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Népünk
történelmet
formáló
küzdelmes életének
legragyogóbb
fejezeteit alkotják azok a harcok,
melyeket függetlenségéért, a haladásért vívott meg a magyar nép. E
haladó hagyományoknak a marxista
történettudomány eszközeivel való
feltárása,
felelevenítése
történé
szeink egyik
legtiszteletreméltóbb
fefedata.
Ilyen feladatot vállalt az itt is
mertetett mű szerzője is, mikor a
Bocskai szabadságharc katonai tör
ténetének megírását tűzte ki célul
maga elé.
A Bocskai szabadságharcról so
kat írtak már eddig is. Az egykorú irodalomtól kezdve felszaba
dulás előtti történeti iskolákon át egészen napjainkig napvilágot
lát'ak e kérdéssel kapcsolatos kisebb-nagyobb munkák, ame
lyek fényt derítettek a szabadságharc politikai történetére és
részben hadtörténeti eseményeire is.
Nem lehet most az a feladatunk, hogy részletesen elemez
zük ezeket a műveket, mégis röviden foglalkozni kell azzal a
kérdéssel, ami szükségessé tette, hogy erről az időszakról had
történeti monográfia jelenjen meg.
Köztudomású, hogy a múlt század végétől kezdődően egész
sor részlettanulmány jelent meg a Bocskai szabadságharccal
kapcsolatban, s kísérlet történt arra nézve is, hogy megírják a
Bocskai szabadságharc összefoglaló hadtörténetét. Ez utóbbi
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munkát Rónai Horváth Jenő kezdte el. A kérdés azonban meg
nyugtatóan nem tudta megoldani, amelyben elsősorban alap
vetően hibás koncepciója akadályozta, mi szerint a Bocskai
szabadságharcban ,,a főszerepet nem a fegyver, hanem inkább
a diplomatia viszi."
Rónai Horváth e nézetével vitatkozva Nagy László köny
vében helyesen állapítja meg, hogy ez a kiindulási koncepció
nem fogadható el. ,,A szabadságharc vezetői csak azután tud
ták a tárgyalások fonalát siker reményében felvenni, miután a
hajdúk és a fegyvert fogott jobbágyok felszabadították Erdélyt
és csaknem egész Magyarország területét a császári elnyomás
alól, s felmorzsolták, megbénították a Habsburgok katonai ere
jét. Nem kis mértékben a helytelen kiindulási alap következté
ben R. Horváth nem ismeri fel a hadműveletek tervszerűségét,
inkább csak amolyan ösztönszerű mozgásnak látja a harccselek
mények menetét." (21. old).
Már maga az a körülmény, hogy a Bocskai szabadságharc
hadtörténetéről korábban monografikus feldolgozás nem jelent
meg, indokolttá tette volna e mű megjelenését, de méginkább
indokolja ezt az a körülmény, hogy eddig a korszak katonai,
politikai, gazdasági kérdéseinek összefüggéseit, ezek egymásra
hatását a történetírás nem vizsgálta kellő képpen, s nem fog
lalkozott a szabadságharc hadseregének, s e hadsereg hadmű
vészetének beható vizsgálatával sem. E kötet szerzője vállalta
azt a feladatot, hogy az itt felsorolt kérdéseket megoldja.
Munkáját terjedelmes historiográfiai fejezettel vezeti be,
melyben a Bocskai szabadságharcra vonatkozó irodalom bősé
ges felsorolását és értékelését adja a korabeli szerzőktől kezdő
dően egészen napjainkig. Helyesen állapítja meg itt a felsza
badulás előtti történeti és hadtörténeti irodalomról a Bocskai
szabadságharccal kapcsolatban, hogy bár a megjelent munkák
általában pozitívan értékelik a szabadságharcot, azonban „több
nyire nem mutatnak rá a mozgalom résztvevői közötti osztály
ellentétekre és nem domborítják ki megfelelő módon — sőt
nem egy esetben egyenesen elhallgatják — a néptömegek
döntő szerepét az eredmények kiharcolásában. A szabadság
harc rendi vonalának előtérbe állítása, az osztályellentétek el
kendőzése, a néptömegek szerepének lebecsülése, olyan helyte
len képet alakít ki, mintha a küzdelem sorsát a nemességnek a
béketárgyalásokkal kapcsolatos magatartása döntötte volna el,
nem pedig elsősorban maga a fegyveres harc, amit döntő m é r 
tékben a hajdú és jobbágy tömegek vívtak végig és vittek győ
zelemre." (23. old.)
Ezek után a szerző a felszabadulás utáni irodalomra fordít269

ja figyelmét, mely bár számszerűleg kevesebb, de eredményeit
tekintve jelentősebb, s hű képét nyújtja a szabadságharc poli
tikai történetének, és értékes tájékoztatást közöl a katonai ese
ménytörténetre is.
A bevezetés után a szerző rátér a szabadságharc kirobba
nása okainak tárgyalására, s bőséges adatok alapján megfesti a
fokozódó Habsburg elnyomás alatt élő Magyarország és Er
dély képét, egyben megmutatva azt a küzdelmet is, amely a
szabadságharcot megelőző években Erdélyben és Magyarorszá
gon folyt a Habsburgok ellen. Rámutat azokra a körülmények
re, amelyek során a török földön élő erdélyi bujdosók Bocskai
ban találják meg az eljövendő harcok vezérét. Látjuk magunk
előtt azt az utat is, amint Bocskai, ,,a Habsburg politika egyik
támasza" felismeri eddigi politikájának káros voltát, vállalja
a felelősségteljes feladatot.
A kötet egyik igen értékes részét a törökkel való tárgya
lások képezik, melyet teljes egészében új, eddig ismeretlen és
a szerző által feltárt forrásanyag alapján írt meg a szerző.
A kötet további részében szabadságharc kitörésével és ki
bontakozásával foglalkozik. Az író bőséges forrásanyag birto
kában szinte napról-napra követi a szabadságharc eseményeit,
s ez az aprólékos elemző munka lehetőseget ad számára, hogy
az egyes események időpontját (mint pl. az osgyáni ütközetét)
a korábbi ismeretektől eltérően a levéltári adatok egybevetése
alapján helyesbítse.
Nagy figyelmet szentel a szabadságharc tömegbázisa érté
kelésének, a hajdúknak a szabadságharcban betöltött döntő
szerepének, amely Bocskai önvédelmi harcát „nemzeti szabad
ságharccá fejlődő mozgalommá változtatja." A hajdúknak,
jobbágyoknak a szabadságharcban kifejtett erőfeszítéseit, a ha
zaszeretetét, az ellenséggel folytatott kérlelhetetlen harcukat,
a rendelkezésre álló adatok segítségével oly részletességgel áb
rázolja, hogy nyugodtan állíthatjuk: a dolgozó nép részvételére
a Bocskai szabadságharcban ez az első teljességre törő történel
mi munka.
A nép szerepéről, haláltmegvető bátorságáról, küzdelmei
ről olvasva akaratlanul is Bocskai szavai jutnak az ember
eszébe, aki a hajdúkat „a mi régi szabadságunk bajnokainak és
visszaadóinak" nevezte.
Dicsérendő a szerzőnek az a törekvése is, hogy ahol csak
erre mód nyílik a rendelkezésére álló adatoktól függően meg
mutatja a szlovák, ukrán, román, lengyel nép szerepét is a küz
delemben, bar itt az az érzésünk, hogy a csehszlovákiai és a
270

romániai levéltárak anyagainak ismeretében teljesebbé lehe
tett volna tenni a kötetnek ezt a részét.
Helyesen állapítja meg a szerző, hogy a szabadságharc
győzelmének egyik előfeltétele lett az, hogy az egyre erősödő
rendi vonal mellett a hajdúk és a jobbágyok által képviselt pa
raszti, népi vonal mindvégig megmaradt. Bocskai a rendekkel
való küzdelmei során is mindvégig támaszkodott a hajdúk és a.
jobbágyok segítségére.
A munka másik, lényegesen újat adó fejezete a dunántúli
hadjáratról szól. Ismeretes, hogy a Dunántúlon lejátszódó had
müveletek történetét csak igen kevéssé dolgozták fel. A szerző
munkáját ebben az esetben is levéltári kutatásaira alapozta s
a Batthyányi család levéltárának bőséges, de eddig a szabad
ságharc történetének megvilágítására fel nem használt anya
gának segítségével megoldotta a kérdést.
A dunántúli hadműveleteknek, mint a szerző megállapítja,
kettős célja volt: „Az egyik célkitűzés magába foglalta a Du
nántúl teljes felszabadítását a császári elnyomás alól. A másik
célkitűzés pedig az elsővel szorosan összefüggve arra irányult,
hogy Némethy hadoszlopa kösse le az itt levő császári erőket
és tehermentesítse az északi főhadszintért. Ez utóbbi törekvést
szolgálták az örökös tartományokban végzett portyázások is."
(300. old.)
E célkitűzések közül az első a dunántúli birtokos osztály
magatartása miatt csak „részlegesen és ideiglenesen" tudták
megoldani, míg a másik célkitűzést sikerrel oldotta m e g a Né
methy Gergely vezetése alatt álló sereg. A szabadságharc e
mellékhadszinterének eseményeit azonban, véleményem szerint
egyoldalú volna úgy értékelni, hogy ott a felszabadító törek
véseket kizárólag a dunántúli nemesség magatartása hiúsította
meg. A Habsburgok politikájának egyik alapvető elve volt
mindig, hogy az Örökös tartományoktól távoltartsák az ellen
séget. Ennek érdekében a mozgó védelem céljaira használták
fel a tartományokhoz vezető földsávot, a királyi Magyarország
dunántúli részét. Természetes, hogy itt ebben az esetben is a
Habsburg csapatok erélyesebben védekeztek, s a szabadságharc
hadseregének kezdeti sikerei után 1605-ben vissza is foglalták
e területeket.
Figyelemre méltó a kötetnek a Bocskai hadseregével, Bocs
kai hadvezéri munkájával foglalkozó fejezete is, elsősorban
azért, mert a korábbi feldolgozásokhoz viszonyítva ez is újat
jelent, hiszen a korábbi szerzők ilyen részletességgel Bocskai
hadseregével nem foglalkoztak.
A hadsereg alkotó elemeiről és létszámáról szólva Nagy
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László rámutat arra, hogy a szabadságharcnak milyen nehézsé
gekkel kellett megküzdenie, míg a harcok közepette létrehoz
hatta saját hadseregét, s a néhány száz főt kitevő magánkato
naságból „hatvanezer szablyánál többel" rendelkező hadsereg
kialakult. A hadsereg alkotó elemeit tekintve a szerző megál
lapítja, hogy annak legszámottevőbb részét a hadrasereglett
hajdúk és jobbágyok alkották. Megtalálhatók mellettük ,,a ma
gyar végvári katonák, nemesek, vármegyei katonák, főúri ma
gáncsapatok, városi zsoldosok, székelyek. A szabadságharc ka
tonai erejét növelték a Bocskai zsoldjára álló idegen katonák,
valamint románok, török és tatár segélycsapatok is."
E katonák főként önként jelentkezés útján kerültek a had
seregbe. Ez érthető is, hiszen a szabadságharcban a jobbágyok
sorsuk jobbra fordítását remélték, ezért vonultak tömegesen
Bocskai zászlói alá. A szerző azt is megállapítja, hogy Bocskai
hadseregében nem katonahiány volt, hanem inkább felesleg
mutatkozott, ezért •különböző megfontolásokból és indokokból
bizonyos korlátozást igyekeztek bevezetni a hadrasereglés terén.
A szerző sajnos csak ennyit állapít meg. Az olvasót viszont ér
dekelné, hogy melyek voltak ezek a megfontolások és indító
okok, és éppen ezért már csak a teljesség kedvéért is ajánlatos
lett volna erre, a kérdésre bővebben kitérni.
A továbbiakban a szerző részletesen foglalkozik a hadszer
vezés, fegyvernemek és az anyagi ellátás kérdéseivel. Megál
lapítja, hogy a szervezési egység a zászlóalj volt elvileg 500
fővel, egy kapitány és öt hadnagy parancsnoksága alatt. A had
sereg főfegyverneme a lovasság volt. Ennek okaira rámutatva
a szerző hangsúlyozza, hogy a lovasság nagy számát az a kö
rülmény magyarázza, hogy Magyarország gazdasági elmara
dottsága nem tette lehetővé, a költséges, nagyszámú korszerű
gyalogság létrehozását. Arra is utal a szerző, hogy a könnyű lo
vasságnak meg voltak a maga hagyományai is Magyarországon.
A török elleni harcok már az előző időszakban is szükségessé
tették a nagyszámú lovasság alkalmazását, mert ,,a zömében
könnyű lovas török és tatár csapatok portyázásait csak hasonló
katonasággal l e h e t e t t . . . akadályozni, illetve mélyen betörni
az ellenség hátországába, s onnan amikor szorul a helyzet gyor
san visszajönni."
A nagyszámú lovasság ellensúlyozta Bocskai hadseregében
szolgáló kislétszámú és rosszul felszerelt gyalogság harcértékét
is. A szerző utal arra is, hogy Bocskai bár tüzérséggel is ren
delkezett, de ez kislétszámú, nehezen mozgatható ágyúkból állt,
melyeket csak várostromok alkalmával alkalmaztak s ott sem
mindig sikerrel.
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A hadsereg anyagi ellátottságáról írva a szerző bőséges
adatok alapján ismerteti azokat a nehézségeket, amelyekkel a
hadsereg az ellátás területén küzdött annak ellenére, hogy
Bocskai megpróbálta az ellátás megszervezését, s erre fordí
totta jövedelmeinek nagy részét is. Az ellátásban mutatkozó
zavarok végigkísérték a hadsereget a szabadságharc egész fo
lyamán.
Természetesen a zsold és egyéb ellátás hiánya erősen érez
tette hatását a hadsereg fegyelmi állapotán és a hadsereg belső
életében. Nem véletlen, hogy Bocskai egyik főfeladatának t a r 
totta a fegyelem megszilárdítását, de nem tudván a baj okait
orvosolni, így csak pillanatnyi eredményeket ért el.
így, első látásra a szabadságharc hadserege fegyelmezett
ség tekintetében „nem sokban különbözött a többi európai fizetetlen zsoldos tömegektől". Egy dologban azonban lényege
sen különbözött. Ez pedig a néphez való viszonya volt.
„A szabadságharc hadseregének olyan szüksége volt a nép
tömegek támogatására, mint az emberi szervezetnek az éltető
levegőre — írja Nagy László —, s ha az egyszerű katonák nem
is látták mindig ezt, a mozgalom vezetői, a hadsereg parancs
nokainak többsége igyekezett tudatosan óvni, kímélni a népet
a katonák mértéktelen kilengéseitől. Bocskai maga is gondolt
a nép védelmére."
A szerző több példát is hoz fel annak bizonyítására, hogy
Bocskai milyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a
magyar föld népe ne pusztuljon, ne károsodjon a háborútól.
Figyelemre méltó a szerzőnek az a megállapítása is, hogy
a parancsnokok és a katonák egymáshoz való viszonyát jelen
tős mértékben meghatározta az a körülmény, hogy a sok pa
rancsnok az alsóbb néposztályból került ki. Az ilyen parancs
nokok kiálltak a katonák védelmében, megvédték őket a n e 
messég zaklatásaitól.
A szabadságharc hadászatát és hadvezetését illetően a
szerző megállapítja, hogy a hadászati célkitűzés korlátozott
volt, mert az az idegen zsoldosoknak Magyarország és Erdély
területéről való kiszorítását tartotta szeme előtt s nem tűzte ki
célul a Habsburg hadsereg megsemmisítését. E korlátozott jel
legű célkitűzésekhez igazodott és emellett a hadsereg jellegé
ből és adottságából is Jakadt, a támadó harc, amelynek fő jel
lemvonásai ,,a nyílt ütközetek kerülése, gyors előretörés az el
lenség hátába, az ellenség erőinek állandó rajtaütésekkel tör
ténő fogyasztása, fárasztása".
A hadsereg legfelsőbb irányításáról és vezetéséről szólva,
a szerző megállapítja, hogy a korábbi történetírás Bocskai had18 Hadtörténelmi közlemények

273

vezéri szerepét elhallgatta és csak mint politikust és államférfit
tartotta számon. A szerző hangsúlyozza, hogy Bocskai, bár nem
volt olyan sokoldalúan képzett hadvezér, mint Bethlen Gábor,,
vagy Zrínyi Miklós, de mint a szabadságharc hadvezére kie
melkedő szerepet töltött be. „Mint a szabadságharc hadvezére
is jó gazda módjára vette számba erőforrásait, mérlegelte az
adott helyzetet és lehetőségeket, s ezek alapján alkotta meg
hadműveletei terveit. Katonai tapasztalatai neki is voltak, h i 
szen az ő hadvezéri ténykedéséhez fűződött az 1595-ös h a v a s 
alföldi hadjárat, a ragyogó gyurgyevói győzelem, s a későbbi
években is nem egy csatát, ütközetet látott a tizenötéves há
ború folyamán. A császári katonaságot ismerte, nem becsülte
le, de nem is értékelte túl őket." (179—180. old.)
Bocskai terveit, célkitűzéseit a tehetséges tisztek egész
sora hajtotta végre. De nem utolsó sorban sok múlott a szabad
ságharc katonáján, aki a fegyverzeti, szervezeti, kiképzési é s
egyéb hiányosságok mellett mindent megtett a győzelem k i 
harcolása érdekében, s ki is harcolta a győzelmet.
Sorolhatnánk még tovább is a kötet értékeit, új eredmé
nyeit, amelyekkel a szerző hozzájárult a Bocskai szabadságharc
történetének teljesebbé tételéhez, de egy rövid ismertetés k e 
retében csak a leglényegesebbre szándékoztunk kitérni.
Nagy László kötetének értékét a tudományos eredmények
mellett emeli a mű élvezetes stílusa, melynek következtében
a szabadságharc egyes szereplői szinte életre kelnek és a m a 
guk emberi valóságában mutatkoznak meg. A szerző igényes
ségét azonban nemcsak stílusa bizonyítja, hanem az a n a g y 
fokú gondosság is, amelyet a jegyzetek bősége és pontossága
is tanúsít. Figyelemre méltó a szerzőnek az a törekvése, hogy
igyekszik a művében említett személyeket a mai korhoz köze
lebb hozni, ezért a fontosabb szereplőkkel kapcsolatban ismer
teti azok jelentősebb életrajzi adatait.
Nagy hasznára van a kötetnek, hogy szerzője bőségesen
ellátta jól megszerkesztett vázlatokkal, s hogy a kötet függe
lékeként hasonmásban közzétesz egy-két eddig nem ismert, a
szabadságharc kezdeti időszakára vonatkozó okmányt.
Amellett, hogy a mű teljes egészében igen figyelemreméltó
alkotás, még teljesebbé lehetett volna tenni azt, ha a szerző a
megyei levéltárak adatainak felhasználásával fényt derített
volna a megyék állásfoglalására és részvételére vonatkozóan.
Nagy hasznára vált volna a kötetnek, ha a szerző a Bocskai
szabadságharc történetét még jobban beágyazta volna az adott
külpolitikai helyzetbe, h a mélyebben foglalkozott volna a Habs
burg birodalom belső helyzetével. Rá kellett volna mutatnia
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arra, hogy a Habsburgok politikája a centralizáció érdekében
nem a haladó gazdasági erőkre támaszkodott, hogy katonai
szükségleteihez a pénzt, a parasztság teherbíró képességének
teljes kihasználásával igyekezett megszerezni. A könyörtelenül
működő adóprés, a féktelen szoldateszka, a birodalom kor
mányszerveinek elmaradott volta, voltak -azok a külső jelek,
amelyek mindezt jellemezték. Rá kellett volna mutatni a szer
k ő n e k arra a belpolitikai állapotra is, amely a Bocskai szabad
ságharc idején a Hubsburg birodalom egyes tartományait j e l 
lemezték, s ez úton még plasztikusabbá lehetett volna tenni azt
a kilátástalannak látszó helyzetet, ahová ezt a gyenge politikai
szerkezetet a török háború és a Bocskai szabadságharc vitte.
Ha nem is részletesen, de azért a szerzőnek rá kellett vol
na mutatnia a szabadságharc rendi vonásaira is, és érintenie
azokat a kapcsolatokat is, amelyeket Bocskai az egyes örökös
tartományok rendéivel fenntartott.
Szükségesnek tartjuk megemlíteni azt is, hogy a kötet
különben részletes és jó historiográfiai fejezetében nem kellő
súllyal szerepelnek a marxizmus klasszikusainak itt, ha nem is
közvetlenül a Bocskai szabadságharc történetére vonatkozó, de
a XVII. század általános hadművészetéről szóló munkái. Nem
elégedhetünk meg egyszerűen olyan hivatkozással, amely
Marx—Engels összes műveinek egy bizonyos kötetére utal, de
ugyanakkor az olvasóra bízza annak kitalálását, hogy melyik
művet gondolja e kötetből a szerző.
Szóltunk már a kötet választékos és élvezetes stílusáról.
Egyes esetekben azonban az az érzése támad az embernek,
hogy a szerző a jóhangzás miatt, vagy a szóismétlés elkerülése
kedvéért kisebb~~pontatlanságot enged meg magának. így k e 
rülhetett be a kötetbe olyan mondat, amelyben a szerző nem
tesz különbséget, iletve azonos értelmű kifejezésének tartja
fegyverszünetet és a fegyvernyugvást. (335. old.)
Nagy hasznára vált volna a könyvnek, ha névmutatóval
látták volna el.
Végezetül szólni kell még a kötet külalakjáról is. Az Ízlé
ses, szép kiállítású könyv az Akadémiai Kiadót dicséri. Szíve
sen láttunk volna azonban a kötetben több képet. Ezzel a kötet
értéke méginkább emelkedett volna.
Mindent összegezve megállapíthatjuk, hogy Nagy László
munkája nagy nyeresége történettudományunknak, a kötetet
nagy haszonnal forgathatja mind a szakember, mind pedig az
ismereteit bővíteni kívánó olvasó.
H. J.
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