátozta belsõ ál-
lamszervezeti és kormányzati kibonta-
kozását, melyet az erõsen centralizált
fejedelmi hatalom jellemzett. A szerzõ
elõadásmódja kerüli a túlzott részlete-
zésbõl adódó nehézkességet, megálla-
pításait mindig a legfrissebb, a jegyze-
tekben következetesen idézett kutatási
eredményekre alapozza, a részletek
iránt behatóbban érdeklõdõ olvasó
hasznára.

A következõ tanulmány személye-
sebb síkra tereli a figyelmet. Horn Ildi-
kó János Zsigmondnak az erdélyi dip-
lomácia által gondosan megalkotott,
mûvelt, öntudatos, vitéz és bölcs ifjút
bemutató, hivatalos uralkodói imázsa
mögött meghúzódó valós, emberi port-
réját próbálja megrajzolni. Követjelen-
tések, történetírók feljegyzései, korabe-
li levelek alapján, az uralkodó portréját
és kárpitgyûjteményét elemezve, to-
vábbá erdélyi és lengyelországi nevel-
tetésére is kitérve, az elejébe mintául
állított lengyel királyeszményt és ké-
sõbbi valós tetteit szembeállítva pró-
bálja árnyalni az uralkodóról eddig
körvonalazódott képet. Az elemzés
végkicsengése határozottan különbözik
a korábban csupán a zene, az olvasás
és a hitviták világában érdekeltnek hitt
János Zsigmond-képtõl. Személyében
olyan uralkodót fedez fel, aki a magáról
kialakított hivatalos képmásának a
mindennapi életben is igyekezett meg-
felelni: ambiciózus volt, kiváló mûvelt-
sége mellett a testedzésnek, a vadászat-
nak is áldozott, és a katonáskodás is 
érdekelte. Noha János Zsigmond sze-
mélyi és uralkodói portréjának teljes
kibontásához további új adatok szüksé-
gesek, az írás arra hívja fel a figyelmet,

hogy egy ilyen kevésbé kézzelfogható
téma kidomborítása csak a legkülönfé-
lébb forrástípusok adatainak az együt-
tes vizsgálatával vezethet sikerre.

A következõ három írás a Báthory-
korszakot helyezi elõtérbe. Várkonyi
Gábor I. Erzsébet angol királynõ kons-
tantinápolyi követének, Edward Barton-
nak az 1594-es jelentései alapján arra
mutat rá, hogy a két ország közötti dip-
lomáciai kapcsolatok ellenére az angol
diplomata Erdély belpolitikai változá-
sait mélységeiben aligha érzékelte. Ar-
ra is fény derült, hogy a látszatra egy-
más támogatására létrejött diplomáciai
kapcsolatoktól lényegében mindkét fél
– érthetõ módon – saját érdekeinek 
a kiszolgálását várta, és ennek érdeké-
ben a másik fél félreinformálásától sem
riadt vissza. Gömöri György írása a tizen-
öt éves háború kitörése körülményeinek
és abban Erdély szerepvállalásának az
értékeléséhez hoz újabb, lehetséges
szempontokat. Antonio Possevino és Bá-
thory Zsigmond viszonyára reflektálva
hangsúlyozza a szerzõ, hogy Possevino
azzal, hogy Báthory Istvánt mint a ró-
mai katolikus vallást felvirágoztató és 
a török elleni fellépésre készülõ igazi
keresztény uralkodó mintaképét állítot-
ta Zsigmond elé, felébresztette benne 
a becsvágyat, hogy egy török ellen ara-
tott gyõzelemmel tanúságát tegye nagy-
bátyjához hasonló hadvezéri tehetségé-
nek. Ezzel pedig a fejedelmet a Róma
és Bécs által szorgalmazott törökelle-
nes táborhoz közelítette. A harmadik
írás is, lazán ugyan, de kapcsolódik a
tizenöt éves háború kérdésköréhez.
Magyar Zoltán néprajzkutató, Báthory
Andrásnak a Csíkszentdomokos hatá-
rában történt tragikus meggyilkolását
megörökítõ, helyi, népi mondák három
variánsának a vizsgálatán keresztül
szemlélteti azt, hogy egy történelmi
esemény a népi szájhagyomány útján
hogyan alakult máig fennmaradt bo-
nyolult mondakörré.

Magyar Zoltán írásával a kötet to-
vábblépve a politikai és diplomáciai
történések területérõl, a folklór, a társa-
dalomtörténet, a tudományok és a mû-
vészetek felé tereli a figyelmet. Több téka
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szerzõ is foglalkozik Bethlen Gábor
uralkodásával. Tompos Lilla rámutat,
hogy a fejedelem ruhatára annak mind
a nyugat-európai, mind a török textil-
mûvészet iránti érdeklõdésérõl árulko-
dik. A fejedelmi ruhatárnak az Ester-
házy Miklós gróf ruhatárával való
összehasonlítása révén pedig az Erdély
illetve a nyugat-magyarországi ország-
rész divatja közötti egyezéseket és elté-
réseket domborítja ki. Végül azt is vizs-
gálja, hogy a magyar öltözet hogyan 
viszonyult az V. Károly német-római
császár udvara által diktált, általános
európai divathoz. Csak sajnálhatjuk,
hogy a korabeli ruhatípusokat részlete-
zõ szöveghez kevés képi ábrázolás tár-
sul. Sipos Gábor levéltári és könyvésze-
ti szórt adatok alapján világít rá a nagy
fejedelem tudatosan megalkotott és ki-
tartóan követett világi elitképzõ prog-
ramjára. Számos olyan hadvezéri, poli-
tikusi és értelmiségi karriert vázol fel,
melynek befutói vagy a fejedelem kör-
nyezetében mûködõ „udvari oskola”
gyakorlatából lesték el mesterségük for-
télyait, vagy a fejedelem által támogatott
alumnusokként, külföldi tanulmány-
utakon készültek fel a rájuk váró késõb-
bi állami feladatokra. A nemes utódok
nevelését szolgáló fejedelmi udvari is-
kola mûködésérõl Jeney-Tóth Annamá-
ria is szól a fejedelmi udvar összetétel-
ének kérdéseit boncolgató írásában.

Nem maradtak el azok a tanulmá-
nyok sem, melyek a fejedelemség kori
társadalomnak adják tömör kereszt-
metszetét. Hermann Gusztáv Mihály,
amint írása címe is sugallja, csupán
egy bepillantás erejéig világítja meg Er-
dély társadalmi képét, jellegzetes pél-
dákkal szemléltetve mondanivalóját.
Papp Klára szûkíti a témát, és csupán
az erdélyi nemesi társadalom összeté-
telét és sajátosságait taglalja, több
partiumi példával is alátámasztott ta-
nulmányában.

Jogtörténeti érdeklõdésünk folytán
hozzánk legközelebb Dáné Veronka ta-
nulmánya áll, aki Erdély fejedelemség-
kori törvénykezésének (kialakulás,
szervezeti beosztás, illetékesség, jog-
szabályi alap, perjog) adja rövid vázla-

tát. Õ maga nevezi, találóan, vázlatnak
írását, ugyanis az Erdélyt érintõ jogtör-
ténet-írás nem is tesz lehetõvé ennél
többet. Amint az írás szemlélteti azon-
ban, a szerzõ pontosan érzékeli azokat
a kérdéseket, amikben a kutatásnak
elõre kell lépnie: az igazságszolgáltatás
elméleti kereteit adó törvények és or-
szággyûlési határozatok vizsgálata mel-
lé a gyakorlati bíráskodási tevékenység
során keletkezett elsõdleges források
konkrét jogeseteinek az alapos áttekin-
tését is fel kell zárkóztatni. A kutatások
továbblépési lehetõségeirõl festett meg-
lehetõsen borús jóslata kapcsán mégis
azt mondanánk, hogy éppen az általa –
Torda vármegye fejedelemség kori bí-
ráskodási gyakorlatának a feltárása és 
a vonatkozó források közzé tétele terén
– elvégzett eddigi kutatások bizonyít-
ják, hogy kitartó és alapos munkával
már belátható idõn belül is jelentõs
elõrelépésekre lehet számítani.

Az állítást Kovács András mûvé-
szettörténész tanulmánya bizonyítja a
legjobban. Õ ugyanis több mint négy
évtizedes saját kutatási tapasztalatait
és a téma más eredményeit összegezve
értekezik a fejedelemség kori Erdély fe-
jedelmi építkezéseirõl. Az épületegyüt-
tesek stratégiai jelentõsége okán, de sa-
ját kutatásaiban elfoglalt helyük miatt
is, kiemelt figyelemmel kezeli a feje-
delmi székváros, Gyulafehérvár erõdít-
ményeinek, püspöki palotájának és
más épületének a kérdését, akárcsak az
ország nyugati erõsségének, a váradi
várnak az esetét. De kitér Szamosújvár,
Fogaras, Marosillye, Borosjenõ, Huszt,
Kõvár váraira is, és szól az erdélyi re-
neszánsz kastélyépítészet olyan ki-
emelkedõ emlékeirõl, mint az alvinci
vagy a radnóti kastély. A korszak leg-
igényesebb, mások számára is mintául
szolgáló építkezéseinek lényegre törõ
áttekintése mindenkit meggyõzhet ar-
ról, hogy egy kérdéskör átfogó és szak-
szerû összefoglalása csak apró részkér-
dések tömkelegének a tisztázása után
valósítható meg.

Az Erdélyi Fejedelemség történeté-
vel foglalkozó kötetben majdnem ter-
mészetes, hogy a vallásszabadság kér-114
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dése is elõkerül. Liviu Jitianu tanulmá-
nya 16–20. századi példák nyomán a
szabadság, ezen belül a vallásszabad-
ság kérdéskörét tárgyalja az emberi jo-
gok tükrében. Meglátásunk szerint
azonban a könyv tematikájához lazán
kapcsolódó írás, a téma mára már meg-
lehetõsen árnyalt könyvészete ellené-
re, az erdélyi vallásszabadság kérdés-
körét röviden és felettébb „nagyvonalú-
an” tárgyalja. Kiss Andrásnak, az erdé-
lyi jogtörténet nemrég elhunyt kiváló
ismerõjének már korábban is megjelent
írása szintén a vallásszabadság témáját
boncolgatja, de nem a törvényhozók,
hanem a mindennapi joggyakorlat
szemszögébõl vizsgálva azt. Az ara-
nyosszéki cirkálási (bûnüldözõi) jegy-
zõkönyv vallási hovatartozást érintõ
rágalmazási eseteinek a bírósági meg-
ítélésébõl rámutat arra, hogy Aranyos-
széken a 17. század második felében 
a vallásszabadság valóban élõ valóság
volt, a kimondott törvények hatályos-
ságát a mindennapi életben érvényesü-
lõ joggyakorlat is igazolta.

A kora újkori mindennapi élet való-
ságába kalauzol a szerkesztõ, Kovács
Kiss Gyöngy tanulmánya is, de a vár-
megye helyett a fejedelemség kincses
városának tekintett, Kolozsvár belsõ
életére összpontosítva. A szerzõ koráb-
bi kutatásainak eredményeit összegez-
ve beszél a céhes életrõl, mint a város
gazdasági és mindennapi életének
egyik alappillérérõl, továbbá a szórako-
zás, a társadalmi érintkezés és a sza-
badidõ eltöltésének színteréül szolgáló
helyszínek – kocsma, sütõház, fürdõ-
ház, piac, lövõhely – társadalomformá-
ló szerepérõl. De vizsgálja a pletyka
olykor káros, az eltitkolt vétkek nyilvá-
nosság elé tárása révén viszont gyakran
éppen társadalomépítõ hatását is, és
szól a városvezetés azon igyekezetérõl,
mellyel a város lakóit rendi hovatarto-
zásuknak megfelelõ viselet hordására
próbálták késztetni. Az írás vége –
mintegy megelõlegezve a kötet záró ta-
nulmányának a mondandóját – a II. Rá-
kóczi György lengyelországi hadjáratá-
val kezdõdõ idõszak nagypolitikájának
a városra kifejtett hatását bemutatva 

állapítja meg, hogy az ország megingá-
sa a kincses város addigi felvirágzását
is derékba törte, a települést és lakóit
pedig egy olyan kényszerpályára terel-
te, melybõl többé nem tudott a korábbi
színvonalra felemelkedni.

A kötet eddig bemutatott tanul-
mányainak végkicsengéseként, Róth
András Lajos nagy ívû fejtegetése pél-
dákkal szemléltetve összegzi Erdély
„aranykornak” nevezett másfél évszá-
zadát, amely mind az országszervezés,
a nemzetközi szerepvállalás, a gazda-
sági gondolkodás és a jogfejlõdés, mind
a kultúra, irodalom, vallás vagy mûvé-
szetek területén emlékezetre méltót
alkotott.

A kötet írásainak sorát Gebei Sán-
dor tanulmánya zárja. A szerzõ a kor-
szak emlékíróinak munkáiból merített
idézetekkel is szemléltetve bemutatja
az Erdélyi Fejedelemség (az õ olvasatá-
ban Fejedelmi Magyarország) utolsó bõ
fél évszázadának, a „válságos évtize-
deknek” a bel- és külpolitikai esemé-
nyeit. A szakirodalom véleményével
szembemenve, a válságos idõszak kor-
szakindító dátumaként – meglátásunk
szerint sem alaptalanul – nem 1660-at,
hanem II. Rákóczi György balsikerû
lengyelországi hadjáratának a kezdetét
jelentõ 1657-es évet jelöli meg. E had-
járat és következményeinek, a bujdo-
sók és Thököly akcióinak, Erdély meg-
szállásának, az 1699-es karlócai békét
követõ lipóti „erõpolitizálásnak”, az el-
lene szervezõdött kuruc mozgalomnak,
majd a leverését követõ szatmári paci-
fikációnak a bemutatásán keresztül
megrajzolja azt a folyamatot, melynek
következtében az ország kénytelen volt
lemondani az addig fenntartott vi-
szonylagos „önállóságáról”, a szabad
királyválasztás és a Habsburg-dinaszti-
ától való függetlenedés gondolatáról.

Összességében tehát a kötet írásai
azt domborítják ki, amit a könyv címe
is sugall, ti., hogy Erdély sorsa erõsen
függött a szerencse és a balsors fordu-
lataitól. Az Oszmán és a Habsburg Bi-
rodalom közötti hatalmi erõviszony
alakulása, továbbá Erdély uralkodóinak
országigazgatási, illetve a kül- és belpo- téka
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litikában egyaránt tanúsított helyzetfel-
mérõ képessége döntõen meghatároz-
ták az ország jövõjét. Ezt mi sem igazol-
ja jobban, mint az, hogy amíg Báthory
István vagy Bethlen Gábor uralkodásá-
nak idején Erdély és annak uralkodója
az egész Európa nagyhatalmi harcának
aktív szereplõjévé és alakítójává válha-
tott, miközben az országban virágzott 
a mûvelõdés, a kultúra és a mûvészet,
addig Báthory Zsigmond vagy II. Rákó-
czi György uralkodásának idején a so-
rozatos rossz döntések Erdély államisá-
gát tették kockára, és minden energia 
a veszélyek elhárítására fordult.

A tematikai sokszínûség ellenére 
a fejedelemség történetének több vetü-
letérõl hallgat a kötet. Viszont nem is
az volt a célja, hogy a fejedelemség tör-
ténetét a maga teljességében tárgyalja,
hanem, hogy a kutató és a mûvelt ér-
deklõdõ elõtt felvillantson több olyan
fejezetet Erdély kora újkori történései-
bõl, melyek meghatározták e terület
másfél évszázados államiságát, és me-
lyek újabb kutatásokra, az egyes kér-
déskörök elmélyültebb vizsgálatára
serkenthetnek. És ebben, véleményünk
szerint, elérte a célját.

Pakó László
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