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Dr. Nagy László, a történelmi tudományok kandidátusa 

A háborúk története arról tanúskodik, hogy a katonák fegyverét, 
fizikai és szellemi erejét annál hatásosabban lehet felhasználni a harc
ban, minél magasabb fokú ia csapatok erkölcsi állapota. A hadseregek 
ütőképességét meghatározó tényezők számbavételénél mindig fontos 
helyet foglalt el — a fegyverzeti ellátottság és a katonai képzettségi 
fok mellett — a hadseregek fegyelmezettségi foka, harc közben tanú
sított szilárdsága, a háború terheinek elviselésével kapcsolatos 'kész
sége és felkészültsége, de különösen a hadsereg erkölcsi állapota, vagyis 
az: mit lehet a hadseregtől követelni, hogy ne kockáztassuk erkölcsi 
szétbomlását? 

A hadseregek erkölcsi állapotát meghatározó tényezők között fon
tos helyet foglal el a katonák fegyelmezettsége és a lakossággal szem
ben tanúsított magatartása. A fegyelmezettséget általában a különböző 
szabályzatokban, utasításokban lefektetett rendelkezések végrehajtásá
nak minőségi foka határozza meg. A fegyelmi rendelkezések előírják 
a katonák magatartását békében és háborúban, különböző speciális 
katonai feladatok végrehajtása esetén —• s több-kevesebb részletesség
gel szabályozzák a katonáknak a polgári lakossággal szemben tanúsí
tandó magatartását is. 

Am a fegyelmi rendelkezések kiadása még önmagában nem biz
tosítja a hadsereg fegyelmezettségét, hanem párosulnia kell a rendel
kezések betartásának rendszeres ellenőrzésével, s a fegyelmi vétségek 
következetes megtorlásával. Csakis ily módon lehet érvényt szerezni 
az utasításokban és szabályzatokban foglalt követelményeknek mind a 
speciális katonai feladatok, mind pedig a polgári lakossággal szemben 
tanúsított magatartás területén. Az ellenőrzés határozottsága mellett 
döntően rányomja' bélyegét egy hadsereg fegyelmi képére az anyagi 
ellátottság színvonala is. Fizetetten, éhező katonaság pl. előbb-utóbb 
rákényszerül a polgári lakosság fosztogatására — bármilyen szigorú 
utasítások tiltsák is azt. Még hamarabb bekövetkezik ez az állapot, ha 
a felső és alsó katonai vezetés nem lép fel kellő eréllyel és szigorral 
a lakosság, elsősorban az elnyomott és kiszolgáltatott néptömegek vé-
delimében. 

Egy hadsereg fegyelmezettsége és a lakossághoz fűződő viszonya 
tehát gazdasági, társadalmi-politikai és katonai tényezőktől függő prob
léma. A gazdasági alap fejlettsége és szervezettsége, az osztályviszonyok, 
a politikai célkitűzések, a parancsnoki kar vezetési képessége együttesen, 
összességükben alakítják ki bármely társadalmi rendszerben az illető 
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ország hadseregének fegyelmi képét, s a lakossággal szembeni maga
tartását. 

A feudális gazdasági és társadalmi viszonyok között a hadseregek 
fegyelmezettsége általánosságban mindenütt alacsony színvonalú volt. 
A lovagi hadseregek közismert fegyelmezetlenségéhez képest egy lépést 
jelentett előre a zsoldosseregek megjelenése. Ez utóbbiaknál azonban 
a krónikus f ize tétlenség, a hadsereg fenntartáshoz szükséges gazdasági 
alapok hiánya vagy legalábbis nagymérvű elégtelensége erősen negatív 
irányba hatott fegyelmi téren. A XVII. század első felében Európában 
a hadseregek belső berendezése, fegyelme, szelleme, élelmezése és egyéb 
anyagi ellátása valamennyi államban a rendetlenségnek és fejetlenség
nek többé-kevésbé nagyobb vagy kisebb fokát mutatta. A seregek leg
többjénél súlyos visszaélések, általános erkölcsi lazaság tapasztalható, 
s a szigorú, gyakran drákói kegyetlenségű haditörvények csak keveset 
segítettek a bajokon. 

A XVII. századi európai hadseregek általános jellemvonásaitól ter
mészetesen nem volt mentes Bethlen Gábor hadserege sem. Történet
írásunk és hadtörténetírásunk a valóságtól rugaszkodna el, ha Bethlen 
seregét kiragadva korának általános viszonyaiból, valamiféle mai, ön
tudatos szocialista fegyelmezettséggel rendelkező seregnek igyekezne 
beállítani. Ugyanakkor kötelességünk, hogy rámutassunk azokra a kü
lönbségekre is, amelyek Bethlen seregét megkülönböztették a harminc
éves háború zsoldosseregeitől. 

Egy közelmúltban megjelent tanulmány, amelynek írója nagyobb 
elfogultsággal mint tudományos pontossággal bírálva az egész magyar 
marxista hadtörténetírást, többek között meglehetősen bántó általánosí
tással felrója azt is, hogy tudatosan elhallgatta a Habsburgok ellen 
harcoló hadseregek fegyelmi negatívumait és e függetlenségi küzdelmek 
lakosságra rótt terheit.1 

Ez a megállapítás így egyfelől pontatlan, másrészt olyan kérdés 
hangsúlyozásának hiányát kéri számon, ami magától értetődő és köz
tudott. Az kétségtelen, hogy volt a történetírásban a személyi kultusz 
idején bizonyos megszépítő tendencia haladó hagyományaink vonatko
zásában, amit egyesek inkább, mások kevésbé vettek figyelembe. Ami 
azonban konkrétan a hajdúk magatartásának ábrázolását illeti, bőven 
találhatott volna adatot hadtörténetírásunk kritikusa negatívumaik be
mutatására is — ha ítéletmondása előtt el is olvassa figyelmesen a 
hajdúk Habsburg-ellenes harcaival foglalkozó hadtörténeti irodalmat.2 

1 Lásd Borús J.: Hadtörténet és társadalomtörténet. Történelmi Szemle, 1964. 
2. sz. „Történetírásunk a hajdú és a kuruc felkeléseknek . . . ia dogmatikus szem
lélete idején, a katonaság és a hadakozás által előidézett pusztításokról egysze
rűen nem vett tudomást, illetve csak az ellenség által elkövetett pusztításokat, 
vagy a saját seregek által az ellenségnek okozott károkat vette figyelembe. Arról 
szó sem esett, hogy a saját honvédő hadsereg katonái és hadműveletei is súlyos 
tehertételeket jelentett a lakosságnak, s hogy például, a »nemzeti ügy bajnokai
nak» tekintett hajdúk gyakran az ellenséggel, az idegen zsoldosokkal azonos mó
don kegyetlenkedtek azzal a néppel, melynek »legjobb fiai és védelmezői» voltak". 
stb. i. m. 487. o. (Kiemelés tőlem — NL). 

2 így pl. ,,A Bocskai szabadságharc katonai története" c. munkámat (Akadé
miai Kiadó, 1961.), amelynek a következő lapoldalain talált volna adatokat a haj
dúk magatartásának negatívumaira: 92—96., 137—138., 163., 171—176., 201., 316., 355— 
358. oldalak. Ugyanígy szerepelnek hasonló adatok „A császári hadsereg támadása 
a Bocskai szabadságharc ellen 1604. őszén" (Hadtörténelmi Közlemények —. továb
biakban HK — 1955. 3—4. sz.), valamint „A társadalom állásfoglalásának hatása a 
Bocskai szabadságharc hadműveleteire." (HK 1957. 3—4. sz.) c. tanulmányokban isi 
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Az pedig, hogy a hadseregek fenntartása nemcsak háborúban, hanem 
békében is „súlyos tehertételeket jelentett a lakosságnak" — annyira 
közismert tény, amit talán nem is szükséges külön kiemelni és kihang
súlyozni történeti és hadtörténeti munkákban. 

A tanulmány írója különben kategorikus sommás elmarasztaló íté
lettel elintézi Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét, s a lakossággal 
szemben tanúsított magatartását is: „Mégis ezek az állítólag fegyelmezett 
hadak 1619-ben kirabolták a szepesi protestáns lelkészeket, és Pozsony
ban is hódító, rablósereg módján viselkedtek."3 Állításának bizonyítá
sára hivatkozik Szekfű Gyula: Bethlen Gábor c. munkájára, Lukinich 
Imre: Bethlen Gábor és Pozsony városa c. tanulmányára, valamint 
Weber Samu: Ujabb adalékok Szepes megye történetéhez című írására. 

Pusztán forráskritikai szempontból nem érdektelen megnézni, hogyan 
támasztják alá a hivatkozott helyek a Bethlen 'hadseregéről kimondott 
negatív ítéletet. 

Szekfű Gyula a szóban forgó művében a következőképpen foglalja 
össze Bethlen seregének fegyelmi helyzetét: „Az is bizonyos, hogy kato
náit szigorúan tartotta és rendszabásaival már a támadás előtt gondos
kodott arról, hogy legalább az első hetekben élelmük és fizetésük legyen. 
De a katonai kihágás az akkori hadviselés lényegéhez tartozott, s még 
Bethlen sem volt elég erős a rendszerré vált kihágások megszünteté
sére."11 Ugyanakkor másik helyen Szekfű kiemeli, hogy a fegyelem terén 
Bethlen a hadseregét „ . . . kiemelte a harmincéves háború erkölcsi ferťo-
jébőV'P 

Tovább vizsgálva az idézett forrásokat, Lukinich Imre tanulmányá
ban ismerteti a pozsonyi polgároknak 1620. októberében Bethlenhez kül
dött panaszlevelét, amelyben leírják azokat a kihágásokat, amiket Beth
len katonái a fejedelem távollétében, Pozsony ellenséges ostroma idején 
elkövettek. A panaszlevél — még, ha a jellegéből eredő túlzásokat nem is 
számítjuk le — nem tartalmaz kirívó, konkrét fegyelmezetlenségeket, ha
nem olyanokat, ami kiváltképpen ellenséges ostrom idején ebben a kor
ban mindenütt előfordult. A panaszlevél ismertetése után különben Lu
kinich a következőképpen foglal állást: „Ismerve a fejedelem egyéniségét 
és szigorú felfogását a katonai fegyelemről, kétségtelen, hogy a tanács
tól felpanaszolt kihágásokra és kártételekre nézve elrendelte a vizsgálatot, 
sőt a polgárság óhajtásának megfelelően bizonyára külön katonai bíró
ságot is állított fel a város területén felmerülő panaszok haladéktalan 
elbírálására."6 Más helyen így foglalja össze Bethlen csapatainak pozsonyi 
szereplését: „S jóllehet, különösen Bethen Gábor távollétekor, katonai ki
hágások még előfordultak, egészben véve a város nyugodtabb közéletét 
a fejedelmi intézkedések kellően biztosították."7 (Kiemelés tőlem — NL.) 

A harmadik idézett forrás Weber Samu meglehetősen alacsony tudo
mányos értékű kompillációja. A megjelölt helyen a következő adatok ol
vashatók: „1619. szeptember 12-én Fejő Péter, Bethlen Gábor századosa 
a prépostságot Jászon kifosztotta és Majtényi püspököt fogságba ejtette, 
kit nagy összegen kellett kiváltani."8 Ehhez az adathoz csupán annyit 
kell hozzáfűznünk, hogy az eset valójában szeptember 1-én történt, ami-

3 Borús J.: i. m. 487. o. 
4 Szekfű Gy.: Be th len Gábor . Budapes t , 1929. 119. o. 
5 Uo. 189. O. M i n o 
6 Lukinich I.: Be th len Gábor és Pozsony városa . Századok, 1921—22. 191—192. o . 
7 u o . 21. o. 
8 Weber S.: Ujabb ada lékok Szepes megye tö r téne téhez . Budapes t , 1905. 9á— 

94. o. 
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kor Bethlen még Erdélyben volt, nem Bethlen katonái hajtották végre, 
hanem a Hernád melletti nemesifjak és hajdúk, az akciót nem Fejő 
Péter, hanem Fáy Péter vezette, aki sohasem volt Bethlen századosa.0 

Ezután megjegyzi még Weber, hogy szeptember 30-a után Bethlen kato
nái Ó-Lesznára is elkalandoztak, ahol „szörnyű" kilengéseket követtek el, 
mert: „Szegény Leibitzer lelkész fejéről még a selyemsapkát is lerántot
ták, libáit, tyúkjait, galambjait és nagyobb házi állatait részint levágták, 
részint magukkal vitték a táborba."10 Anélkül, hogy a legkisebb mérték
ben is helyeselnénk a selyemsapka és baromfiak elvitelét, meg kell álla
pítanunk, hogy Weber egy oldallal előbb részletesen ismerteti azokat a 
valóban súlyos rablásokat és pusztításokat, melyeket Lőcse és Késmárk 
városok polgárai kölcsönösen elkövettek egymás ellen, s amelyek mellett 
minden túlzás nélkül eltörpül Leibitzer lelkész selyemsapkájának, illetve 
libáinak és galambjainak elvitele —, de amelyet a Weberre támaszkodó 
tanulmányíró nem vett.figyelembe.11 

A megjelölt források tehát nem igazolják az idézett kategorikus íté
letet Bethlen seregének fegyelmi helyzetéről. Az ilyen és ehhez hasonló 
tendenciózus, egyoldalú beállítások semmiképpen sem helyeselhetők mar
xista igényű történeti munkában, kritikában. 

Ahhoz, hogy valóban helytálló ítéletet mondhassunk Bethlen seregé
nek fegyelmi helyzetéről, a hadseregnek a társadalomhoz fűződő kapcso
latairól, sokkal elemzőbben kell megvizsgálnunk a problémát, sokkal 
szélesebben kell figyelembe vennünk a korabeli forrásokat. 

Elöljáróban utalni kívánunk rá, hogy hadserege fegyelmét maga Beth
len sem tartotta mintaszerűnek. Egyik levelében feleségének panaszolja: 
„ . . . gondom, fáradságom, nyughatatlanságom, testem töredelme elég va
gyon, mint ilyen nagy és egyenetlen, engedetlen hadnak ki csak egyedül 
vagyok gondviselő."1- Szigorúan fellépett a fegyelem és rend érdekében, 
s noha tekintélye meglehetősen nagy volt a hadseregben is,13 ennek elle
nére a gazdasági és társadalmi körülményekből adódó alapvető hiányos
ságokat nem tudta megszüntetni, hanem csak mérsékelni, motiválni, ami 
azonban már önmagában is jelentős eredménynek számított. 

A történeti és hadtörténeti irodalom általában helyesen értékelte és 
méltányolta Bethlen erőfeszítéseit és az ebből fakadó pozitívumokat. 

9 Lásd Sepsi Laczkó M.: Krónikája. (Erdélyi Történelmi Adatok, III. köt. 218. 
o.). Bethlen éppen ez esettel kapcsolatban írta 1619. szeptember 30-án Lőcséről 
Illésházy Gáspárnak: „Mint viselték magokat az Szécsy uram hadai, kegyelmed 
írásából értem, kin mennyit busulak, én azt kegyelmednek meg nem írhatom, mert 
bizony non in eum finem vöttem vala fel ezt az expeditiót, hogy szegény Bocskai 
fejedelem idejében történt módok szerint dúlnának az hadak szabadosan; de az 
meddig én Debreczent értem, addig mindenütt való vásárok meglőttenek és oly 
nagy emberektől és oly nemes emberektől történtének az nagy dúlások, kin min
den ember csudálkozhatik." „Én az én hadaim felől felelek életemig, hogy nem 
hogy szent egyházat, de sem udvarházat, sem parasztházat shul fel nem vertek és 
ételen kiül semmit el nem vöttenek . . ." stb. — Kiemelés tőlem — NL — (Magyar 
Történelmi Tár — továbbiakban MTT —, XXVII, köt. 8. o.) 

10 Weber S.: i. m. 93. o. 
H Lásd i. m. 92—92. o. 
12 Bethlen Gábor 1621. július 26-i levele Károlyi Zsuzsannához. (Történelmi 

Tár, 1879. 212. o.) 
13 Bethlen tekintélyére jellemző adatot közöl öccsének Bethlen Istvánnak 1621. 

július 6-án kelt levele a nagyszebeni tanácshoz. Ebben válaszol a szebeniek kérel
mére, melyben aziránt folyamodtak, hasson oda a kormányzó, hogy a szebeni pol
gármesternek és a királybírónak ne kellessék kimenni Magyarországra a fejede
lemhez. Bethlen István idézett levelében kifejti, hogy teljesítené a szebeniek ké
relmét „ . . . ha az őfelsége haragját én is szinte úgy nem rettegném, mint akár
mely ő felsége szolgája." (Román Népköztársaság, Kolozsvár, Erdélyi Nemzeti 
Múzeum. Oklevelek törzsgyűjteménye.) ' 
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Wr aknái, Pázmány Péterről és koráról írt munkájában kiemelte, hogy 
Bethlennek: „Szándéka volt megkímélni a szegény kimerült népet, s mel
lőzni a közfölkelést, mely csekély, rosszul fegyverzett és gyakorlatlan 
csapatokat szolgáltatott."14 Angyal Dávid rámutatott, hogy a fejedelem: 
„Fegyelmet tartott, amennyire akkor lehetséges volt; eléggé intette kato
náit a jámbor életre."15 

Gyalókay Bethlenről írt tanulmányában már részletesebben elemezte 
hadseregének fegyelmi helyzetét. Kiemelte, hogy a fejedelem a rendesen 
fizetett zsoldos hadakat inkább ráncba tudta szedni, mint az ímmel-ámmal 
kiálló, s minden kínálkozó alkalommal el is párolgó felkelőket, akik a 
katonai fegyelmet bizony alig-alig ismerték, s nem is igen akarták ma
gukat annak alávetni. Bethlen pedig jól tudta, hogy fegyelmezetlen had
dal semmiféle nagyobb hadivállalathoz nem foghat. Igyekezett is minden 
eszközzel szigorú fegyelmet teremteni. Megkívánta a tisztek példamuta
tását, az alárendeltek szigorú fegyelemben tartását, szabályozta a csapa
tok és szekerek járását, a táborbaszállás rendjét stb. Fáradozásának azon
ban nem volt teljes sikere, mert a fegyelem terén mindvégig nagyon sok 
volt a kívánnivaló. Sok volt a hivatása magaslatán nem álló tiszt, akik 
rossz példát mutattak, s áruló is elég akadt — fejezi be jellemzését Beth
len seregérői.16 

Breit, noha sokszor túlzottan szigorú kritikával illeti Bethlen had
vezéri ténykedését, a hadsereg fegyelmi helyzetével kapcsolatban mégis 
kiemeli, hogy „ . . . a közvélemény fölháborítása céljából az ellenfél Beth
len Gábor és hadserege ellen kígyót-békát kiáltott".17 

Wittman Tibor Bethlen fegyelmezési ténykedésével kapcsolatban rá
mutatott, hogy minden kihágásért a tiszteket tette felelőssé.18 Benczédi 
László az 1954-ben megjelent hadtörténelmi tankönyvben kiemelte, hogy 
Bethlen szabályzatai „ . . . nemcsak írott betűk voltak; ha kellett, a gya
korlatban is érvényt szerzett nekik. Első hadjárata idején pl. három tisz
tét akasztatta fel a lakosság bántalmazása miatt. Bethlen katonai sikerei
nek egyik fő oka hadseregének fegyelmezettsége volt."® (Kiemelés tőlem 
— NL.) 

Ez a néhány kiemelt példa a Bethlennel foglalkozó nagy történeti és 
hadtörténeti irodalomból rámutat arra, hogy Bethlen hadseregének fe
gyelmi helyzetét általában pozitívan ítélték meg — de nem hallgatták 
el a negatív vonásokat sem. A történeti irodalomban néhány éve folyó 
vita kapcsán azonban felmerült már olyan nézet is, amely túlzottan elő
térbe állítja a negatívumokat, s fegyelmezetlenebbnek, pusztítóbbnak 
tekinti a Habsburg-ellenes seregek katonáit a császári idegen zsoldo
soknál.20 

14 Frankói (Franki) V: P á z m á n y Pé t e r és ko ra . Pes t , 1868. I. köt . 548. o. 
15 Angyal D: A m a g y a r nemzet tö r t éne te . VI. köt . Budapes t , 1898. 414. o. 
16 Gyalókay J: Beth len Gábor mint hadvezér . HK. 1929. 298—299.0. 
17 Doberdól Bánlaky (Breit) J: A m a g y a r nemze t had tö r t éne lme . XV. köt . 

Budapes t , ifl4n. 479. n. 
18 wittman T: Beth len Gábor mint hadszervezeő. Budapes t , 1952. 25. o. 
19 Had tö r t éne lem Jegyzet a Honvéd A k a d é m i a számára . I. köt . Budapes t , 

1954. 933. n . 
20 R. Várkonyi Ágnes pé ldául a köve tkezőke t í r ja „A nemzet , a haza fo

ga lma a tö rök ha rcok és a Habsburg-e l lenes küzde lmek ide jén" c. t a n u l m á n y á 
b a n : ,,A hajdúk prédaéhesebbek az idegen hadaknál; mivel kevesebb zsoldot 
kapnak, többet rabolnak, égetnek, pusztítanak, mint a vallon és német zsoldo
sok." (A magya r nac iona l izmus tör téne te . Kossu th Könyvkiadó , Budapes t , 1964. 
.57. o.) A ha jdúk Bethlen hadse regének is t ek in té lyes részét a lko t ták . 
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Mindezek felvetik annak szükségességét, hogy a korabeli források 
mind szélesebb vizsgálatával vegyük elemzés alá Bethlen hadseregének 
fegyelmi helyzetét. 

Ennek keretében tekintsük át, milyen szabályzatok, rendelkezések 
születtek Bethlen uralkodása idején a hadsereg fegyelmezésére és milyen 
képet kapunk ezek eredményéről a korabeli források tükrében. 

* * * 

Közvetlenül Bethlen fejedelemmé választása után az erdélyi ország
gyűlés máris hozott fegyelmi rendelkezéseket. A hadnagyoknak és kapi
tányoknak szigorúan elrendelték, hogy „fejők fennállásáig kötelesek a 
fejedelemnek szolgálni". Ugyanakkor határozat született a székelyek ka
tonai szolgálatával kapcsolatban is, hogy azok csakis a fejedelem paran
csára kötelesek táborba szállani.21 Ezek az intézkedések elsősorban Beth
len fejedelmi hatalmának megszilárdítását szolgálták a hadseregen belüL 
Ugyanakkor a szász universités 1613. december 13-i feltételeinek katonai 
vonatkozásai — noha a hadsereg fegyelmi helyzetének megszilárdítása 
irányába is hatottak — elsősorban a szászok privilegizált helyzetét kíván
ták biztosítani, mikor kimondták: „Mikor az székeleknek történik az 
hadba, avagy másutt is, az fejedelem ő nagysága parancsolatjából való 
menések, akkor az magok nemzetségén, nem az szászságon menjenek.'* 
Ha mégis a szászok területén vonulnak át, saját költségeken éljenek, se
hol kárt ne tegyenek, s erre a kapitányok és hadnagyok szigorúan ügyel
jenek.22 

Az 1614. évi márciusi törvények már az egész ország lakosságának 
védelmében intézkednek a hadak kártétele ellen. Természetesen elsősor
ban az uralkodó osztály védelmét szolgálják, amikor elrendelik: „Végez
tük egyenlő akaratból, hogy ennek utánna semmi féle had nemes ember 
és pap házára, se majorjára, feje, jószága, tisztessége vesztése alatt ne mer
jen szállani, és az paraszt embertől is semmit pénz nélkül el ne vegyen."23 

Bethlen 1614 februárjában, Szebenben bocsátotta ki első hadiszabály
zatát, amelyben a legfontosabb fegyelmi tennivalókat kívánta összefog
lalni. Elsősorban is minden „felső, közép és alsó renden" levő fizetett 
katonájának kötelességévé teszi, hogy „az mi becsületünket szemek előtt 
viselvén" az egymást közt való veszekedést, verekedést, szitkozódást „há
rom pálca" büntetésének terhe alatt elkerüljék. Urakat, nemeseket, szé
kelyeket, szászokat és senki idegen embert se szidjon, vagy fenyegessen 
senki, sérelmét törvény által keresse, mert különben „megpálcáztatík". 

Amelyik katona bajtársára kardot ránt, a fél kezét vágják le érte,, 
ha pedig társa vérét ontja, halállal bűnhődjék. Fejvesztés terhe alatt 
tilos a kijelölt szálláshely helyett önhatalmúlag másikat elfoglalni, vagy 
a szállásosztókat megtámadni. 

Bethlen szigorúan fellépett a polgári lakossággal szemben erősza
koskodó katonák ellen, s elrendelte: „Senki Gazdgyát meg ne vagdalja,, 
mert meghal érte, meg ne verje, mert megveretik érette, erőszakot sen
kin ne cselekedjék senki, mert meghal érette. Ereje felett való gazdálko
dásra senki gazdáját ne erőltesse, ne itassa akarattya ellen, házát, kam
ráját fel ne rontsa, marháját el ne vonja, lopja, mert bizonyosan meg-

21 Erdélyi Országgyűlési Emlékek ( továbbiakban EOE) VI. köt . 308. o. 
22 Uo. 387. o. 
23 UO. 420—421. O. 
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büntetik érette, annak érdeme szerint." A szabályzat befejező pontjai a 
fejedelmi őrség rendjét határozzák meg.24 

Az 1616-os év háborús esztendő volt, amikor is Bethlen többször ren
delt el mozgósítást a bécsi udvar felbúj tására támadó Homonnai Drugeth 
György zsoldosai ellen. Az 1616. május 5-én kelt parancsában a lakosság 
szigorú védelmét kiterjesztette a parasztságra is. „Az hadra penig min
den rend olyan készülettel legyen — írta rendelkezésében — és éléssel 
jöjjön, hogy az szegénséget senki ne praedálja és semmi marhájátul, 
élésétül meg ne fossza, mert azt senkinek meg nem engedjük, hanem 
megbüntetjük inkább érette, valaki az ellen cseleködik. Minden embör 
keresztényül éljen, házátul rakott szekereket hozzon."25 

Ez év májusában kiadott tábori szabályzatban a parasztok ellen el
követett kilengések pontos büntetését is meghatározta. Elrendelte, hogy a 
katona „szegény paraszt ember megveréséért három pálczával büntetőd-
jék; ha mi marháját elveszi, visszaadassék; ha penig derekas prédálást 
élésen kívül fehér ruháját és egyéb marháját elveszi, az ilyen praedálá-
sért jelakasztassék; megbizonyosodván mindazáltal, az tisztviselők azon. 
legyenek minden úton, az szegény ember legelsőbben marhájáról conten-
táltassék, annak utánna büntetődjék a bűnös."20 Ezeket a jobbágyság vé
delme irányába ható fegyelmi rendelkezéseket tekintve világosan kell lát
nunk, hogy Bethlen, noha feudális uralkodó volt, s tevékenysége elsősorban 
a feudális uralkodó osztály érdekeit szolgálta, de az abszolút monarchia 
kiépítésére irányuló törekvéseihez fokozottan számbavette az elnyomott 
osztály tagjait is, mint adóalanyt és katonaanyagot, amelyre nagy szük
sége volt hatalmas távlati terveihez. Ezek az intézkedései viszont a 
jobbágyság helyzetére feltétlenül pozitívan hatottak és nyilvánvalóan 
Bethlen és politikájának támogatását eredményezték az elnyomottak részé
ről — ha ez a támogatás nem valamiféle idealizált romantikus lelkesedés 
formájában nyilvánult is meg.27 

Tovább vizsgálva Bethlen 1616. május 20-án kelt szabályzatát, ér té
kes adatokat találunk a hadseregében levő hadbírói intézményre is. E 
szerint ebben az időben Kemény Boldizsár fogarasi kapitány és feje
delmi tanácsos (Kemény János későbbi erdélyi fejedelem apja) töltötte be 
a „fő-hadibíró"-i tisztséget. A főhadbíró jogköréről és feladatairól k i 
mondja a szabályzat, hogy a főhadbírónak: „ . . . arra is hatalom adatik, 
hogy ha valahol valami vétkeket érthet és hallhat táborunkban, és az 
közelebb való tisztviselők elhallgatnák, azoknak büntetését, úgymint pa
raszt, szolga és bizonytalan személyeket fogsággal vagy kezességgel kény
szerítse törvényre állani, nemes embereket pedig citáltassák ad tertium 
diem; mely törvénylátásra ő kegyelme mü hírünkkel bizonyos assessoro-
kat esküttessen és válasszon is mindjárt, a meglátott törvényt pedig an
nak módja szerint exequáltathassa is." 

Drákói szigorúsággal, fejvesztés terhe alatt tiltja a szabályzat a 
paráznaságot és keményen bünteti a lopást, s a katonák közötti vere
kedést is. 

24 Erdé ly i Múzeum. Kolozsvár, 1815. évf. 179—180. o. (Újabban k i a d v a : S z e m e l 
vények a m a g y a r had tö r t éne lem t anu lmányozásához . Budapes t , 1955. I. köt . 211— 
212. o.) 

25 EOE VII. köt . 331. o. 
26 Tör t éne lmi Tár , ( tovább iakban : TT), 1885. 441. o. 
27 A Molnár Erik szerkesztésében megjelent Magyarország tö r téne te I. köt. 

(Bp., 1964.) 245. o ldalán azt o lvasha t juk : , ,Bethlen ereje , szervezőképessége és or 
mel le t te harco ló n é p meggátol ta , hogy a csehek so r sá ra ke rü l jön . " 
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A szökés bűntettének elkövetése esetén a szabályzat a katonák osz

tályhelyzete szerinti különbséget tesz a büntetésben. Nemes embernek 
jószágát, marháját kell elkobozni, az egyházhelyi nemes ember, lófő, da
rabont „parasztá tétetik", a zsoldos darabontot pedig, ahol elfogják, fel 
kell akasztani. 

A szabályzat módot nyújt azonban a halálos ítélet végrehajtása alóli 
mentesülésre is. A fejedelem ugyanis akként rendelkezett: „Ha hol penig 
némely bűnös ember életét ostromra, zászló felvitelére, gyújtással és 
egyéb szerencsepróbálással akarná megváltani, az ilyen minek előtte meg
öletnék, mi nékünk értésünkre adják."28 

Bethlen a szabályzat általános rendelkezésein túlmenőleg külön is 
adott utasításokat az egyes parancsnokoknak a fegyelem megszilárdítá
sára.29 Az országgyűléseken is ismételten törvényeket hoztak a csavargó 
hajdúk elfogására és megbüntetésére. Ugyanakkor a nemesek követelték 
az elszökött és a hadseregbe állt jobbágyok kiadását, még ha azok „ő fel
sége gyalogi közé állottak" is.30 Ebben a kérdésben azonban ütközött a 
rendek és a fejedelem érdeke, s ismerve Bethlen hatalmi helyzetét Er
délyen belül, nem valószínű, hogy a rendek érvényesíteni tudták volna 
törekvésüket. Ezt bizonyítja különben a hadseregbe állt jobbágyok vissza
követelésének többszöri megújítása is az országgyűlési határozatokban. 

Ha már most azt vizsgáljuk, vajon milyen foganatja volt Bethlen 
fegyelmi szabályzatainak, rendelkezéseinek uralkodásának első, 1613-tól 
1619-ig terjedő szakaszában, akkor arra eléggé szemléltető képet kapunk 
az erdélyi országgyűlési rendek 1619 májusi határozatából. Itt ugyanis 
a rendek megállapítják: „Noha nem mondhatjuk kegyelmes urunk, hogy 
Felségednek minden rendbéli udvara népe és minden hadai elég fennyí-
tékben nem volnának, mindazáltal mégis kiváltképpen az hajdú vitézek 
régi szokásokat nem hagyhatván, az országban széllel járnak, csavarog
nak, tolvajolnak és praedálnak, sőt néha derekasan is jószágunkra száll
ván, kéméletlen dúlnak." Ennek megakadályozására elrendelik, hogy ez
után egyetlen katona se járhasson az országban a fejedelem, vagy az 
udvari főkapitány írásbeli engedélye nélkül, s aki ilyennel nem rendel
kezik, azt azonnal le kell tartóztatni.'11 

A rendek idézett határozata arra mutat, hogy Bethlen hadseregének 
zömét szigorú fegyelemben tudta tartani, s kifogás egyedül a hajdúk 
ellen merült fel. Persze ez a kifogás is csak általános, s olyan kilengé
sekre utal, ami meg sem közelíti pl. a magyarországi országgyűlési ren
deknek az idegen zsoldos katonaság ellen sorozatosan felhozott panaszai
ban foglaltakat. 

S ami még nagyon lényeges e kérdéssel kapcsolatban: Bethlen minden 
lehető eszközzel fellépett a katonák lakossággal szembeni fegyelmi vét
ségei ellen, nem úgy, mint pl. Magyarországon az uralkodót képviselő 
és helyettesítő Mátyás főherceg, akinek az volt a válasza a császári 
zsoldosok ellen felhozott panaszokra: Olyan a nyomor, mint až orvos
ság, keserű, de hasznos, mert egészséget hozó. A legfelső katonai és poli
tikai vezetés élesen különböző állásfoglalása a lakossággal szembeni ka-

28 TT 1885. 439—442. o. 
20 Lásd pé ldául Beth len 1616. december 27-én kel t Széchy Ka ta l i nnak í rot t le

velét, me lyben közl i ; kü lön pa rancso t adot t Csukás I s tvánnak , hogy a Csehiben 
v igyázás végett e lhelyezet t gyalogokat a legszigorúbb í egye l emben ta r t sa . (TT 1887. 
S i l . o.) 

30 Lásd EOE VII. köt. 103. O. 
31 EOE VII. köt . 515. O. 
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tonai kilengések elbírálásában a hadseregek magatartását döntő mérték
ben befolyásolta a fegyelemsértések mennyisége és minősége terén. 

Bethlen következetes szigorú fellépése a fegyelmezetlenségek ellen 
azt eredményezte, hogy seregének az ország lakosságával szemben el
követett vétségei korántsem érték el azt a szintet, ami a császári had
sereg magatartását jellemezte.32 

Sokkal nehezebbnek bizonyult azonban a hadsereg fegyelmezésének 
ügye Bethlen Habsburg-ellenes támadó háborúinak időszakában, amikor 
csapatai hatalmas területeken szóródtak szét, s új elemekkel; magyar
országi főúri-, nemesi-, vármegyei csapatokkal, végvári katonákkal egé
szültek ki, nem beszélve a szövetségben harcoló török, tatár s német 
protestáns fejedelmi csapatokról. Ez az időszak új fejezetet nyitott Beth
len hadseregének fegyelmi életében is. 

Amint már elöljáróban szó volt róla, mielőtt Bethlen erdélyi had
serege a királyi Magyarország területére lépett, a magyarországi protes
táns főurak: Rákóczi György, Széchy György, Thurzó Imre főúri ban
dériumokból és zsoldba fogadott hajdúkból álló csapatai megkezdték a 
harccselekményeket e területen. Ezek a csapatok akkor még semmilyen 
vonatkozásban nem tartoztak Bethlen fennhatósága alá, úgy, hogy az 
általuk elkövetett kilengések — melyek közül a legsúlyosabb a kassai 
három jezsuita meggyilkolása volt — semmiképpen nem írhatók Bethlen 
seregének rovására. 

Persze mindez nem jelenti azt, hogy a közvetlenül Bethlen parancs
noksága és vezetése alá tartozó több mint 10 000 főnyi hadoszlop katonái 
nem követtek el semmiféle fegyelmi vétséget. Háborús viszonyok a leg
több esetben a fegyelem, s legfőképpen az ellenőrzés lazulásával járnak. 
A korabeli adatok ilyen fegyelemsértéseket jegyeztek fel 1619 szeptember 
végén Lőcse környékén, ahol Bethlen falvakban elszállásolt katonái kü
lönböző erőszakos cselekményeket műveltek.33 Október közepéről egy 
geledneki birtokos nemes panaszáról tudunk, aki elmondja, hogy Bethlen 
elöljáró hadából a Böjti Benedek parancsnoksága alá tartozó Komáromi 
Gergely „ . . . az ő alattvalóival házamra rohanván, mind lovaimat, ruhái
mat, fegyveremet, pénzemet, mindenemet elvivén és minden fegyveremtől 
megfosztván, csak egy dolmányba hagytak".34 

32 „ A német hadak rablása és dúlása miatt lehetetlen az országban marad
nunk" — írták a magyarországi vármegyei rendek 1603-ban az uralkodónak. — „Vi
rágzó városink, népes falvaink voltak. S ha most a szemünket végigjártatjuk a 
Duna vidékén vagy Felsőmagyarországon, kirabolt s földúlt községeken kívül mást 
nem látunk. S a nép, a mindenéből kifosztott nép az erdőben bujdosik, nem a tö
rök, hanem Felséged hadserege elől." — Kiemelés — NL — (Idézi Takáts S.: Régi 
idők . . . 270. o.) S hogy ez nem a magyar rendek túlzása volt, azt hitelt érdemlően 
bizonyítja a bécsi Udvari Kamara 1601. évi jelentése is, amelyben elismerték, hogy 
a császári idegen zsoldosok több kárt tettek az országnak, mint a törökök: „Die 
ausländische Niationein, als die Wallonen und sünderlich die Franzosen diesen 
Landten und den armen Unterthanen für undleldeichen, grossen und mehrern 
Schaden, Ubertrang, Plunder und Nembung des irigen, sambt allerhandt unsäg
lichen Muetwillens, ja auch Verrath und Verkaufung des Landts und der Festunk 
>~ wie man mit Papa geschehen-gethan und ernisen, als vast von dem Feindt selbst 
nit beschäh, und es derselb nit woll erger machen thäte." (Uo. 22—23. o.) Maga 
Mátyás főherceg sem tagadta az 1602. évi országgyűlésen, hogy az, amit az ország 
védelmére rendelt idegen katonaság elkövet; a napirenden levő rablás, dúlás, asz-
szonyokon tett erőszak, sírfosztogatás, templomrablás hallatlan méreteket öltött — 
s ezután tette meg az idézett, meglehetősen cinikus megjegyzését. (Magyar Ország
gyűlési Emlékek, X. köt. 41—48. o.) Vö. R. Várkonyi Ágnes 20. sz. jegyzetben idé
zett megállapításával az idegen zsoldosok és a hajdúk összehasonlításáról! 

33 Lásd Hain G.: Lőcsei Krón ika . Lőcse, 1910. 154. o. 
34 Ká lnay János 1619. ok tóber 16-i levele Ba r s megyéhez . (TT 1892. 331. o.) 
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Ugyané hónap végén Thurzó Szaniszló írja: egy Pozsony városában 
lakó Jakab Anna nevű özvegyasszony jött hozzá panaszra, elmondván,, 
hogy amikor a pozsonyi hostátba szállottak Bethlen katonái, bizonyos 
számú szarvasmarhájában zsákmányt tettek. Ebből négy ökröt a nagy
szombati mészárosok vásároltak meg a katonáktól annak ellenére, hogy 
ismerték Bethlen parancsát, miszerint: „. . .valahol az szegénység az 6 
marháját megtalálja, megadassék nékiek." Erre hivatkozva Thurzó fel
szólítja a nagyszombati városi tanácsot, hogy azonnal adassa meg tulaj
donosának a katonáktól olcsón megvásárolt zsákmányolt ökröket.35 No
vemberben Geréb András gyalogjai közül néhányan a vásárúti és nya-
rasdi lakosokon 44 forint sarcot és lovakat vettek erőszakkal, amit a 
pozsonyi bíró azonnal Bethlen tudomására is hozott."'0 

Arról is tudunk azonban, hogy a katonák kilengései, fegyelemsértései 
már az első időkben sem maradtak megtorolatlanul, büntetés nélkül. 
Bakó Ferenc hadibiztos már október közepén utasítja Bars vármegyét,. 
hogy mivel Léván nincs tömlöc, azonnal hordassanak oda börtönnek való 
„öreg fát" és készíttessenek fogdát, mert „ . . . az sok dúló, fosztó, az falu
kon és az úton járó embereknek sok károkat tesznek, azokat az ő Felsége 
parancsnolatjából büntetnünk kelletik érdemek szerint, s mint most is 
egy néhány felé kiküttem aféléknek keresésire."''7 Pogrányi György Nagy
szombat városát szólítja fel, hogy „tolvajlókat" fogassa el, s adja Bethlen 
odaérkező embereinek kezére.38 

Bethlen december végén személyesen is fellépett azok ellen a kato
nák ellen, akik téli szállásaikon „ . . . az falukat széljel pénzadásra eről
tetnék és sok egyéb mód nélkül való dolgokkal, sarczoltatásokkal terhel
nék az szegénységet." Pedig, — emlékezteti a katonák parancsnokát — 
„.. . mikor innen kibocsátánk benneteket, serio megparancsoltuk vala 
neked, hogy afféle teherviselésektől és sarczoltatásoktól megótalmazván 
az szegénységet, mireánk oly panaszokat ne bocsátanál." Éppen ezért 
szigorúan megparancsolja, hogy azonnal vizsgálja ki a kiküldött fejedelmi 
vizsgálóbíróval együtt „kik cselekedtenek afféle mód nélkül való dolgo
kat, sarczoltatásokat az szegénységen" s ». . . az akik okainak találtatnak, 
törvény szerint megbüntessed és mi reánk ennek utánna többször afféle 
panaszokat ne bocsáss, mert jó néven nem vesszük tőled."39 

Ismerve Bethlen tekintélyét, biztosra vehetjük, hogy a szigorú fele
lősségrevonás nem maradt el. Azt azonban már kevésbé állíthatnánk, 
hogy a büntetés elejét vette minden további fegyelmezetlenségnek. Erről 
győznek meg különben a következő évekből származó források is. 

35 Thurzó Szaniszló 1619. ok tóber 27-i levele Pozsonyból Nagyszombat v á r o s 
t anácsához . (Csehszlovák Szocialista Köztársaság , tovább iakban ČSSR) T r n a v a v á 
ros lt. Beth len kor i i ra tok. ) 

36 Lásd a városú t i és nya ra sd i b í rók 1619. novemberben kel t levelét a pozso
nyi bíróhoz, s a pozsonyi bíró kel tezés nélkül i e t á r g y b a n í r t levelét Be th lenhez . 
(ČSSR, Brat is lava város lt. Lad. 32. no 7 c , és 12 a.) Többrendbe l i ka tona i fegyel
mezet lenségről számol be Beth len 1619. n o v e m b e r 12-én ír t levelében Rákóczi 
Györgynek , miszer int , .Monaki Miklósnak 300 lovasa, Darhócz inak 132 lovasa, Ma-
tuszlai P á l n a k 146 lovasa Kassán az hópénz t felvevék és Morváig jövének, s ott 
soka t p r é d á l t a k és visszajővén Posonhoz az prédá l t m a r h á k k a l épen mind elszök-
tenek, a b b a n száz meg n e m m a r a d o t t . . . I lyenek u r a m a mos tan i emberek , me lye t 
e lszenvedni nek ik nagy b ü n vo lna" . (Szilágyi S.: Beth len Gábor fejedelem k iada t 
lan pol i t ikai levelei. — tovább iakban Beth len pol. lev. — Budapes t , 1879. 156. o.) 

37 TT 1892. 330—331. o. 
38 Pogrányi György 16i9. október 22-i levele Érsekújvárról Nagyszombat város; 

tanácsához. (ČSSR Trnava városi lt. Bethlen kori iratok.) 
39 Bethlen 1619. december 23-án kelt parancsa valamely közelebbről meg nem 

nevezett alparancsnoka részére. (Bethlen pol. lev. 160. o.) 
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1620 első fele viszonylagos nyugalomban, fegyverszünet között telt 
el. Az apróbb harccselekmények persze nem hiányoztak sem Dunántúlon, 
sem Felső-Magyarországon, nem beszélve arról, hogy Bethlen a fegyver
szünet alatt is küldött segélycsapatokat a harcoló csehek és morvák segít
ségére, akikkel II. Ferdinánd ígérete ellenére sem volt hajlandó fegyver
nyugvásra lépni. 

Katonák fegyelmezetlenségéről érkeztek panaszok ebben az időben a 
nyugalomban levő felső-magyarországi területről. így pl. a körülzárt 
munkácsi vár császárpárti őrségének jegyzőkönyve szerint Bethlen körül
záró serege részéről „lőttének kibeszélhetetlen erőszaktételek is mind 
asszonyállat, mind leánzó rendeken, sőt némelyeket ugyan el is vettenek, 
hitvös uroktól megfosztván." 40 (Ilyen jellegű panasszal viszonylag keve
set találkozunk, aminek okát nem tudni, vajon a paráznaság szigorú bün
tetésében, vagy valami másban kell-e keresnünk, mert azt például tud
juk, hogy Bethlen serege, a nyugat-európai zsoldosseregektől eltérően, 
nem rendelkezett tábori bordélyszolgálattal.)41 Szökés bűntettének elköve
téséről is van tudomásunk. Bártfa város gyalogjai közül szöktek meg 
Kassáról, akiknek felkutatására és méltó megbüntetésére is intézkedés 
történt.42 

A hadak zöme ebben az időben az alsó-magyarországi és dunántúli 
területen tartózkodott. Bethlen már április elején szigorú parancsot kül
dött Thurzó Szaniszló alsó-magyarországi főkapitánynak, hogy a Morva 
mellett táborozó katonák ,, . . . igen severum edictum alatt éljenek pénze
ken, az egész népnek kárt ne tegyenek."43 

A fegyelmi rendelkezések zöme azonban a csehek segítségére küldött 
seregeknek szólt, melyeknek főkapitánya Bornemissza János volt. Thurzó 
Imre, Bethlen egyik legtekintélyesebb magyarországi híve már május 
elején "részletes instrukciót küldött e csapatoknak. Erősen lelkükre kö
tötte, hogy Csehországban úgy viseljék magukat, „hogy mind ő felségé
nek, mind penigh az országnak böcsületire legyen". Felhívta Bornemissza 
figyelmét, hogy a bűncselekményeket elkövetőket „kímélés és halogatás 
nélkül" szigorúan megbüntesse. Mivel a szövetséges csehek, morvák stb. 
Bethlennel és az országgal mindenben egyetértenek, úgy kell őket oltal
mazni, mint magunkat44 — fejezte be felhívását. 

A jótanácsnak azonban egyelőre nem sok foganatja volt, mert Bor
nemissza csapatai már itthon fegyelmi kilengéseket követtek el, sőt ki-

40 Munkács helyőrségének 1620. május 14-én felvett jegyzőkönyve. (Galántai 
gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Pest, 1863. I. köt. 130. o.) 

41 A császári hadseregben például a táborral vonuló kéjnők felügyeletét kü
lön katonai tisztséget viselő személy, „Hurenwebel" látta el. Szamosközy István 
a császári sereg álmosddiószegi vereségével kapcsolatban külön kiemeli, hogy 
,, . . . ott mind levágták őket . . . kurvátokkal együtt, kik az gyalog németekkel az 
ü módjok szerint ugyan számosan voltának." (Forrásmegjelöléseket lásd „A Bocs
kai szabadságharc katonai története" c. i. m. 76., 111. o.) A korabeli magyar hadi
törvények a legszigorúbban tiltották nőknek katonai táborba való bemenetelét, 
amelyért az azt elkövető nőszemélyt zsákbavarrottan való vízbedobással büntették. 
Már Báthory István hadi rendtartása kimondta például, hogy: „. . .valakit penig 
tisztátalan személlyel kapnak, mindkettő fejével éri meg." (HK 1890. 671. o.) 

42 Lásd Thököly István 1620. július 13-i levelét Kassáról Bártfa város főbíró
jához. (ČSSR. Bardejov városi lt.) 

43 Bethlen 1620. április 3-án kelt parancsa Thurzó Szaniszlónak. (Bethlen pol. 
lev. 194. o.) Április 11-én pedig parancsot adott Thurzónak, hogy mivel az egyik 
alparancsnok, Bakit Péter ,, . . . ilyen nyilvánvaló ellenségnek mutatja magát ha
zájához, kegyelmedet kérjük sőt obsestáljuk is, szép szóval hivassa magához; de 
ha szintén nem menne is kegyelmedhez, tehát csak kapassa el és kültön külgye 
hozzánk, azonképpen Kőszögi Mártont is, kinek helyében rendeljen más gond
viselőt." (TT 1885. 630. o.) 

44 Lásd Pray: Gabrie l is Bethleni i P r inc ipa tus . Pest , 1816. I. köt . 137—138. o. 
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jelentették, hogy csak akkor vonulnak a csehek segítségére, ha előre 
megkapják fizetésüket. Az engedetlenség Bethlent kemény haragra ger
jesztette! Szigorú edictumot küldött nekik „Mi reánk és az egész magyar 
nemzetre gyalázatot ne hozzatok, confoederatus országunknak szolgálja
tok igaz hűséggel, az rettenetes dúlásnak békét hagyjatok, Kapitánytok
tól és utána Hadnagyitoktól hallgassatok, az közönséges szolgálatra való 
parancsolatoknak engedelmesek legyetek, az magyar vitéz jó hírét, nevét 
meg viseljétek, az mi fejedelmi méltóságunkat, mint az szemetek fényét 
őrizzétek, ellenségünk ellen vitézek és ne oniasz emberek legyetek. . ." 
Felhívta figyelmünket, ha megváltoznak magatartásukban, fizetésüket is 
megkapják, de ha nem, pénzt sem kapnak s „halállal büntetjük meg az 
olyanokat," valakik okot adnak arra"/'5 Egy későbbi, Bornemiszához in
tézett parancsában okát is adja a hadak fegyelmezetlenségének: a pa
rancsnoki erély és példamutatás hiányát. „Ha magad is uram úgy aka
rod viselni az vitézlő nép között, mint egyik közönséges katona a dol
got, úgy elhittük semmi jó rendtartás közöttetek nem lehet." Ha katonái 
nem változnak meg, leváltja őket, s küld helyettük más hadakat „ . . . olya
kat, kik az emberséget megértsék, s hazájukhoz való szereteteket és--az 
magyar jó hírét nevét szemek előtt viseljék".40 

A zászlók alól elszökő katonákra vonatkozóan külön parancsot adott 
Thurzó Szaniszló alsó-magyarországi főkapitánynak, hogy „azokat meg
fogatván, vagy az gyűlésre mi nekünk hozassa, vagy érdemek szerint 
megbüntesse".47 Kassán újabb általános rendeletet bocsátott ki minden 
hada részére, hogy a csapatok „Űr és Nemes, Pap, Skola, házakra, föl
dekre és rétekre erős büntetésnek alatta ne szálljanak, malmok is minden 
bántás nélkül maradjanak." Olyan panaszok érkeztek ugyanis, hogy a 
lovasok „kiváltképpen az hajdúság közül gyűjtött hadak" rávitték lovai
kat a vetésekre és ott károkat okoztak.48 

1620 augusztus végén megindultak a hadműveletek. Rögtön a hada
kozás kezdetén meglehetősen súlyos fegyelmezetlenség történt; Rhédey 
Ferenc váradi kapitány Váradról hozott 5000 főnyi serege a Tiszánál 
fizetetlensége miatt megtagadta a továbbvonulást, ami miatt csak kése
delmesen érkeztek meg Bethlen táborába.49 Panaszok érkeztek a fejede
lemhez a pozsonyi polgároktól is katonáik fegyelmezetlensége miatt, ami
ket távollétében követtek el a városban annak császári ostroma idején, 
;nely eseménnyel már a bevezető részben foglalkoztunk.50 

Nyilvánvalóan ezek a fegyelmezetlenségek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy az erdélyi ügyek intézésével megbízott Bethlen István kormányzó 
1620 december végén újabb fegyelmi rendeletet bocsátott ki a nagyrészt 
téli szállásra vonult hadak számára. Ebben szigorúan megparancsolta: 
„Senki búzát, öreg barmot és akármi névvel nevezendő házieszközt el ne 

45 u o . 139—143. o. Május 18-i levelében ezzel kapcso la tban az t ír ja Thurzó 
Szanisz lónak: „Bornemisza Jánossa l fölbocsát tatot t h a d a i n k n a k nagy is tente len-
ségek, vakmerőségek és gonoszságok felől mi t ir jon kegye lmed mi n e k ü n k , leve
léből m e g é r t e t t ü k és az miá n e m kevéssé is búsu l tunk , me ly re nézve im egy igen 
k e m é n y , fenyegető levelet i r t u n k nekiek , ta lám eszekben veszik, magokat , ér tvén 
l eve lünk cont inent iá i t . " (TT 1885. 645. o.) Május 29-én Thurzó I m r é n e k ad p a r a n 
csot Feke te P é t e r és Nagy Lukács k a t o n á i n a k megfenyí tésére . (Bethlen pol. lev. 
211—212. O.) 

46 Be th len 1620. júl ius 23-i levele Bornemisza J á n o s főkapi tányhoz. (Bethlen 
pol . lev. 213. o.) 

47 Bethlen 1620. május 12-i levele Thurzó Szaniszlóhoz. (TT 1885. 643. o.) 
48 Beth len 1620. má jus 20-án kel t rendele te . (ČSSR. Košice város l t . -Schwar -

t zenbach iana 5873. sz.) 
49 Dr. Komáromy A.: Rhédey Fe renc vá rad i k a p i t á n y . HK 1894. 464. o. 
50 Lásd Lukinich I.: Beth len Gábor és Pozsony városa . Századok, 1921—22. 

191. o. 
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merjen prédálni, falukat, falukon levő szentegyházakat, méhest fel ne 
verjen, udvarházakra, prédikátorok házára ne szálljon, szállást tűztől igen 
oltalmazza, vermeket fel ne bontson. Űton járó jövő-menő embereket meg 
ne háborgasson, lovokat el ne vonja, se semminemű marhájukat el ne 
fossza, se ne tolvajoljon, s ne prédáljon, hanem minden ember az fel j ül 
elimitált a éléssel oontentus legyen." Külön felhívta a főkapitányok és 
hadnagyok figyelmét a fegyelem betartására, melynek elmulasztása ese
tén, akkoriban hatalmas összegű büntetést, esetenként 200 forintot (egy 
katona havi zsoldja 3—4 forint volt!) helyezett kilátásba. Űjból kimondta 
a fővesztés büntetését a zászlót elhagyó katonákra.51 

A csehek 1620. november 8-i fehérhegyi veresége következtében Beth
len és az egész Habsburg-ellenes harc ügye ugyancsak nehéz helyzetbe 
került. A külpolitikai helyzet nyomasztóan súlyosnak tűnt. Néhány, nem 
számottevő kisebb protestáns német zsoldosseregen kívül Bethlen egyedül 
állt a küzdőtéren a Habsburg császár és a katolikus Idga csapataival szem
ben. A súlyos külpolitikai helyzet maga után vonta a belpolitikai viszo
nyok rosszabbodását is. Elpártolások, megrettenések követték egymást 
Bethlen legközvetlenebb hívei körében is. 1621 tavaszán a fejedelem 
kénytelen volt visszavonulni, s Alsó-Magyarország tekintélyes része csá
szári kézre került. 

Ilyen nehéz politikai és katonai helyzetben fokozottan lépett előtérbe 
a legszigorúbb fegyelmezés szükségessége. Január 28-án kelt fegyelmi ren
delkezésében a Morva határon parancsnokló Thurzó Imrének szigorúan 
meghagyta, hogy a hadakat ,,jó ordinátioba" hozza „minden kapitánynak 
tisztsége vesztése alatt megparancsolván, hogy kiki alatta valóit zászlók 
alatt megtartsa, cseléddé ne csinálja senki magát. . ." Minden kapitány 
a kijelölt szálláshelyen tartózkodjon „se csatára, se kabolák hajtására, 
zsákmányolására, prédálására élete vesztése alatt hír nélkül ne menjen, 
hadát megoszlani ne engedje, hanem készen találtassék mindenkor a szol
gálatra."52 

Nagyon fontosnak tartotta a parancsnoki tekintély megóvását. Ami
kor hírt kapott arról, hogy az egyik vajda rátámadt parancsnokára, Kasza 
Györgyre, azonnal megparancsolta Thurzó Imrének: „ . . . az istenért, édes 
öcsém, öíesse mindjárt meg kegyelmed az többieknek jelenlétében in 
exemplum, mert ha meg nem büntetünk az árulókban, soha tisztességet 
senki vélek nem vall."53 Védelmébe vette egyik kapitányát, Kovács Pé
tert, akit sokan azért nem kedvelnek „mivel keményen akarná magát 
köztük viselni, a mint az igen kívántatnék minden kapitánytól".54 Amikor 
pedig hírt kapott arról, hogy némely csapatok a fizetés meg nem érke
zése miatt azonnal haza akarnak indulni, noha csak egy nap múlt 
el az esedékes fizetési időpont óta, haragosan üzent nekik: „ . . .meg ne 
induljon senki, mert bizony megeszi az eb némelyiket!" Még főúri kapi
tányának, Illésházy Gáspárnak is nyomatékkal felhívta figyelmét, „ha 
szégyent vallani nem akar", csapatánál tartózkodjon!55 

Április végén és májusban, amikor a császári ellentámadás Buquoi 
tábornagy parancsnoksága alatt sikeresen halad előre s Bethlen kény
telen volt visszavonulni, a fegyelmezetlenségek nagyobb méreteket öltöt
tek. Előfordult olyan eset is, hogy a táborba indított 400 lovasból 100 

51 EOE VII. köt . 553—554. o. 
52 Lásd Bethlen pol . lev. 229. o. 
53 L á s d u o . 232. o . 

54 L á s d u o . 235. o . 
55 L á s d u o . 254. o . 
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érkezett meg rendeltetési helyére, a többi elszéledt.56 Mások elkedvetle
nedve Lengyelországba mentek katonai szolgálatot vállalni, amit pedig 
Bethlen erősen tiltott.57 Sőt májusban Nyitra várának fizetett őrsége fel
lázadt és Littasy István kapitányt kényszerítette a vár átadására, noha az 
ellenség a várat még nem is ostromolta.58 

Az is igaz, hogy Érsekújváron éppen az ellenkezője történt ebben 
az időben. Amikor ugyanis az őrség úgy értesült, hogy parancsnokuk^ 
Thurzó Szaniszló, a császáriak kezére akarja játszani a várat, fölzendült, 
megfenyegette a generálist és követeket küldött Bethlenhez, hogy fejük 
fennállásáig védelmezni fogják a várat, ha az ellenség családjukkal együtt 
halomba is vágja őket.5n 

Június végén Bethlen megindította újabb győzelmes támadását a 
császáriak ellen. A sikerhez elengedhetetlenül szükséges volt, hogy a 
katonák ne csavarogjanak hátul, hanem mind a táborba gyűljön. ír t fele
ségének is, hogy „az oda hátra pusztító hadakat űzzék utánnunk, édes 
szívem, ne csavarogjanak és írass parancsolatot mindenik vármegyére, 
ha valahol afféle hadgyűjtő hadnagyok vármegyékben csavarognak, to
vább őket egy napig se engedjék, „hanem reájuk támadjanak, öljék, fosz-
szák s fogják s várakban vigyék őket, ha vármegyékből ki nem akarnak 
menni; hanem minden hadnagyot igazítsanak utánunk."60 Bethlen a fe
gyelmezetlenség meggátlására és a lakosok védelmére külön oltalom
leveleket is adott ki, mint például július 24^én Érsekújvárról; Berencz, 
Süki, Árkos és Nagyfalu helységeknek, amelyben mentesítést adott ezek 
lakosainak még a katonák beszállásolásától is.61 

Mindezek ellenére fegyelmi vétségek mind a hadszíntér környékén, 
mind a hátországban most is előfordultak.62 Néha nem kímélték még a 
pártján álló főurak birtokait sem, minden szigorú tilalom ellenére. Igaz, 
hogy a büntetés sem maradt el, s Bethlen „szabadságot és plena authori-
tást" adott a kárt szenvedett Illésházy Gáspárnak, „ . . . hogy valakik oda 
általmennek praedálni, mindenütt szabadon kergethesse, fogattashassa 
őket, kiről minket tudósítván és bizonyítán kik legyenek, innen (ti. Ma-
gyarbródról) bizonyos commissádiusinkat bocsátván által és igaz törvény 
szerint megsententiáztatván őket, ugyan ott meg is büntettetjük érdemek 
szerint, valamit a törvény nekik hoz."6:i 

Bethlen azonban nemcsak büntetéssel fegyelmezte katonáit, hanem 
jutalmazásokkal, s jogos, igazságos érdekeik megvédésével is. Nemcsak 
hibáikat látta, hanem erényeiket, nehézségeiket és áldozatkészségüket is. 
„Ilyen rettenetes üdőben nem reménylem, hogy járhassanak az vitézek 
sok orr és ajak, s kézláb megfagyasa nélkül" — írta 1621 januárjában 
Thurzó Imrének.6'' Eperjes városától egyik katonájának ott maradt „kevés 

56 Be th len 1621. ápri l is 28-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (TT XXVII. köt, 29. o.) 
87 Beth len 1621. má jus 20-i rendele te Bár t fa város tanácsához . (ČSSR. Bardejov 

városi lt.) 
58 Dr. Komáromy A.: A myi t r a i á ru lás 1621-ben. (HK 1894. 599—612. o.) 
59 Lásd uo. 601. o. 
60 Be th len 1621. j ú n i u s 24-i levele a szikszói táborból feleségéhez. (TT 1882. 

126—127. o.) 
61 Az ol talomlevelet lásd TT 1892. 515. o. 
62 Hain G.: i. m. 157. oldalon írja a köve tkezőke t . 1621. november 16-án 

,, . . . ist H e r r Rakotzy Georg gar spä t ins Gas thaus vor dem Thor a n k o m m e n mit 
150 Rosz, h a b e n sich in die Mayerhöff einlosiret , und pro more ipsorum grossen 
Gewal t geube t . " 

63 Be th len 1621. november 8-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (MTT XXVII. köt. 
50. o.) É r d e k e s adato t t u d u n k meg Bethlen 1621. augusz tus 26-án kelt rendeletéből , 
a m i k o r is megparancso l ja Sennyey Bál in tnak , a város i h a d a k vezérének, hogy 
egy m á r le tá rgya l t per t t egyen át a had ib í rósághoz . (TT 1887. 721. o.) 

6-í Lásd Bethlen pol. lev. 232. o. 
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pénzét" követeli egyik levelében.65 Kassa város tanácsát megintette, hogy 
Kútra János és Magyar György nevű gyalogosoktól a kassai gazdák ház
bért követelnek „holott illetlen dolognak láttatik az szolgáló emberen 
házbért venni".66 Tharas István kapitány Bethlen nevében inti Bártfa 
városát, hogy az ott törvénytelenül megfogott és lefegyverzett katonákat 
bocsássák szabadon, adják vissza fegyverüket, „hogy se engemet, se ő 
eelségét ne búsítsuk érette".67 Egyik parancsában Bethlen utasítja Bártfa 
városát, hogy Daróczi Ferenc „vitézlő hívünknek" 400 forintot adjanak „az 
áruló" Akkai György Bártfán lefoglalt javaiból.68 

Alparancsnokai is Bethlent követték a katonákhoz való kapcsolatok 
terén. Thurzó Szaniszló főkapitány például — noha maga is főúr volt —, 
amikor a Bars vármegyei nemesek követelték a lévai katonák azonnali 
megbüntetését, mert „ . . . némelyek az ott lakozó nemességet rút szit
kokkal illetnek" a helybeli parancsnokhoz utasította őket panaszukkal, 
mondván, hogy törvény nélkül csak az egyik fél kérelmére „senkit meg 
nem büntetünk".69 Ormányi István kapitány pedig arra kérte Bártfa 
város tanácsát, hogy az ott „valami vétekért" fogságra vetett „ifjú 
legény" katonának bocsássák meg mostani vétkét, melyet „tudatlanság
ból és balgaságból" cselekedett, s tulajdonítsák azt „ifjúi ostoba bolond
ságnak". Hivatkozott rá, hogy a katona szolgálatban „egész télen és 
tavaszon mind ez ideig jámbor életben és jó erkölcsben viselte magát, 
senki egyebet jámborságánál nem tud hozzá mondani".70 

Érdekes fényt vet a parasztság és a katonaság kapcsolatára, vala
mint Bethlen állásfoglalására e kérdéssel kapcsolatos két levele, amely
ben jobbágyok és katonák összeütközésével foglalkozik. 

Az egyik eset 1621 március elején történt, amikor is az északnyugati 
határszorosok őrzésére rendelt székely katonák szálláscsinálóira az 
egyik faluban „az parasztság zászlóstul" rátámadt. Nem akarták meg
engedni, hogy azok szállást osszanak, „hanem kit megvagdaltanak ben-
nek, kit megfosztottak és 'mindaddig csiripeltenek rajtok, míg az egész 
sereg utánok érkezvén és hirtelen nem tudván mire vélni az dolgot, 
az szállásosztókat ellenek meg kellett oltalmazni, és így lőtt az össze-
veszés közöttek". Bethlen elítélte a parasztok magatartását, hogy a 
védelemre kirendelt katonákra támadtak, de semmiféle retorziót nem 
alkalmazott ellenük, hanem újólag megparancsolta katonáinak, hogy 
csendességben legyenek, „az szegénységet semmi egyébre, sem bor
hozásra, sem pénzre ne erőltessenek, hanem az mit adhat az szegény 
ember, afféle házaiékot, valami abrakot és szénát avagy szalmát, azzal 
elégedjenek meg". A kapitányoknak pedig szigorúan elrendelte, hogy 
kutassák föl a parasztoktól elvett fegyvereket és marhákat, s azokat 
azonnal adassák vissza tulajdonosaiknak.71 

65 Beth len 1622. f eb ruá r 22-i levele Eper jes vá ros ' tanácsához. (TT 1886. 214— 
215. o.) 

66 Bethlen 1622. ápri l is 5-i levele Kassa város t anácsához . (Uo. 222. o.) 
67 Tha ra s I s tván 1621. m á r c i u s 16-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (ČSSR. 

Barde jov vároisi lt.) 
(>s Bethlen 1623. december 14-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (Uo.) 
69 Thurzó Szaniszló 1621. augusz tus 7-i levele B a r s - vá rmegyéhez . (TT 1892. 

517. o.) 
70 o r m á n y i I s tván 1623. augusz tus 10-i levele Bár t fa vá ros t anácsához . (CSSR. 

Barde jov város i lt.) Bó thy Orbán kassa i k a p i t á n y 1624. augusz tus 14-i levelében fel
hívja Bár t fa főbíróját , hogy egy C s u r m á n y Mihály nevű k a t o n á j á n a k e l lopták a 
lovát, ami t a tolvaj ott adot t el a vá rosban . Kér i a tolvaj megfogását és a meg
lopot t k a t o n a m i n d e n k é p p e n i ká r t a l an í t á sá t . (Lásd uo.) 

71 Bethlen 1621. márc ius 5-i levele I l lésházy Gáspárhoz . (MTT XXVII. ko t . 
25—26. o.) 
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Másik esetben viszont, amikor egy Putnoki Miklós nevű katonáját 
az Abaúj megyei Forró faluban a parasztok megölték, szigorú paran
csot adott Kassa város tanácsának, hogy „ . . . mindjárást küldjön ki és-

azokat az gyilkosokat megfogatván, törvény szerint absque mora ked-
vezés nélkül büntesse meg is".72 

Bethlent különösen az 1623-as és 1626-os Habsburg-ellenes háborúi 
idején érte sok vád csapatainak fegyelmezetlensége, kártételei miatt. 
Olyanok is elhangoztak, hogy hadakozásaival és török segélycsapatai
val több mint 200 000 magyar halálát okozta, nem beszélve a hatalmas 
anyagi kárról.73 Bethlen a leghatározottabban visszautasította az élő 
emberekben esett áldozatok ily nagy számát. Hivatkozott arra, hogy 
rajta: „ . . . sohult senki ez napig harczon győzedelmet nem vett, sőt 
igaz lelkiismerettel hitet mernék mondani, hogy a hét esztendőtül fog
ván való hadakozásinkban.. . négyezer magyar fegyver miatt el nem 
veszett hadainkból." Mindkét hadjáratban a török csapatokat is fegyel
mezte — amennyiben módjában .állott. „Nyilván egy töröknek sem volt 
szabad rablani. Ha mikor penig titkon köpönyegek alatt lófaron sze
gény népet sajdéthatták, arra rendeltetett vigyázóink azonnal hírt ad
ván, elvétettük tőlük, magokat válogatás nélkül ölettük, vagdal tattuk,. 
fosztattuk; de magyart egyetlen egyet sem láttunk, sem hallottuk, hogy 
kaptak volna."/4 

A fejedelem, különösen 1626-ban, valóban nagyon keményen meg
fegyelmezte a törököket, úgyannyira, hogy az őket egyáltalán nem szív
lelő Kemény János leírása szerint is magyarországi téli szállásukon 
„ . . . az keresztény falukon, noha mint farkasok az juhok közt oly csu
dáson, de oly szelídséggel quartíroztak, hogy az keresztény hadakat 
meghaladták".75 

Kemény Bethlen magyar csapatainak fegyelmi képéről is közöl ada
tot az 1623-as hadjárat idejéből. Elmondja, hogy amikor Szomolyán váro
sában ebédelt a fejedelem „rettenetes kegyetlen hideg üdőben: az hadak
nak sem 'bészállani, sem kerteket, gyümölcsfákat megégetni nem enged
tetek . . ."7Ö Különben még Lengenfeld szász megbízott is kiemeli 1623 
novemberében írt jelentésében, hogy a császári sereg jobban garázdál
kodik, mint Bethlen serege.77 

Olyanok persze most is akadtak, akik a „hadak neve alatt" a hát
országban dúltak, prédáltak. „Szabadságot adtam reá kegyelmednek"" 
— írja Bethlen Illésházy Gáspárnak —, „fogdostassa őket és rakassa 
trencséni tömleczekben, visszamenvén, ad supplicium hozassanak Szom
batban."70 

Bethlen az Erdélyben otthon maradt haderőt is kemény fegyelem
ben kívánta tartani. Megparancsolta a háromszéki főkapitánynak, hogy 
a székely falvakon lakó csapatok a lakosságnak kárt ne tegyenek, „mert 
valaki gazdájától xnit hatalmasul elveszen, bizonyosan elhigyjék, maga 

72 Bethlen 1624. f eb ruá r 12-i levele Kassa vá ros tanácsához . (TT 1886. 440—441. o . 
73 Eszterházy Miklós 1626. november 8-i levele Bethlenhez. (Gindely A. — 

Acsády I.: Bethlen Gábor és udvara. Budapest, 1890. 192. o.) 
M Bethlen 1626. november 30-i levele Pázmány Péterhez. (Bethlen pol. lev. 

420—421. o.) 
75 Kemény János: önéletírása és válogatott levelei. Budapest, 1959. 131. o. Lásd 

ugyanitt a törökök kemény megfegyelmezéséről is. 
76 L á s d u o . 106. o. 
77 Lásd. Langenfeld 1623. november 20. és december 6-i Bécsből kel tezet t je len

tései t . (TT 1879. 533. o.) 
78 Bethlen 1623. november 10-i levele Illésházy Gáspárhoz. (MTT XXVII. köt. 

60—61. o.) 
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marhájából elégíttetem meg az károsokat".79 Az 1625 májusi gyulafehér
vári országgyűlésen külön törvényt hozott, „ . . . hogy ezután senkinek 
azonkívül, az kinél Felséged levele lészen, ne tartozzanak gazdálkodni, 
hanem ki-ki éljen pénzén és az szegénységet semmire ne erőltesse pénz 
nélkül".«u 

Az 1626-os hadjárat megindulása előtt az elöljáróban küldött hadak 
főhadbiztosának szigorú intelmeket adott Bethlen a hadak fegyelem
ben tartására. „Az istenre kényszerítjük, hogy az hadaknak magok 
viselésére igen szolgalmatosan vigyázzon" — írta utasításában, s így 
folytatta: „és ha mely sereg kiváltképpen Magyarországban az prédá-
láshoz kezdene, senkinek főkapitányunk meg he engedje, hanem ked-
vezés nélkül az olyanokat megbüntesse, törvény szerint halállal."81 

A hadak fegyelmezése még életének utolsó évében is élénken fog
lalkoztatta a fejedelmet. Nagybetegen, egyre jobban közeledve az 'élet 
határmezsgyéjéhez, még egy utolsó részletes fegyelmi utasítást bocsá
tott ki a hadserege részére. 

A szabályzat kiadásának szükségességét azzal indokolja, hogy ki
terjedt birodalmában a szállásokon szétszórt hadaira „némely szófoga
datlan latrok miatt minden felől sok panasz vagyon", s ezenkívül „ő 
színek alatt más sok latrok is az utak állásától, tolvajkodásoktól meg 
nem szűnnek". Ezek ellen, s a panaszok megszüntetése végett bocsátja 
ki erre újabb fegyelmi szabályzatát. 

Az utasításban mindenek előtt leszögezj^ hogy minden kapitány és 
hadnagy köteles a serege között lakni, s onnan csak a fejedelem enge
délyével távozhat el. A kapitány, távolléte idejére olyan hadnagyot 
bízzon meg helyettesítésével, „kinek emberségében, gondviseléséiben és 
kemény voltában maga leginkább megnyughatik". Amikor a kapitány 
engedéllyel eltávozik szálláskörletéből, azon idő alatt minden hadnagy
nak beosztási helyén kell tartózkodnia. A katonák csakis a kapitány 
vagy hadnagy írásbeli engedélyével távozhatnak el szálláskörletükből, 
mely „úti levél"-ben pontosan meg kell jelölni, hova megy és mikorra 
kell szálláshelyére visszatérnie. Visszatérése utáni az úti levelet azon
nal vissza kell adni a parancsnoknak. 

Szigorú fegyelmi büntetések tiltják a „szegény embernek" bármi
nemű megkárosítását. A parancsnok köteles a beérkezett panaszt azon
nal kivizsgálni, az okozott kárt megtéríttetni, s a károkozót ezen felül 
két pálcával megverettetni. Aki dúl, foszt, útonáll, kedvezés nélkül 
karóba kell húzni. Aki nemi erőszakot követ el, vagy szállásán „tisz
tátalan személyt" tart, fejét veszti. Ha pedig a kapitány vagy hadnagy 
az ilyen bűnösöket meg nem keresi, s az előírt büntetéssel meg nem 
bünteti, „maga az kapitán avagy hadnagy öletik meg érette". 

A lakosság fokozott védelmére külön elrendeli, hogy katona a ki
jelölt szállásán „ . . . az szegény ember gazdáját semmire egy szóval 
megmondva ne erőltesse, ne szidja, ne verje, kerté veteményéhez ne 
nyúljon, se rhajor házához, semmi éléséhez, holott csak szállással, 
meleg házzal, és a mit az katona az gazdasszony kezében ad, annak 
elkészítésével tartozik az gazda, egyébbel nem". 

Széna, zab ellopása esetén a tiszt köteles a lopást elkövető katonát 
megkeresni, vele a kárt megtéríteni, s keményen megpálcáztatni. 

79 Bethlen 1624. szep tember 29-i u tas í tása . (Bethelen pol. lev. 409. o.) 
80 EOE VIII. köt. 270. O. 
81 Bethlen 1626. augusztus 25-i utasítása. (Török-magyarkori államokmánytár 

I. köt. 468. o.) 
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A tisztnek halálbüntetés terhe alatt tilos seregébe idegen csavargó 
legényeket befogadni. Ahol ilyen található, azonnal le kell tartóztatni 
és minden marhájával együtt a fejedelemhez behozni. 

A kapitányok kötelesek a szálláskörletükhöz közel tevékenykedő 
idegen „latrok" ellen is fellépni, azokat elfogni és karóba vonatni.82 

E részletes és szigorú büntetéseket tartalmazó fegyelmi szabályzat 
bepillantást enged Bethlen hadseregének szállásrendjébe, fegyelmi éle
tébe. Rávilágít a leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségekre, bűn
tettekre és azok büntetésére is. Ha pontos hatását nem is tudjuk le
mérni, annyit világosan látunk, hogy Bethlen még nagybetegen, élete 
utolsó napjaiban is mindent elkövetett, hogy katonáit rendben, fegye
lemben tartsa. Valóban az volt a hadsereg számára, amit Kemény János 
jegyzett fel róla halálakor: „az vitézlő rendnek jó tanítójuk, s mind 
tükörök, de édesatyjok is."83 

* 

Ez az áttekintés a Bethlen hadseregében születő fegyelmi rendel
kezésekről és azok hatásáról korántsem nyújthatja teljes képét a had
sereg fegyelmi helyzetének. Ehhez sokkal átfogóbban kellene bemutatni 
a katonák harcközbeni magatartását, harcfegyelmét, vagy például az 
anyagi ellátás kérdéseit, az osztályviszonyokat és osztályellentéteket a 
hadseregen belül, amelyek mind a fegyelmi helyzet .alakulását befolyá
solták. Mindezek bemutatására egy rövid tanulmány keretei nem nyúj
tanak módot, mindezekkel az alapvető kérdésekkel azonban foglalkozni 
kívánok egy készülő hosszabb munkámban.84 Ahhoz azonban, hogy nagy 
vonalakban áttekintsünk és némi képet alkossunk Bethlen hadseregé
nek fegyelmi helyzetéről, talán elégséges volt ennyi adat ismertetése 
is. Ezek alapján fel lehet tenni a kérdést: valóban fegyelmezett had
seregnek, tekinthetjük-e Bethlen seregét, vagy pedig csak „állítólag 
fegyelmezett hadak"-nak, amelyek a bevezetőben hivatkozott kritikai 
cikk írója szerint „hódító, rabló sereg módján viselkedtek"? 

Véleménymondás előtt az összehasonlítási alapot kell tisztáznunk. 
Nyilvánvaló, Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét és a társadalom
hoz való viszonyát csakis a kortárs hadseregekével lehet összehasonlí
tani. A hadsereg nem nyugodott kielégítő gazdasági alapokon,85 ami 
jelentős mértékben befolyásolta a fegyelmi állapotot. Úgyszintén a had
sereg meglehetősen heterogén osztály- és területi összetétele sem a 
fegyelmi színvonal emelése irányába hatottak.86 Mindezek a tényezők 

82 EOE VIII. köt. 502—505. O. 
83 Kemény J.: i. m. 149. o. 
84 A készülő m u n k a Beth len Gábor háború iva l és hadseregéve l foglalkozik, 

min tegy 40 ívre tervezet t t e r jede lemben. Je len t a n u l m á n y e m u n k á n a k egyik 
részlete . 

85 Ha csak 20 000 fős hadsereg lé t számot veszünk is a lapul , zsoldel lá tásához kb . 
h a v i 70—80 000, évente c s a k n e m 1000 000 for in tnyi összegre let t vo lna szükség. Ehhez 
Be t h l en n ek s e m m i k é p p e n n e m volt módja , hiszen összes évi á l lami jövedelme 
a legkedvezőbb időszakban is alig ha lad ta túl a félmillió forintot . Ezér t minden
fajta szükségmegoldáshoz kel le t t nyúln ia , hogy a hadse reg e l lá tásá t bizonyos mér 
t é k b e n kielégítse. 

86 Bethlen serege udvari hadakból, erdélyi, majd később magyarországi főúri 
bandériumokból, nemesi felkelésből, vármegyei portális katonaságból, városok által 
kiállított zsoldosokból, nyugati (főként német) zsoldosokból, végvári katonaságból, 
székelyekből, hajdúkból tevődött össze, amihez időnként török-tatár, s német pro
testáns segélyerők csatlakoztak. Osztályszerkezetét tekintve a jobbágyok az udvari 
hadakban, a megyék által kiállított portális katonaságban teljesítettek főként szol
gálatot, de feltalálhatók egyéb kontingensek keretében is. 
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meghatározzák, hogy Bethlen hadseregének fegyelmi helyzetét és a 
lakossághoz való viszonyát csakis a korabeli feudális államok 'had
seregével lehet összehasonlítani, párhuzamba állítani és elbírálni. 

'A XVII. század első felének leghíresebb hadseregei a németalföldi, 
a svéd, a bajor, a Wallenstein által létrehozott seregek, valamint Crom
well „ironside"-] ai voltak. Ezek a (hadseregek fegyverzet, felszerelés, 
anyagi ellátás, katonai képzettség terén általában fölülmúlták Bethlen 
seregét, azonban kegyetlenségük a polgári lakossággal szemben a har
mincéves háborúban — kivéve Cromwell seregét, amelyik különben 
részt sem vett abban —, szinte leírhatatlan volt. Engels írja a harminc
éves háború befejezésével kapcsolatban: „Mire eljött a béke, Német
ország védtelenül, eltiporva, lerongyolódva, véresen feküdt a poron
don . . ."87 A korabeli források még ma is elborzasztó hatású adato
kat közölnek a zsoldosseregek kegyetlenségeiről, amiket legtöbb eset
ben vezéreik sem tiltottak, vagy tehetetlenségből, vagy pedig mert stra
tégiai terveikbe beletartozott egyes területek elpusztítása, lakosságának 
terrorizálása. Az élet- és vagyonbiztonság szinte teljes mértékben meg
szűnt ott, ahová a harmincéves háború zsoldosseregei betették lábu
kat, itőlük egyformán rettegett ellenség és szövetséges, olyan kegyetlen 
pusztításokat hajtottak végre.88 

Ebben az általános európai katonai-fegyelmi légkörben tevékeny
kedett Bethlen Gábor hadserege, mely seregről korántsem lehet azt 
állítani, hogy nem követett el fegyelmi vétségeket (minthogy ezekkel 
bőven foglalkoztunk is e tanulmányban), azonban e fegyelemsértések 
mértéke eltörpül azok mellett, .amiket a kortárs hadseregek saját terü
leten is elkövettek, nem beszélve ellenséges területen tanúsított maga
tartásukról. 

E megállapítás után önként felmerül a kérdés: mi volt, avagy mik 
voltak az okai annak, hogy Bethlen csapatai nem süllyedtek a korabeli, 
zömében zsoldosseregek fegyelmi színvonalára? Mielőtt részletes ok
fejtésbe bocsátkoznánk, annyit elöljáróban le kell szögeznünk, hogy 
semmiképpen nem etnikai, nemzeti sajátosságokban kell az okokat 
keresnünk, mert jó néhány idegen zsoldban harcoló magyar csapat 
nagyon is szomorú „hímevet" szerzett magának ilyen téren! A „magyar 
katona jó híre, neve" — amire Bethlen is többször hivatkozott — első
sorban a török ellen küzdő végvári katonák hősi helytállásából táplál
kozott, aminek híre az ügy egyetemleges érdekei révén szétterjedt Euró
pában. Temesvár, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Drégely védőinek hősi helyt
állása váltott ki olyan véleményt, még az eseményeket hideg tárgyilagos
sággal szemlélő velencei követekből is, hogy: „senki sem alkalmasabb, 
ki a töröknek ellenállna, a magyarnál."89 

Bethlen hadserege fegyelmének viszonylagosan kedvező színvonala 
többféle gazdasági, társadalmi, politikai és katonai ok következménye 
volt. Ez a hadsereg egy viszonylagosan szilárd, rendezett gazdasági 
alapon nyugvó állam hadereje volt. Az élelemellátást többnyire min
dig biztosítani tudták, s a zsoldellátás terén, ha voltak is időszakos 
nehézségek, a fizetetlenség soha nem ért el olyan magas fokot és olyan 

87 Engels: A n é m e t pa ra sz thábo rú . Budapes t , 1949. 169. o. 
88 „Elhigyje N a g y s á g o d " — í r t a 1626. szep tember 27-én ia császár i S e n n y e y I s t 

ván Eszterházy Miklósnak — „úgy félek én annak az embernek [t. i. Wallenstein 
császári hadvezérnek] dolgaitól, mint Manszfeldtől vagy tizszer jobban, (gróf Eszter-
házy Miklós Magyarország nádora. II. köt. 370. o.) 

89 Lásd Wertheimer E.: Magyarország állapota a XVI—XVII. században. Száza
dok, 1875. 663. o. 
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krónikus állapotot, mint például a császári seregben. Bethlen minden 
lehető gazdaisági eszközt igénybe vett, hogy hadserege ne zülljön le 
fizetetlen, éhező, lerongyolódott rablóbandává, mint a harmincéves há
ború zsoldos seregei általában. Ez a viszonylagosan rendezett, szerve
zett anyagi bázis pozitívan éreztette hatását a hadsereg fegyelmi hely
zetére.110 

Társadalmi téren Bethlen serege, kiváltképpen 1619 után, .meglehe
tősen heterogén összetételű volt, s egyáltalán nem volt mentes az anta
gonisztikus osztályok osztályellentéteitől. Ezek az osztályellentétek azon
ban Bethlen abszolutisztikus politikája, valamint a különböző osztályok 
érdekeinek bizonyos időleges találkozása miatt nem törtek felszínre 
oly erővel, amely belsőleg szétbomlasztotta volna a hadsereget. Az el
nyomott osztályok hadseregben levő tagjainak antifeudális törekvései 
„.szabad utat" nyerhettek a császári oldalon maradt birtokosok felé, 
ami egyben mintegy biztosító szelepként is szolgált a felhalmozott osz
tályellentétek bizonyos fokú levezetésére. 

Jelentősen befolyásolta a hadsreg fegyelmi helyzetét a viselt háború 
jellege is. Korántsem kívánjuk azt állítani, hogy Bethlen katonái egytől-
egyig a „nemzeti és vallásszabadság" öntudatos, lelkes harcosai lettek 
volna! Nyilvánvalóan számosan közülük megélhetési szükségből, vagy 
zsákmányvágyból, illetve pusztán a kapott parancs teljesítése végett 
mentek a háborúba.91 Ez azonban az éremnek csak az egyik oldala és 
nem is döntő jelentőségű kérdés. A lényeges, az elsődleges az: mi volt 
a háború célkitűzése. A háború célkitűzései visszahatnak .a hadsereg 
erkölcsi, fegyelmi magatartására. Bethlen háborúinak jellegét több té
nyező határozta meg: az első szakaszban védelmi jellegű, országvédő 
háború volt; 1619 után — ha nem is hiányzott a háborús célkitűzések
ből Bethlen dinasztikus elgondolása — azonban ugyanakkor nem tagad
ható a háborúnak az üldözött protestantizmus védelmére irányuló jel
lege sem, továbbá a hazai abszolút monarchia létrehozását célzó ten
denciák, amelyek jelentős tömegek érdekeit, törekvéseit fejezték ki. 
Az a körülmény, hogy Bethlen háborúi nem hódító, rabló jellegű, igaz
ságtalan háborúk voltak, s döntő mértékben hazai területen folytak, 
mérséklőleg hatott a fegyelmi kilengésekre. Bethlen nem kirabolni, 
tönkretenni akarta a magyarországi területet, hanem ott saját nemzeti 
királyságát létrehozni, s ezért fokozott mértékben védte e terület lako
sait, amennyire csak lehetett, a háborús pusztításoktól. 

Szerencsésen hatott a fegyelmi helyzet alakulására maga az a kö
rülmény is, hogy Bethlen egy személyben volt államfő és a hadsereg 
főparancsnoka, hadvezére is. Ily módon egyfelől teljes uralkodói tekin-

90 Bethlen például 1621. február 16-án felháborodottan írja Thurzó Imrének, 
hogy a hadak a fizetéssel egy-két hetet várni nem akarnak, Bocskay egész fe
jedelemségében 3 hópénznél többet az hadaknak idefel nem adott, ez rut dolog." 
A pénzzel „mihelt elérkeznek, azontól által küldöm és megfizetek én magam 
nekik . . ." (Bethlen pol. lev. 2S6. o.) Bethlen háborúit végig kísérik állandó erőfeszí
tései a katonák fizetéséhez szükséges pénz előteremtésére. Lásd e kérdéssel kapcso
latban még „Adalékok Bethlen Gábor honvédelmi politikájához uralkodásának első 
éveiben" c. tanulmányt. (HK 1962. 1. sz. 146. o.) 

91 A fejedelem előbb idézett levelében elkeseredésében maga is szidja katonáit 
hogy ,,. . . minden nyereség az övék, torkig ülnek az prédában stb . . . " (Uo.) 
Az 1623-as hadjárat befejezésével kapcsolatban Kemény János is feljegyzi, hogy 
,,. . . az magyar hadak is megunakozván, s nem anyéra megfáradván, mint megtöl-
tezvén prédával, igen kezdenek vala zúgolódni és békétlenkedni; ki miatt hallottam 
felette nagy búsulással szegény fejedelemnek szájából: csak az egyúttal Isten en
gedné boldog végét dolgának, soha többé, szidva mondotta, az ilyen s ilyen nem
zetével derék dologhoz nem kezdene." (i. m. 103. o.) 
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Ibélyével és súlyával tudott fellépni a fegyelem érdekében, s ugyan
akkor mint az állam gazdasági javai fölött rendelkező személy, erő
teljesebb intézkedéseket tudott tenni a hadsereg anyagi ellátása érde
kében, ami mindig komoly meghatározója a fegyelmi állapotoknak. 
E kérdéshez tartozik az is, hogy a Bethlennel szövetséges magyarországi 
főurak birtokai rendelkeztek olyan fölhalmozott élelmiszerkészletek-
ľkel, ami elősegítette a hadsereg ellátását, továbbá, hogy a zömében 
könnyűlovas haderő mindig könnyebben tudott nagyobb területekről 
élelmiszert beszerezni, s kevésbé élt ki egy adott területet, mint a 
többségükben gyalogságból álló nyugati seregek.92 

Nem hanyagolhatók el Bethlen hadseregének fegyelmi helyzete 
alakulásánál a szubjektív tényezők sem. Így maga az a körülmény, 
hogy Bethlen sűrűn szabályozta és következetesen ellenőrizte a fegyelmi 
állapotokat, s maga személy szerint sem szívlelte a fegyelmezetlenséget, 
E téren felhasználta és továbbfejlesztette azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket nagy elődeinek, Báthory Istvánnak, Bocskai Istvánnak hadi
szabályzatai nyújtottak.93 Emellett a hadsereg valláserkölcsi ideológiája, 
ami ha nem is érte el Cromwell seregének fanatikus puritanizmusát, 
de némiképpen szintén bizonyos mérséklő 'hatással volt a fegyelmi 
vétségekre.94 

Mindezek a tényezők összességükben sem mentesíthették Bethlen 
hadseregét a korszak hadseregeinek számos negatív vonásától. Azon
ban mérsékelték azokat, s erős visszatartó erőt jelentettek abba az 
irányba, hogy Bethlen serege ne süllyedjen le a harmincéves háború 
seregeinek igen alacsony erkölcsi, fegyelmi színvonalára. S ezért, ha 
Bethlen seregét a kortárs hadseregekhez hasonlítjuk, bátran nevezhet
jük valóban és nemcsak „állítólag" fegyelmezett seregnek, noha tisztán 
látjuk negatívumait, s nem akarjuk idealizálni a sereg fegyelmi hely
zetét és a lakossághoz fűződő kapcsolatát. 

Ez a hadsereg általában és összegészében engedelmes, hajlékony 
eszköznek bizonyult Bethlen kezében annak a politikának szolgálatá
ban, amely — ha nem is ellentmondástól mentesen —, a társadalmi, 
gazdasági haladást, fejlődést kívánta előrevinni az akkori Magyarország 
és Erdély területén. 

92 Lásd pé ldául Wal lens te in 1626. augusz tus 30-i levelét K a r l von H ar r achhoz . 
jfTadra: Waldste in ' s Br ie íe an Kar l von H a r r a c h . Fon tes R e r u m A u s t r i a c a r u m . 
XLI. 431. o.) Esz terházy Miklós Wallenste in seregével n a g y o n elégedet len volt, hogy 
azok egyál ta lán n e m tud ják el látni m a g u k a t . „. . . ezek a h a d a k és a generá l i s is 
Bo l s t an (Wallenstein) he r ceg az t k í v á n j a " — ír ja 1626. szep tember 18-án feleségének, 
JNTyári Kr i sz t inának — „hogy min t a hollófiókot őke t is mind csak az é n gondvise
lésem ta r t sa és hogy m i n d e n ü t t én legyek vélek is . Lát ja az is ten, hogy ma jd lépni 
sem t u d n a k mások gondviselése né lkül . K ik igen cs in ta lan népek is. Számta l an 
k á r o k a t t e sznek s t b . " (TT 1900. 32. o.) 

93 A hajdúk fegyelmi kilengéseit nagyon elítélte. „. . . az latorságra, prédálásra 
oly szabadságot nekik nem engedek, mint az előtt szoktatták volt őket" — írta 1616. 
szeptember 17-én Rhédey Ferencnek — ,,. . .az latrot bizony én nem szeretem, nem 
is akarok nekik kedvezni, ha élhetek" (Bethlen pol. lev. 80—81. o.) Báthory István 
és Bocskai István hadiszabályzatait lásd HK 1890. 667. skk. és 116. skk. o. 

94 ,,1621. n y a r á n t á b o r á b a n tíz p réd iká to r volt és m i n d e n n a p huszonnyolc h e 
l y e n megü tö t t ék a dobot p réd ikác ió ra és k ö n y ö r g é s r e " — írja Angyal Dávid: (i. m . 
414. 0.) 
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