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Tóth Dominik

Papp Sándor: Török szövetség – Habsburg kiegyezés. 
 A Bocskai-felkelés történetéhez.  

Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan,  
2014. 398 p.

A Bocskai István vezette 1602–1604 közötti felkelés mérföldkőnek számított az Er-
délyi Fejedelemség történetében. Az elért sikerek ellenére azonban a történeti szak-
irodalom eddig mintha neheztelt volna a fejedelemre az általa vezetett felkelés és 
a Porta közötti kapcsolat miatt. Emiatt a mozgalmat, illetve a tizenöt éves háborút 
lezáró béketárgyalások vizsgálatánál is többnyire kimaradt a felkelés török politi-
kára gyakorolt hatása.

Papp Sándor történész, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Szegedi Tu-
dományegyetem oktatója szakított az eddigi szokásokkal, és alapos vizsgálat alá 
vonta a mindezidáig mellőzött fél – a Fényes Porta – érintettségét. Az akadémiai 
doktori disszertációból készült mintegy 400 oldalas könyv az előszót követően ki-
lenc fejezetben tárgyalja az eseményeket, tematikailag azonban a monográfia hat 
jól elkülöníthető részre bontható.

A szerző a bevezetőben kijelöli a gondolati ösvényt, amelyen végigvezeti az ol-
vasót. Rögtön az elején tisztázta és alaposan megindokolta, hogy a mozgalomra mi-
ért csak a „felkelés” kifejezés fogadható el helyesnek. Ez után sorra vette az összes, 
a témában eddig született művet, illetve azok álláspontját néhány kényes pontot 
illetően, mint például a korona kérés, – visszautasítás, illetve a Bocskai István ha-
lála körüli jó néhány megválaszolatlan kérdés. Éppen ezen „berögződések” miatt 
érthető a döntése, hogy a szakirodalom eddigi megállapításait félretéve, (de azokra 
folyamatosan reflektálva) az elsődleges forrásanyag alapján rekonstruálta az esemé-
nyeket, kellő figyelmet szentelve a török forrásoknak.

Az első három fejezetben a szerző felvázolta azt a politikai viszonyrendszert, 
amelyben a tárgyalássorozatok lejátszódtak a Habsburgok, Erdély és a Porta dip-
lomatái között. Betekintést kapunk a tárgyaló felek belpolitikai helyzetébe, illetve 
azoknak a havasalföldi és moldvai fejedelmi udvarokhoz fűződő viszonyába. Rend-
kívül érdekes kitérőt jelent a Portától kért, ún. Bocskai-koronát tárgyaló alfejezet.

„A magyarok megsegítésére indult szultáni hadjárat” címet viselő fejezet a ko-
rábbiakkal ellentétben egy hadtörténeti szempontokat feszegető rész, ugyanis ké-
pet kapunk a balkáni oszmán erők átcsoportosításáról és az egyéb csapatösszevo-
násoktól. A szerző azonban nem elégedett meg a narratív leírással; ahol szükségét 
látta, hosszan elemezte a török csapatok menetteljesítményét Konstantinápoly és 
Nándorfehérvár között. Felhívta a figyelmet egy hadtörténeti érdekességre is: a 
tizenöt éves háború idején a janicsár gyalogság megpróbálkozott a németalföldi 
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gyökerű „kontramars”-nak nevezett katonai eljárás megtanulásával is. A hadtörté-
neti szempont alól kivételt képez az utolsó alfejezet, amely az 1605. október 23-án 
tartott rákosmenti erdélyi–török találkozót elemzi. Ekkor újra felmerült a korona 
kérdése, és kiderült, hogy Bocskai István az Oszmán Birodalom második embe-
rének sátrában, nem volt abban a helyzetben hogy viszautasíthassa a Konstantinápolyból 
kapott koronát. Ez megcáfolja azt a tévhitet, miszerint a fejedelem a koronát csak 
ajándékként fogadta el.

A következő fejezetben a bécsi és a zsitvatoroki békékhez vezető utat ismerhet-
jük meg alaposan. A munkamódszer itt is ugyanaz, mint az első három fejezet ese-
tében: az események értelmezése a három fél belpolitikai helyzetének tükrében.

A politikatörténeti események vizsgálata gyakorlatilag ezen a ponton véget ért. 
Az utolsó előtti nagy fejezet Bocskai fejedelem halálának körülményeivel, és vég-
rendelete körülményeivel foglalkozik. Az eddigi szakirodalommal ellentétben a 
szerző sajátos eredményre jutott: véleménye szerint Bocskai halálát szívelégtelen-
ség is okozhatta, a mérgezéssel gyanúsított Káthay Mihály halála pedig inkább bel-
ső pártharcoknak volt betudható.

A kötet összegzés előtti utolsó fejezete ismét had-, és politikatörténeti vizsgá-
lódás, ugyanis a hajdúság helyzetével foglalkozik. Egy új, a történeti kutatások 
szempontjából nem is olyan kis jelentőségű tényre hívta fel a figyelmet. Az oszmán 
államon belül létezett az autonómiának egy sajátos típusa, melyet néhány évig egy 
szultáni adhnamé révén maguk a hajdúk is élvezhettek.

A szerző a monográfiát záró összegzésben röviden áttekintette és összefoglalta 
kutatása eredményeit. A kötet elsősorban a szakmai közönségnek, és nem ismeret-
terjesztő céllal íródott, könnyed stílusa viszont a szélesebb olvasóközönség számára 
is rendkívül élvezetessé teszi a könyvet. 


