
B. Szabó János legújabb kötete
illeszkedik az eddig megjelent, a
magyarság történetét alapjaiban
meghatározó és sorsfordító témákat
feldolgozó, tudományos ismeret-
terjesztõ munkák sorába. Hiszen a
Kárpát-medencei, de fõként az er-
délyi magyarság történetét „érzéke-
nyen” érintõ kérdéskört elemzõ
munka a szerzõ eddig megjelent je-
lentõsebb köteteihez (A tatárjárás,
A mohácsi csata, Háborúban Bi-
zánccal) hasonlóan egy újabb
olyan témát választott, amely a ma-
gyarság történetét nagymértékben
befolyásolta, és gyökeres változáso-
kat eredményezett mind politikai,
gazdasági, mind társadalmi és de-
mográfiai szempontból. A kötet cí-
me igen találó, és teljesen azonosul
a kor eseményeinek, illetve követ-
kezményeinek valóságával, amely
az Erdélyi Fejedelemségnek – kilá-
tástalan helyzetbe sodorva ezt –
majdhogynem bukását okozta. B.
Szabó a történelmi forrásokhoz és
tényekhez messzemenõen ragasz-
kodva, a szakirodalomban megjele-
nõ pontatlanságokat kiigazítva és a
kulcsfontosságú részletekre kitérõ-
en tárja az olvasó elé a korszak ese-
ményeit. Részletes és gazdag adat-
közlései hozzájárulnak az történé-
sek okozta következmények megér-
téséhez. 

Jóllehet kronológiai léptékben
parányi idõszakot dolgoz fel, az Er-
délyi Fejedelemség számára vége-
láthatatlan eseménysorozatok zaj-
lottak le ez alatt az öt év alatt. A

precedens nélküli idõszakban öt
fejedelem váltotta egymást Erdély
trónján (hétszeres fejedelemcseré-
vel), s közülük hárman erõszakos
halált haltak. Több létfontosságú
végvár, többek között Várad, Jenõ
került török kézre, súlyos terület-
veszteségekkel. Talpalatnyi föld
nem maradt, amelyet ne pusztított
s rabolt volna ki a török–tatár–
román had, és százezres nagyság-
rendben hurcolták rabságba Erdély
népét, amely maradandó demográ-
fiai s ennek következtében gazda-
sági nyomokat hagyott maga után.
A kötetben a fejedelemséget érintõ
korabeli események európai kon-
textusba is helyezve tárulnak az ol-
vasó elé. A fejezetek egy-egy Wil-
liam Shakespeare-tõl származó, fe-
jedelemre és uralkodására jellemzõ
rövid idézettel kezdõdnek.

Az Elõhangban a szerzõ Erdély
történetének e korszakra vonatkozó
forrásait, szakirodalmát foglalja
össze, illetve azoknak a megállapí-
tásait és következtetéseit, akik
többnyire II. Rákóczi György feje-
delem vétkességét hangsúlyozzák
Erdély pusztulásában. Rámutat az
említett történelmi korszak kutatá-
sának hiányosságaira, illetve meg-
fogalmazza egyik fõ célkitûzését,
miszerint a korszak történelmi ese-
ményeit egységben akarja láttatni
európai viszonylatban.

Külön fejezetet szán az Erdélyi
Fejedelemség történetének bemuta-
tására, meghatározva helyét Euró-
pában, illetve az oszmán és Habs-
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burg-harcokban. Kiemeli, hogy több
erdélyi fejedelem is kacérkodott a
lengyel trón megszerzésének a lehe-
tõségével, viszont itt gátló tényezõ-
ként a katolikus lengyel elit támoga-
tásának a hiányát említi a protes-
táns trónkövetelõvel szemben.

Megismerkedünk II. Rákóczi
György elsõ uralkodásával, amely-
ben a lengyel trón megszerzésére
tett erõfeszítéseit, szövetségkötése-
it és diplomáciai tevékenységeit
tárja az olvasó elé. Betekintést
nyerhetünk a bonyolult és szerte-
ágazó hatalmi harcokba és az euró-
pai érdekek kulisszái mögé a len-
gyelkérdés rendezésével kapcsolat-
ban. Majd a lengyelországi hadjára-
tot és annak következményeit
elemzi, amely az erdélyi sereg ve-
reségével és tatár fogságba kerülé-
sével zárul.

A szerzõ a következõ fejezetben
Rhédey Ferenc rövid uralkodását
mutatja be. Hangsúlyt fektet Rákó-
czi török fenyegetés miatti lemon-
dására, amelyet taktikai elõnyszer-
zésnek tekint késõbbi visszatérése
szempontjából. Az erdélyi rendek
fõ célja a Porta kiengesztelése és a
tatár fogságba esett erdélyiek kisza-
badítása. Rákóczi a törökök meg-
vesztegetésére irányuló elképzelé-
sei sikertelennek bizonyulnak,
azonban a belsõ politikai támoga-
tottságának és családi vagyonának
köszönhetõen visszaszerzi a trónt.

Rákóczi második uralkodását
európai kontextusba helyezi, tag-
lalva a Porta elleni katonai fellépést
és Erdély számára a segítségnyújtá-
si lehetõségeket, illetve a politikai,
diplomáciai és kereskedelmi kap-
csolatokba is betekintést nyújt. Fel-
vázolja egy Erdély elleni török tá-
madás lehetõségét, és latolgatja az
esélyeket az összecsapás végkime-
netelével kapcsolatban. Korábbi
megállapításokat igyekszik cáfolni

az erdélyi hadra vonatkozóan, és
felvázolja az erdélyi haderõt. Be-
mutatja a Török Birodalom belsõ
politikai helyzetét, a hatalmi kons-
pirációkat, konfliktusokat és láza-
dásokat. Megállapítja, hogy a törö-
kök nem hagyhatták szó nélkül 
vazallusuk engedetlenségét. Meg-
döbbentõ leírást ad a tatár–román
had 1658. augusztusi támadásáról,
amely szinte ellenállás nélkül vé-
gigpusztítja Erdélyt, a városokat
megsarcolják, zsákmányolnak, és
foglyokat ejtenek. Korabeli leírások-
kal, emlékiratokból való idézetek-
kel teszi szemléletesebbé a pusztí-
tás realitását. Rákóczi ezalatt a
Partiumba várakozik, és szándéká-
ban áll a portyázó tatárokat üldöz-
ni, de információhiány miatt több-
ször elszalasztja a foglyok kiszaba-
dításának a lehetõségét. B. Szabó
szerint ezért súlyos felelõsség ter-
heli. A nagyvezír Barcsay Ákosban
talál elfogadható fejedelemjelöltre,
aki a kezdeti vonakodást követõen
elfogadja a lehetõséget.

A következõ fejezetben Barcsay
Ákos elsõ uralkodása tárul az olva-
só elé, aki Rákóczi udvarában ta-
nulta ki a diplomácia fortélyait. 
A Portánál sokat nyom a latba kine-
vezése szempontjából, hogy nem
vett részt a lengyelországi hadjárat-
ban. A szerzõ cáfolja azt a korábbi
vélekedést, miszerint Barcsayt a
Rákóczi iránti feltétlen hûség jel-
lemzi, õ maga nagy taktikusként
jellemzi, és úgy véli, valójában bu-
kását is ez eredményezi.

Majd következik Rákóczi har-
madszori uralkodása. Támogatott-
sága számottevõ a rendeknél, kato-
nai és anyagi ereje is meghatározó,
ami újraválasztását eredményezi.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a
szultán semmilyen módon nem
fogja uralmát elfogadni, és büntetõ-
hadjáratot indít megbuktatására,

téka
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ami a zajkányi vereséggel kezdetét
is veszi. A továbbiakban a Rákóczi-,
Barcsay- és török hadmûveleteket,
terveket és eseményeket ismerhet-
jük meg. Rákóczinak nem nyílik le-
hetõsége elkerülni a törökkel való
összecsapást, ami szászfenesi vere-
ségét és halálosnak bizonyuló se-
besülését eredményezi.

Barcsay, jóllehet újra trónra ke-
rül, tekintélye jelentõsen csorbul,
Várad elvesztése miatt. Ezt követi
Kemény János hatalomra jutásának
és a Barcsay családdal való leszá-
molásának ismertetése. 

Az utolsó fejezet Kemény János
uralkodásába és kényszerhelyzeté-
be engedi betekinteni az olvasót,
aki a török fenyegetés miatt arra
kényszerül, hogy a rendek felhatal-
mazásával segítséget és oltalmat
kérjen I. Lipóttól, aki számára egy-
re aktuálisabbá vált egy törökelle-
nes háború terve. A szerzõ bemu-
tatja a haditerveket és az elõkészü-
leteket. Hangsúlyozza, hogy az el-
múlt évek hadakozásai felõrölték
az erdélyi haderõt, a folyamatos
kudarcok pedig a harci morált. 
A Porta lépéskényszerbe kerül, há-
borút nem kíván Béccsel, de Ke-
ményt sem akartja Erdély fejedelmé-
nek. A törökök támogatásával a meg-
bízhatónak vélt Apafi Mihály lesz
Erdély fejedelme, aki ellen az Er-
délyt elhagyó, leszámolásra vágyó
Kemény 1662 januárjában tér vissza.
A nagyszõlõsi ütközetben azonban
életét veszti, és ezzel kezdetét veszi
Apafi mintegy három évtizedes, vi-
szonylag békés uralkodása. 

Az Utóhangban a szerzõ Gyula-
fehérvár történelmi jelentõségét
méltatja, és kiemeli, hogy a kor fe-
jedelmei, akik sorra itt kezdték po-
litikai pályájukat, bár késõbb halá-
los ellenségekké váltak, valamikor
teljes egyetértésben munkálkodtak
Erdélyért. A továbbiakban II Rákó-

czi György jellemzését olvashatjuk,
akirõl B. Szabó úgy véli, apja árnyé-
kában volt kénytelen élni, folyama-
tos megfelelési kényszerben, ami
késõbbi uralkodására is rányomta
bélyegét. A családi nyomás miatt
nem volt képes önként lemondani
Erdélyrõl, bár ezzel megmenthette
volna ezt. Kemény Jánost viszont
Rákóczival szemben táplált megfe-
lelési kényszerben szenvedõ ural-
kodónak ábrázolja, aki nem egy
esetben különbnek tartotta magát a
fejedelemnél. Kemény kudarcát
éppen az általa megálmodott és 
vezetett lengyelországi hadjárat
okozta – ezáltal válik a tatár kán fe-
jedelemjelöltjévé, aki a béke he-
lyett Erdély pusztulásának tetõzé-
sét idézi elõ.

A kötetet könnyed, olvasmá-
nyos stílus és logikus felépítés jel-
lemzi, illetve minden apró részlet-
re odafigyelõ adatgazdag tényfeltá-
rás. A szerzõ forráskiadásokból és
tudományos munkákból származó
idézeteket illeszt a szövegbe, ame-
lyekkel egy adott eseményt vagy
helyzetet könnyedebben szemlél-
tet. A kiadványt térképek, rézmet-
szetek, csaták illusztrációi teszik
színesebbé.

B. Szabó János stílusát és mun-
káját dicséri, hogy sikerült érthetõ-
vé, átláthatóvá tenni e korszak bo-
nyolult, kusza eseményeit, megha-
tározó történéseit, politikai, diplo-
máciai kezdeményezéseit és erõfe-
szítéseit. Az utóbbi évtizedekben
egyre vonzóbbá vált a fejedelemség
kori Erdély történetének a kutatása,
azonban jelen munka hiánypótló-
nak tekinthetõ, mivel a szerzõ egy
kevésbé ismert, válságos idõszak
érdekfeszítõ eseményeinek a feltá-
rását adja a szakmai közönség és a
korszak iránt érdeklõdõ nagykö-
zönség kezébe.
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