
Varsányi Krisztina
Bethlen Gábor a korabeli német nyelvű 

hírlevelek és vásári kiadványok tükrében

„Éppen ez a (...) hírszerkesztő, azt a latin és német nyelvű írást /  mely
ben Bethlehem Gábor a török szultánhoz fordult, hogy az küldjön neki tá
mogatást és segítséget /  saját maga pingálta és költötte /  ugyanezt szerte a vi
lágban /  szabad nyomtatásban közreadta /  azzal a céllal /  hogy öt /  minden 
kereszténnyel /  mindegy milyen vallásnak /  meggyűíöltesse /  mintha egy 
nem kereszténynél keresett volna segítséget /  és annak beeresztéséhez aj tót
ablakot kitárt volna. (...)

Van benne valami /  hogy Bethlehem Gábor Erdély fejedelmeként /  a 
török császár pártfogásában és védelmében van /  és ugyanezen fejedelem
ségnek /  a vallás terén elszenvedett nyomorúságok miatt /  az ö pártfogásába 
kellett adnia magát (...) de hogy [B.G.] az egész magyar királyságot jogilag is 
a tőröknek akarta volna átengedni /  teljesen kitalált /  és a legnagyobb valót
lanság ...”1

A  FENTI NÉHÁNY SOR egy 1622-ben nyomtatásba került hírlevél rövid 
részlete, ahol a szöveg írója Erdély akkori fejedelmét, Bethlen Gá- 

- bort veszi - egy másik hírszerkesztő „törökos” vádjaival szemben -  
védelmébe. Az, hogy egy erdélyi fejedelem, aki bekapcsolta Erdélyt, illetve 
Magyarországot a 17. század legvéresebb, három évtizeden át húzódó, összeu-

1 HAB 198.8 Hist. (9); NÉMETH H 2094
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rópai háborújába, helyet kap a korabeli német nyel™ sajtó hasábjain, nem 
különösebben meglepő: a törökellenes küzdelmek, illetve a Habsburgok el
len irányuló megmozdulások már a 16. században is nemzetközi visszhangra 
találtak, a jelentősebb eseményekről és főszereplőikről pedig a különböző 
híralapú sajtóműfajok is megemlékeztek. így például Hunyadi János, II. La
jos, Bornemissza Gergely, Zrínyi Miklós vagy Bocskai István neve is ismerősen 
csenghetett a kortárs Európában.

De vajon Bethlen Gábor tevékenysége olyan mélyen és ellentmondásosan 
érintette a német nyelvterület hírfogalmazóit, bog)7 az egyszerű tudósításokon 
túl vitába is szánjanak a fejedelem ténykedése felett; vagy a fent idézett eset 
csak kivétel lenne? Egyáltalán mit tudhatott egy híreket olvasó kortárs Erdély 
„Nagy” fejedelme felől? Bethlen mely tevékenységei kaptak helyet a hírek kö
zött és miről hallgatnak a tudósítások? Mennyire volt lehetősége a harminc
éves háború Európájának, hogy hitelesen tájékozódjon a magyarországi ügyek 
felől, és mennyire kellett a sorok között olvasnia?

Ezekje a kérdésekre keresem a választ a korabeli sajtó két híralapn műfaja, 
a nyomtatott hírlevelek és a félévente megjelenő vásári kiadványok német nyelvű 
példányainak szisztematikus vizsgálata alapján.

De mit takar valójában ez a két, a mai hírszolgáltatás fogalomkészletében 
már nem is szereplő műfaj? Hogyan illeszkedett a 17. század többi tájékoztató 
műfaja közé és egyáltalán milyen jellegű tájékoztatást, információkat várha
tunk ezek vizsgálatakor?

I. A  nyomtatott hírlevelek és vásári kiadványok helye 
a 17. századi tájékoztatási rendszerben

Már a 17. század elején Európa-szerte megfigyelhető jelenség volt, hogy a kor 
embere, az elittől kezdve a legalacsonyabb rétegekig, igen nyitott nemcsak a 
hadi hírek, hanem általában az újdonságok és friss értesülések felé. Ez a ha
talmas érdeklődés és információéhség közvetlenül maga után vonta egy jól 
szervezett hírterjesztő rendszer kialakulását. A legfejlettebb tájékoztatási 
struktúra ott alakult ki, ahol a sűrű városhálózat, illetve a gazdasági és politi
kai hatalom nyújtotta szilárd talaj erre megfelelően elő volt készítve: a refor
máció mozgalma által termékennyé tett Német-római Birodalom területén. A 
tudósítások témái rendkívül széles skálán mozogtak: a társadalmi, gazdasági, 
vallási, politikai, hadi és diplomáciai híreken kívül nagy népszerűségnek ör
vendtek a szenzációhajhászó, kuriózumokat (pl, természeti katasztrófákat, 
szörnyű gyilkosságokat) bemutató újdonságok is. A különféle hírek, éppen
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céljuk (egzakt tájékoztatás, szórakoztatás, propaganda), vagy megcélzott olva
sóközönségük differenciáltsága miatt számos formában láthattak napvilágot; a 
Német-római Birodalom területén a különböző sajtóorgánumok sokrétű 
rendszere alakult ki.

A legrégebbi múltra éppen a hírlevelek2 és rophatok  nyúlnak rassza. Ezek for
májukat tekintve kisalakú (kb. 16 x 20 cm), általában 4—10 oldalas, füzetszerű 
nyomtatványok voltak és időszakonként, rendszertelenül, egy-egy adott ese
mény kapcsán jelentek meg. Míg a hírlevelek rendszerint a hitelességre, vagy 
legalábbis annak látszatára törekedtek (ezt mutatja, hogy az eseményhez kö
zeli, olykor több helyszínről, fontos személyek vagy szemtanúk szájába adva az 
információt közöltek híreket) és rendszerint csak a csupasz tények elfogulat
lan hangú közlésére (pl. ha-diesemények, szerződések tényszerű bemutatása) 
szorítkoztak, addig a röpiratok (pl. egy-egy ceremónia eseményeit bemutatva, 
vagy egy vitatott vallási kérdést kifejtve), nem mellőzték a túlzásokat, a szenzá
cióhajhászást, az agitációt vagy a propagandát sem*2 3 4. Ezek a nyomtatványok vi
szonylag széles olvasóközönséghez juthattak el, hiszen a pár lapos, metszet 
nélküli kiadványok akár 3-4 fős műhelyekben is elkészülhettek, egy átlagos ki
adónál pedig naponta akár 600 példányban"1 is napvilágot láthattak.

A legnagyobb újítást a hírszolgáltató rendszer fejlődése során mégsem a 
példányszámok növekedése, hanem a periodikus sajtó kialakulása jelentette.

Az első periodikusan megjelenő nyomtatott hírhordozók a 16. század má
sodik felétől működő vásári kiadványok (úgynevezett Mefirelation) voltak5 6, me
lyek egy évben kétszer, a kölni, frankfurti, lipcsei, esetleg a magdeburgi nagy 
tavaszi és őszi vásárok alkalmával jelentek meg, és a legutolsó vásár óta eltelt 
néhány hónap eseményeit foglalták össze. Formájukat tekintve ezek 16 X 20 
cm-es, kb. 100 oldalas füzetek voltak, melyek általában kronologikus rendben, 
kommentárok nélkül közölték a röpke címmel ellátott, néhány soros híreket. 
Igaz, hogy ezek a nyomtatott kiadványok a hatalmas vásárok alkalmával az ott
honról szinte csak ilyen alkalmakkor kimozduló, egyszerűbb embereket is 
megszólították5 és rendszerességükkel a 16. század végén a hírszolgáltatás leg

2 A hírlevelekről általában ld.: R. VÁRKONYl, 1988. 3-24, A nyomtatott hírlevelekhez Id.: G. 
ETÉNYI, 2003. 58-59.

3 KÖHLF.r, 1976. 50.
4 BOC.EL.-BlühM, 1985. 742.
5 A műfajról általában ld.: BOI.LINGER, 1999. 21-25.; BeNDER, 1987. 61-70. A műfajt Mi- 

chael von Aitzingen (más néven Eyzinger) 1583-ban Kölnben megjelenő ReloJio Hisioriagu 
alapozta meg. (ld. ehhez: Stieve, 1881. 177-265.), de hamar konkurenciája akadt a kálvi
nista Konrad Lautenbach (művésznevén Jacobus Francus) kiadványai révén.

6 SCHOTTENl.OHER, 1922. 262.
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fejlettebb fokát képezték, de aktualitásuk tekintetében mégis inkább a hírle
velekhez és röplapokhoz álltak közelebb, mintsem a későbbi hetilapokhoz.

A 16. század végén havonta megjelenő lapok is indultak, mint pl. az augsbur- 
gi Sámuel Rorschach Annus Christije7, de ezek nem voltak hosszúéletű, gyöke
ret verő vállalkozások.

A legnagyobb áttörést a nyomtatott hetilapok megjelenése jelentette, me
lyek legfőbb erénye az aktuális és megbízható hírek rendszeres, periodikusős 
folyamatos szolgáltatásában rejlett; ezek legtöbbször hetente egyszer, általá
ban a hét ugyanazon napján jelentek meg, de a század második felétől nem 
ritka a heti két- vagy akár háromszori megjelenés is.

A harmincéves háború a hírszolgáltató rendszerek fejlődésében is hatalmas 
változásokat eredményezett.8 Mivel a háborúk mindig az érdeklődés közép
pontjában állnak, így most is megnőtt az igény az ezzel kapcsolatos hírek, új 
értesülések iránt, ami katalizátorként gerjesztette a hírterjesztés rohamos fej
lődését, az pedig maga után vonta a hírek számának ugrásszerű megnöveke
dését9 10. Ez volt az első olyan nagyobb politikai-hadi összeütközés, melyet a saj
tóban publicisztikai háború is kísért, így áttörő jelentőséggel bírt a modern 
propaganda kialakulásában. A vallási pártok már a háború kitörésekor kifejez
ték aggodalmukat a hírek politikai jellege, elfogultsága és manipuláló szándé
ka miatt.lB Különösen a propagandisztikus szereppel bíró műfajoknál nem 
volt mindegy, hogy a megjelent hír katolikus vagy protestáns nyomdában látott 
napvilágot.

A nyomtatott hírlevelek és a vásári kiadványok hírei azonban a harmincé
ves háború idején is az információk inkább tényszerű, elfogulatlan közlésére 
törekedtek, ezért is tűnnek alkalmasnak arra, hogy ezeken keresztül a Beth
lenről és tevékenységéről kialakult kép alapvonásait megismerhessük.

De melyek lehettek a fejedelem azon fontosabb hadi, politikai illetve dip
lomáciai húzásai, melyekről értesülhetett az európai nyilvánosság, és amelyek 
a korabeli szerkesztők körében hírértékűnek vagy érdeklődésre számot tartó
nak tűnhettek?

7 SCHRÖDER, Tübingen 1995. 21,
8 Ld. ehhez: ADRIANS, 1999; BELLER, 1940; GrÍJNBAUM, 1878.
9 Gorán, 1960. 3.

10 Behringer, 1999.57.
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II. Bethlen Gábor nemzetközi érdeklődésre számot tartó tevékenysége

Bethlen Gábor hamar felismerte, hogy a harmincéves háború kitörésével fel
borult a Magyarországot szorongató két nagyhatalom, a Habsburgok és az 
oszmánok erőegyensúlya és ezáltal lehetőséget látott Erdélyből kiindulva a há
rom részre szakadt ország egyesítésére.

A csehországi események kezdettől fogva nagy érdeklődést váltottak ki 
Bethlenből, már 1618. július 9-i levelében a következő szavakat írta: „Meg kell 
hagyni, a cseh felkelés a császár ellen éppen jó időben tört ki. (...) Nem hiszem, hogy a 
cseheket egyhamar le lehetne csillapítani, hisz ez egy százszorta nagyobb dolog, mint 
Ziska felkelése. ”u

A beavatkozás lehetősége tálcán kínálta magát: a csehek felismerve, hogy 
az ország önmagára utalva nem állhat meg, szövetségeseket keresve egyene
sen Szent Vencel koronáját ígérték Bethlennek. A felkínált cseh szövetség, az 
osztrák rendek nagy részének kedvező állásfoglalása, valamint II. Ferdinánd 
birodalmi pozícióinak megrendülése szinte parancsoló szükségszerűséggel ve
tette fel az ezekből adódó nagy lehetőség kihasználását.

Miután júliusban a protestáns ellenzék vezetői felkérték, hogy vezesse a 
császárellenes katonai felkelést, és sikerült elsimítania a -  Jenő várának átadá
sa kapcsán felmerült -  feszültségeket a Portával, 1619. augusztus 27-én el is in
dult Gyulafehérvárról első hadjáratára11 12 a 20 000 főt meg nem haladó13, köze
pes szinten felfegyverzett és harcképzett14 hadseregével.

A hadműveletek kezdetben rendkívül gyors sikereket hoztak: Felső-Ma- 
gyarországot a Rákóczi György vezette felkelés harc nélkül biztosította számá
ra (szeptember 5-én megszerezték Kassát is), az alsó-magyarországi végvárakat 
pedig az önként kaput nyitó magyar őrség adta Bethlen kezére.

A fejedelmet közben nagy csalódás érte: a neki tett ígéretek ellenére a 
csehek Pfalzi Frigyest, a protestáns unió fejét választották királyukká, aki egy
ben I. Jakab angol király veje is volt. Ennek ellenére Bethlen nem fordult 
vissza, hanem elválasztva ügyét a cseh felkelőkétől folytatta előrenyomulását, 
ami bizonyítja, hogy a cseh koronán túl is látott lehetőséget a háborúban. Ek
kor már egy nagyobb cél lebegett a szeme előtt: a magyar királyság.

A gyors sikerek következményeképpen mintegy négy hét leforgása alatt 
Magyarországot, a Dunántúl kivételével, Bethlen uralta, október 14-ére pedig

11 Idézi: DEPNER, 1938. 37.
12 A hadjáratok részletes eseménytörténetét ld.: NAGY, 1969. 150-167.
13 Bethlen seregének tényleges hadlétszámához ld.: Nagy, 1972. 77-79.
14 A hadsereg alkotóelemeihez újabban ld.: NAGY, 1975.
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már Pozsony városa is a kezére került. November 29-én azonban a cseh és 
osztrák szövetségesek által is szorongatott Bécs alól sásszavon ült, arra hivatkoz
va, hogy védekeznie kell a Lengyelországból betört erdélyi Homonnai Dru- 
geth György ellen. Januárban fegyverszünetet kötött II. Ferdinánddal, amit 
arra kívánt felhasználni, hogy helyzetét kifelé és befelé is tisztázza.

1620. január 15-én szövetséget kötött a cseh rendekkel, de tárgyalásokat 
kezdeményezett Velencével, más nyugat-európai országokkal és a Portával is. 
A szultán 1620. június 22-i levelében beleegyezését adta1’ Bethlen magyar ki
rállyá választásához1*7, de katonai segítséget nem adott, sőt: kihasználva az al
kalmat, elfoglalta Vácot, nagy megrökönyödést váltva ki ezzel a fejedelem ma
gyarországi híveinek körében.

Közben a besztercebányai országgyűlésen 1620. augusztus 25-én kimond
ták a Habsburg-ház magyarországi trónfosztását, és megválasztották Bethlent 
Magyarország királyának, de ő, a sikerek ellenére is ingatagnak tartva helyze
tét, nem engedte magát megkoronázni, hivatalosan a. „Magyarország választott ki
rálya ” címet viselte.

A belső ellentétek ellenére az 1620-as őszi hadjárat nagy sikert hozott, 
mert a fejedelem birtokába került az egész Dunántúl, és jelentős császári erő
ket kötött le, segítséget nyújtva ezzel Csehországnak is. Az 1620. november 8-i 
fehérhegyi csata azonban súlyos csapást mért Bethlen terveire, hiszen meg
fosztotta egyetlen szövetségesétől, Csehországtól. A fejedelem francia közvetí
téssel tárgyalásokat kezdett a bécsi udvarral, de az ajánlott feltételeket elfo
gadhatatlannak tartva tovább szervezte az ellenállást.

A főurak jó része azonban elpártolt tőle: ezt megakadályozandó egyrészt 
megpróbálta szorosabban magához fűzni híveit (középkori ligák mintájára 
személyes szövetséget kötött Thurzó Imrével, Rákóczi Györggyel, Széchy 
Györggyel és Illésházy Gáspárral)15 16 17, másrészt szigorú rendeletekkel próbálta 
feltartóztatni a belső bomlást; de mindhiába.

A magyarországi rendek, megriadva egy csehországihoz hasonló megtor
lástól, kiegyeztek a császárral, és mivel külső segítség sem érkezett, Bethlen 
1622. január 6-án megkötötte Béccsel a nikolsburgi békét.

Ezután sem mondott le azonban a régi magyar állam egységének helyreál
lításáról, de közben más eszközökhöz folyamodott. 1622 nyarán megkérte a 
császár tizenhárom éves leányának, Cecília Renáta főhercegnőnek a kezét, 
majd a leány kezével együtt Magyarország kormányzóságát is, cserébe pedig

15 KÖFECZi, 1981. 666.
16 Bethlen és a Porta kapcsolatához ld.: PÉTER, 1981.1028-1060.
17 MAKKAI, 1980. 110-111.
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felajánlotta kardját és tapasztalatait a török kiveréséhez (1624 eleje). Az aján
latot azonban Becsben visszautasították.

Még folytak a tárgyalások, amikor 1623-ban Bethlen ismét török segítség
gel szállt hadba, de a kül- és belpolitikai, valamint katonai megalapozatlan
ság18 következményeképpen megint csak tárgyalásokra, majd a szintén kedve
zőtlen bécsi béke aláírására kényszerült.

Minthogy II. Ferdinánd közben végleg elzárkózott a leánykérési ajánlat 
elől, a fejedelemnek új utat kellett keresnie. Kapóra jött számára a spanyol- és 
osztrákellenes hágai szövetségben egyesült nyugat-európai hatalmak (Anglia, 
Hollandia, Dánia) csatlakozásra szólító felhívása (1625. december). Tárgyalá
sai eredménnyel zárultak: az 1626. november 30-i westminsteri szerződéssel 
Erdély a szövetség teljesjogú tagjára vált. A szövetségesekkel való kapcsolato
kat szolgálta a fejedelemnek a protestáns brandenburgi választófejedelem leá
nyával, Brandenburgi Katalinnal kötött házassága is.

Az 1626-os harmadik támadásában, melyhez a Porta engedélyét is meg
kapta, Bethlen a harmincéves háború nagyhírű hadvezérével, Wallensteinnel 
került szembe, még mielőtt a szövetségesek (Mansfeld zsoldosvezér vezette) 
seregei megérkezhettek volna, de Drégelypalánk alatt egyik fél sem vállalta a 
küzdelmet. A fejedelem 1626. december 20-án Pozsonyban, tulajdonképpen 
a nikolsburgi szerződés pontjait újból megerősítve ismét békét kényszerült 
kötni a császárral.

Tevékenységének középpontjában ezt követően az állt, hogy a két császár 
között 1627-ben induló szőnyi béketárgyalásokon elismertesse Erdély függet
lenségének kétoldalú garanciáját, ez a terv azonban a szultán ellenállásán 
megbukott, Bethlen állandó törekvése volt, hogy a fejedelemséget belefoglal
ják a különböző hatalmak békekötéseibe, hiszen mindenkor ez az egyik alap
vető nemzetközi formája az államiság elismerésének.19 20

Élete vége felé más tervek is foglalkoztatták a fejedelmet51'1, így a lengyel 
korona megszerzése vagy Erdély, Havasalföld és Moldva egyesítésével az új 
Dácia megteremtése. Ezek azonban csak tervek maradtak, mivel korai halála a 
megvalósítás kísérletét is megakadályozta.

Bethlen élete folytonos háborúskodásokkal telt, de éppen a fordulatok
ban gazdag egyensúlyozó politikája biztosította Erdély számára a belső nyugal
mat, a fel-virágzás lehetőségét. Mind az általában sokat emlegetett mfí-

18 Bethlen Gábor hadvezér! képességeihez ld.: NAGY, 1980. 379-404.
19 R, VÁllKONYl, 1981.5.
20 Ld. ehhez: SZILÁGYI, 1867.; NÉMETH, 1987. 5-22.
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velődéspolitikai21, mind pedig az imént röviden vázolt sokszínű diplomáciai 
tevékenysége révén a Fejedelemséget bekapcsolta Európa vérkeringésébe, 
nemzetközi fórumokra léptetve európai tényezővé tette, ami által Erdély a 
közben egyre inkább kiteljesedő európai nyilvánosság számára is érdekessé 
vált.

De vajon a fejedelem fentiekben vázlatosan szemléltetett sokrétű és sokol
dalú, az európai erőviszonyokhoz alkalmazkodni próbáló politikai és diplo
máciai tevékenysége, és magának a fejedelemnek a személye hogyan jelent 
meg a birodalom fejlett hírszolgáltató mechanizmusában?

III. Bethlen Gábor alakja a korabeli hírlevelekben

A fejedelem politikai tevékenységével, hadműveleteivel, diplomáciai tárgyalá
saival kapcsolatban rendkívül nagy számban maradtak fenn tudósítások a ko
rabeli nyomtatott hírlevelekben.

...Hogy milyen borzalmasan garázdálkodott Tampier gróf Morvaországban /  fülébe 
jutott Bethlen Gábornak Erdély fejedelmének /  amiért az 50 000 emberrel (hogy a szo
rult helyzetben levő Morváknak és Cseheknek segítségére legyen) felkerekedett /  és Rhédey 
Ferencet hagyta Erdélyben gubernátornak /  amikor is a Morváknak 20 000 embert lo
von és gyalog küldött /  és a maradék 30 000-rel a magyarországi, városok és várak el
foglalására indul! /  hamar megostromolta Kassát /  melyet bevett és megszállt /  vonul 
tovább és sok várost és várat meghódít /  hisz a legelőkelőbb erdélyi és fels&magyarországi 
urak és nemesek vannak táborában /  ahogyan az Bocskai ideje óta nem történt /( .. .)  
már Nagyszombat közelében portyáinak /  a jezsuiták állítólag már elmenekültek /  és a 
szegény emberek is mentik holmijaikat a városokba és kastélyokba /  sőt egyenesen Bécsbe 
is. Bevette már Fülek várát is (...) s az előhad már Pozsony nál jár...22

21 A külföldön tanuló magyar diákok, illetve a meghívott neves külföldi tanárok révén Er
dély a művelődés terén is bekapcsolódhatott Európa vérkeringésébe. Ld. ehhez: BlíNDA, 
1980. 65-75.; BlTSKEY, 1980. 57-61.; MARKAI, 1981. 673-697.; NAGY, 1981. 250-258.; 
TAKÁCS, 1981. 15-17.; TARNÓC, 1978; Vita, 1998. 703-713.

22 HAB Gl. 402; NÉMETH H 727 „...Jeweils Gruff Tampier in Mühren so vbel gehauset /  isi sokkos 
(lent Belhlehem Gábor Fürsl in Siebenbűrgm zu Ohrm gebrachl wmúm /  daviege er süli mű 
50000 Mann (dm betmngten Mdhrer mid Böhweti zu Ilü lff kommeii) tiujfgemachl/ mid dm  
Redei Ferenci ziim Gubernátor in Siebenbürgen verlmseit /  denn er auch ahhald den Mahler in 
20000 Mann zu Rojl múl Fuji zu enlsdzen zugeschickl /  vnd mit den hinderslelligen 30000 sich 
dér StíitU mid Vatungeu in Vngarn zubemdehtigen /  auch atsbald einm Anschlag auf Caschaw 
gemucht /  wdehe er einbekommen vnd beselzt /  ríickt weiler fait /  vnd Unit sich vieler Slatlle vnd 
Vestungen. zu impuirtmireu mid zu. beselzen /  den es bejindei sich die vurn.embst.en Land fímren
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Ilyen in médiás resnek ható kezdéssel indulnak a tudósítások Bethlen Gá
borról a birodalmi hírlevelekben. Az 1619 őszén indított hadjáratakor 
Bethlen már hat éve ült Erdély fejedelmi trónján, de ezalatt egyetlen röpke 
híradás sem jelent meg vele kapcsolatban: nemcsak fejedelemmé választásá
ról nem maradt fenn tudósítás, de jó fél évtizednyi politikai, diplomáciai tevé
kenységének egyetlen mozzanata sem kapott helyet a hírlevelek beszámolói 
között.

I. ábr a

Annál inkább megszaporodtak a fejedelemmel kapcsolatos hírek a cseh 
konfliktusba való beavatkozás révén: csak ennek az 1619-es hadműveletnek a 
megindításáról (!) legalább öt különböző kiadvány számol be hosszabb-rövi- 
debhr' formában. A híradásokra jellemző, hogy szinte csak a csupasz tények * 23

múl dm Add aufi Siebminh-gm múl Ober Vngarn boy ütme. ivt Láger /  so zu des Bolskay Zeiten 
nichl gescheium /  (...) sireijfel hereit bis gén Thurna /  dk]esni len seyn hereit von dannen lag /  
wieder gejlohen /  mid Jlehen dia áruim Lnutjnt Sarkén in die Sitid vnd Schldsser /  mid gar allhero 
nach Wien. Er hal auch die Veslnng Filleck eingenommen (,,) /  Vnd isi dér Vorlrah attbereyl bei 
PrejSburg... ”

23 1. NÉMETH H 727
2. RMK 1238 (Röpl. 489, Röpl. 490, Németh H 1706-1707)
3. App. H 755 (Röpl. 483)
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elfogulatlan közlésére szorítkoznak: merre, hány emberrel vonult a fejedelem 
serege, hol, mikor, melyik hadvezérrel ütköztek meg, hányán estek áldozatul 
stb. A Hungarischer Trawerbott kezdetű beszámoló már vallási érzelmekre épít
ve színesíteni próbálta az egyhangú, tényszerű közléseket; égi jelekre hivatko
zott, melyek előre jelezték a kibontakozó veszedelmet:

. . .a  Siro folyó /  FelsŐ-Magyarországon /  elmúlt Karácsonykor véné változott /( ...)  
ami nagy vérontást jelent /  ahogy azt már valamelyest látni is lehet: adott okokból Er
dély fejedelme Bethlen Gábor /  váratlanul /  ember nem gondolta /  Kolozsvárról negy
venezer emberrel lovon és gyalogszer megindult és gyorsan haladt /  Felső-Magyarorszá
gon a főváros, Kassa felé vette az irányt /ezt be is vette /  és hódoltatta...* 24 25

A tényszerű és hitelesnek ható beszámolók ellenére a hadsereg létszámát 
illető adatok nagyban különböznek: 40 000, 50 000, 40 - 60 000 közötti és 
20 000 fős adatok fordulnak elő. Nagy László23 szerint azonban Bethlen sere
gének létszáma nem haladta meg a 20 000 főt, eszerint az Vnterschiedliche /  Ge- 
denckwürdige Geschichten... kezdetű prágai kiadvány adata áll legközelebb az 
igazsághoz.

Csak rendkívül röviden nyilatkozik a hadjárat megindulásáról, ami valószí
nűleg annak tudható be, hogy az információ nagyon friss, elképzelhető, hogy 
még a hadjárat megindulása előtti:

... de a Morvák nap mint nap és nagy kívánalommal várják az ellenséget: és nagy 
kedvvel is, különösen mivel Bethlen Gábor' Erdély fejedelme /  a Csehekhez és Morvák
hoz 20. ezer' magyarral és hajdúval fog csatlakozni ?26

4. Röpl. 492
5. Röpl. 493

24 ín  gteichem hat dér Flufi Siro /  in Ober-Hnngani /  tüe nediste versdiimene Weyhnmiden /
sich in Blut venmndl /  (...) neműt:h grosses Blutvergiessm beden lei /  wie es süli dann hieau
lim itek  miseken. Utet: A u fi gerebenen vrsache isi d é r  Fürsl in  S ibenbürgm  d ér B elhkhem  G ábor /
znvmyehms /  wt wider altér Menschen Gedanckm /  aufi Clausenburg mii in vierzig lansendt
Mónii zu Rofi vndFufi auffgebrochen vnd tylend fortgmidtt /  vnd són Kopff in Obem Hungam
nach dér fíauplsIaU Caschaw geslrechl /  sdhige auch eingenommen /  vnd ihvw. huldigen lassen 

»

25 Nagy 1972, p. 77-79.
26 „...dach enuarten die. Miihrer desFénds taglichs vnd mit grossem vmlangen: inul sind gór wol zu 

muhi /  smiderlich weil dér Be.th.hhem Gábor Fürsl in Siebenbiirgen /  zu dm  Bdhnum vnd Mahrem 
mit 20. lausend Vngam vnd Heydnggen slossen ri/ird?”
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Az ige („siessen wird” ~ Jog csatlakozni”) jövő időre utal, a mondat végén 
pedig kérdőjel áll, ami szintén (a jövő eseményeinek) bizonytalanságát fejezi ki.

A hadi és legfőképpen harci eseményeket tárgyaló híradások mellett nagy 
számban közöltek ezek a kiadványok (általában valamilyen meghatározó sze
mélynek tulajdonítva) autentikus ragy annak feltüntetett leveleket is. Ez legin
kább azzal magyarázható, hogy a hírlevelek törekedtek magukat hiteles hír
forrásnak feltüntetni, és mi sem árulkodhat sokatmondóbban egy eseményről, 
egy cselekedetről, mintsem a cselekvő, vagy egy hozzá szorosan kapcsolódó 
fontos személy sajátkezű levele.

1619-ben Bethlen Gáborral kapcsolatban több levelet is olvashatott a hír
leveleket forgató közönség. „1619. augusztus 18., Álba Júlia27” keltezéssel 
Bethlennek a cseh rendekhez címzett levelét közük28, melyben a fejedelem 
rendkívül reálisan, napjaink értékelésével egybevágóan vázolja Erdély szoron
gatott helyzetét, és segítségéről biztosítja a cseh felkelőket:

27 Gyulafehérvár
28 App. H. 743 (Röpl. 478, SZABÓ K. III. 1269)
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... mivel országunk a töiök orcájában fekszik /  kik mint a hatalmas tenger hullá
mai, sohasem nyugosznak / füleiket a keresztények legkisebb viszályára is nyitva tartják 
/  (-•■) így aztán minket könnyen nyugtalanság érhet /  és ők a szomszédos helyekről 
alkalmat találhatnak a betörésre /  s hogy ezt inkább megakadályozzuk /  mintsem elő
idézzük /  igyekeztünk /  Először az Ottomán császárral békét eszközölni /  és kegyét meg
nyerni. (...) Mindenesetre igyekezetünk /  (...) győzedelmeskedett /  (...) hogy minden 
késlekedést és mulasztást félreteszünk /  az Úr Isten nevében /  hadjáratunkat hamaro
san útnak kívánjuk indítani.. .‘9

Egy, tartalmát tekintve kísértetiesen hasonló levél is megjelent, két nappal 
későbbi dátummal'10, melyben Bethlen (az előző levélben elhangzottak mel
lett) a korabeli magyar tájékoztatási viszonyokat jól jellemezve kéri a csehe
ket, hogy adjanak pontosabb információkat afelől, hogy mi és hogyan is zajlik 
náluk, illetve az iránt fejezi ki sajnálkozását, hogy más „szomszéd” nem támogat
ta azonnal a csehek ügyét;

Minden jámbortól fölöttébb kívánatos lett volna /  hogy mihamarabb a cseh dolgok 
kezdetén /  egy ilyen jeles királyság nyilvános szomorú áttapotját /  mivel nálunk más 
nem csak kétes röpülő /  illetve különböző újságok jártak körül /  a szomszédos /  és a ke
resztény jólét jóakarata hercegé és szívei /  nagy igyekezettel és gondoskodással vették vol
na szívükre /  mivel mi /  messze és távol fekve /  sokkal inkább szerettünk volna azok jó
tékony megegyezéséi és hirdetményéről /  illetve örvendetes nyugodt és békés állapotjáról 
/  mintsem a nagy kölcsönösen káros viszontagságokról hírt kapni.29 30 31

29 „ ...i la ji  m iser la tiu l im  Angesichl dér Türcken gelegen, /  uid ttie  id e  d ie  Fiúikén, dej! w e itm  M ents 
nich l m iie n  können  /  im m er ikre Ökreit im ch zu  deli Chrislm i geH ngstm  Z w yln ich t offen haltén  /  
( . . . )  d m s  tm s dahero g a r  leichtlich V nruke zuslehen könne /  inu l sin ín benachbaite m ik é i  
m tzu fa U m  G elegenhm t enuischfim  /  rm d tm s  salches abzuiiieiulen vir.hr obiigen /  a ls  zu  
o m trsa c h m  gcbührte /  habén niir im.s bejüessm  /  lirsllich  m it dem  O ttom anischm  Kayser 
b eslm d ig m  Friede zu erhaudlm i /  rm d seiu F avou r g e td n n en . (...) Jr.dock h a l dér Eyfer (..) tm s  
zu b m ch t / ( . . . )  d a f  itör h indun  gesetzt alles Veizuges rm d SeumniJS /  im  N a m m  G ot les des H eirn  /  
deft Ilcerm g es mis hald a u fj'd m  Weg m attién  w o llen .. . "

30 RMK1258 (Röpl. 479)
31 „...Es were höchlich von allén /romínén zu wiinschmi geiuesl /  dajt alsbald zu anfang dejt 

Böhmischm xaesens /  dér öjfenlíiche betrüble zustand eiues so tiefjlittten Königmchs /  so bey ima 
anderst nit ah nur durch imgewijte jliegeiule /  auttt vnglei.che Zeitungén vmnbgetragen uiorden/ 
von dert benachbarteu /  mind dér Chiisten wolfahrt xodgewognen Pnntzen mind Heizen /  mit so 
hoheut eyfer mid jürsorg were bttietlzigl worden /  dalim' wir  /  als iáéit vnndfem i enlhgen /  viel 
ehet von dero heihamen vergleichung mid piacaién /  gleichfals JröUchem rühigm rm friedsamen 
stand /  als von (lem grossen beedenseils sttiedlichm vnbild hetim mügén betittil einevmm. ”
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Az érdeklődő olvasóközönségnek a cseh rendek válaszára sem kellett sokat 
várnia, mely szintén megjelent nyomtatott formában3̂ . Ebben a rendek aláza
tosan megköszönik Bethlennek az ígért segítségét, illetve „nehogy a fejedelem je
lentés nélkül maradjon” röviden vázolják a lezajlott eseményeket. Eszerint a 
cseh rendek nemcsak a morva, az alsó- és felső-sziléziai, valamint az alsó- és 
felső-lausitzi, hanem az alsó- és felsó-ausztriai rendekkel is szövetséget kötöt
tek, sőt már arról is értesítik a fejedelmet, hogy Ferdinánd helyett Frigyest vá
lasztották meg királyukká.

Az 1619-es évből még egy, hírlevél formájában közölt levél maradt fenn, 
melyet Bethlen a török császárnak címzett32 33. Ebben kifejti, hogy a legtöbb be
folyásos magyar úr és a rendek is mellette állnak. Kéri torábbá a szultánt, 
hogy ne higgyen a németek, valamint Caracas basa róla terjesztett hazugságai
nak, ármánykodásainak, és végül hűségéről és szolgálatáról biztosítja a török 
császárt.

Bethlen és a török között fennálló diplomáciai kapcsolatok „alátámasztása
ként” 1619-ben még egy nyomtatvány napvilágot látott34, melyben nemcsak 
Caracas basa (valószínűleg az előzőekben bemutatott, és úgy tűnik meghallga
tásra talált levél eredményeként írott) bocsánatkérő üzenetét olvashatta a 
nagyközönség, hanem Bethlen Gábor és a török szultán között létrejött, öt 
pontból álló megegyezést is. Ebben többek között rögzítik Bethlen ígéretét, 
miszerint a magyar urak mindenben engedelmeskednek neki, továbbá, hogy 
Magyarország a fejedelem élete folyamán bármilyen szükség esetén a törökök 
rendelkezésére áll.35 36

Mivel az 1618-as cseh felkelés és a körülötte zajló események hosszabb 
időre a korabeli publicisztika központi témái lettek35, nem lehetett kétséges, 
hogy a beavatkozó Bethlen Gábor továbbra is a Figyelem középpontjában 
marad.

Nyilvánosságra került II. Ferdinánd és Bethlen között januárban megkö
tött fegyverszüneti szerződés37, de arról is tudomást szerezhetett a hírleveleket 
forgató közönség, hogy Bethlen Gábor nem gondolta hosszú tárának ezt a

32 Röpl. 476
33 App. 754 (Röpl. 477, RMK1271)
34 App. H 753. (Röpl. 482, RMK 1270)
35 A nyomtaványban szereplő egyéb adatokból (mint pl. hogy a szultán reagálását is közük 

Homonnai magyarországi betörése kapcsán) valószínűsíthető, hogy a kiadvány inkább 
csak 1619 decem berének második felében látott napvilágot.

36 GEBAUER, 1892
37 Röpl. 504 (App. 775)
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megállapodást, hiszen Pozsonyban már 1620. január 15-én szövetséget kötött 
a csehekkel és más „csatlakozó államokkal”3íi.

Még a besztercebányai országgyűlés előtt napvilágot látott egy egészen 
más jellegű kiadvány is: ez egy V. Frigyeshez intézett írást tartalmaz, 
amennyire a szövegből kivehető, egy régi, gyermekkori barátjától, bizalmasá
tól, aki „szigorúan titkos instrukciókat”, intelmeket, tanácsokat ad a palota
grófnak, hogy ki az, akiben merjen megbízni, és kiben nem®,

Ennek megfelelően három csoportba sorolja a Frigyeshez kapcsolódó sze
mélyeket: 1. nyílt ellenségek, 2. igaz, hű barátok és 3. hamis barátok (vagy 
másképpen titkos ellenségek). Nyílt ellenségnek nevezi az egész Ausztriai Há
zat, a pápát és az itáliai fejedelmeket, igaz szövetségesnek szinte csak a gróf 
szűk családi körét: apósát, (aki nem más, mint az angol király), annak felesé
gét és testvérét, von Buliion herceget. A legtöbben azonban mégis a „hamis 
barát” kategóriában kapnak helyet, mint pl. a velenceiek, a hollandok, a cseh 
rendek, akiket (a szöveg szerint) csak a szükség vezetett el Frigyeshez (nem 
pedig a személye iránti nagy tisztelet). De itt, a hamis barátok között foglal 
helyet nem utolsósorban Beül len Gábor is, akit mindenki közül a legrészlete
sebben mutat be:

... az Erdélyi [értsd Bethlen Gábor] nem szeretetheti léjtett Fenségeddel szövetségre /  
azok ellen /  hanem a császár iránti ellenszenvből /  és mert fél attól /  amit ő itt keres /  
az az /  hogy Magyarországot akarja hatalmába keríteni /  Fenségedet közben a bajban 
elhagyja. (...) A cseh királyságot (...) biztosan nem fogja hagyni (...) mivel (...) a Ma
gyar Királyságot a török, tatár, velencei, lengyel /  sőt maguk a magyarok ellen /  ha 
nincs hozzá más birtoka és királysága /  megtartania lehetetlen,‘w

Hogy az elmondottakat, Bethlen megbízhatatlanságát még inkább alátá
massza, két levelet is mellékel a fejedelemtől: az egyik Hasszán basához íródott 
még 1616. június 14rén, ebben Bethlen Lippa várának önkéntes átadása kap
csán hangsúlyozza, hogy milyen tekintélyes szolgálat, hatalmas kegy volt ez az 38 39 40

38 RMKIII. 1306. (Röpl. 503)
39 HAB T 505 b. 4° Helmst. (13); NÉMETH H 627
40 dér Sibmbürger hal sieti nichl avjt U tb gégén dersdbm /  sondrm ütegen Fdndlschajji gégén 

d#m Kayser /  mid weil ei- sich von de-mselben zv fiirchteu /  mit E. Churf: D: in verbündtnvf 
eingelassm /  utas er hierunfm sucht /  isi difi /  <hifi er Vngarn in seine Gewall bringa /11. Churf. 
D: kié zwischm in gefahr siecken lasse. (...) Dem Kimigreic/t Bőhmen (...) unlerlesset er gewij) 
nichl. (...) dmn (...) das Königrttch Vngern gégén dér fürdőm  /  Tartam /  Venedigem /  Palm /  
mich den Vngern selbst /  da er nichl mehr Irmái mid Kíniigmch dazu habéit sdh  /  zu elhaltén 
uninüglich. ”
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6 részéről a török felé és figyelmezteti a basát, hogy amit cserébe ezért kérni 
fog, azt ő szíveskedjen támogatni a szultánnál.

A másik levelet 1619. november 14-én Szkender basához címezte a fejede
lem: ebben határozottan, igen kemény hangon felszólítja a basát, hogy hagy
jon fel Erdélyben az ellene irányuló ármánykodásaival, „praktikáival”, mivel 5 
sem üti bele az orrát más dolgába; sőt meg is fenyegeti, amikor azt dörgöli az 
orra alá, hogy szinte egész Magyarország elfoglalásával, a korona megszerzésé
vel és Bécs körülzárásával milyen jó pozícióban is van ő most a szultánnál.

A két levél sajtóban történő megjelenése azért is érdekes, mert ezek ön
magukban, tartalmukat tekintve nem feltétlenül negatív színben láttatják a fe
jedelmet: az első levél röviden arról szól, hogy Bethlen egy nagy szolgálatért 
cserébe be akarja nyújtani a számlát a töröknél, a második esetben pedig éles 
hangon próbál leszerelni egy cselszövő basát.

A két levél azonban úgy is értelmezhető, (mint ahogy azt a fenti szöveg is 
teszi), hogy Bethlen Gábor várait önként adja át, saját katonái vérét ontja, il
letve hadi sikereivel a szultán kegyeit keresi, ez pedig a kor alapvető normáit 
sértő cselekedet, tehát gondolkodás nélkül elítélendő. Itt merülhet fel a kér
dés, hogy vzyon voltak-e, ha igen, kik és hányán olyanok, akik nemcsak ez 
utóbbit látták meg a levelekből, hanem megértették a levélíró szándékát, 
helyzetét, s ennek megfelelően tudták értékelni cselekedeteit, illetve őt magát. 
Mivel a Frigyesnek író ,jóbarát” érvelése szinte mindenütt nagy diplomáciai 
tapasztalatra vallóan rendkívül éleslátó, így a „hamisként” értelmezett Bethlen 
reális megítélése igencsak nehéznek tűnik. A kiadvány népszerűségét mutatja 
azonban, hogy ezen a kiadáson kívül (enyhén módosított címmel) még két 
ízben megjelent.41

Bethlen törökhöz fűződő kapcsolatait kívánta hangsúlyozni az a hírlevél 
is, amely a török császár egy állítólagos levelét adja közre, amelyben a szultán 
leszögezi, hogy Erdéllyel békére törekszik, hogy segíti esetleges megmozdulá
saikat a német császár ellen, illetve biztosítja a magyar rendeket, hogy ha saját 
királyt akarnak választani, tehetik azt saját törvényeik és jogaik szerint, de az a 
szultán felé engedelmes legyen,42

41 N émeth h  38, N émeth h  1895
42 RMK III. 1302 (Röpl. 507, Németh H. 365-366) Ez a nyomtatvány különösen nagy nép

szerűségnek örvendett, olyannyira, hogy a következő évben második kiadását is megélte 
(Röpl. 539, RMK II. 421). A két kiadvány betűje, elrendezése azonos, de a szultán leve
lét a második kiadványban egy 1621. január 16-án kelt bécsi írás követi; a címlapon 
pedig a szultán lovas képe helyett egy háromlábú, háromkezű szörnyalak látható, 
amelynek feje fölött nap és félhold lebeg, akárcsak -  bár fordított elrendezésben — Er
dély címerén. Egyes vélemények szerint a kiadás helye a forráson feltüntetett ellenére
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Bethlen királlyá választása nem is váratott sokat magára, és természetesen 
a nyilvánosság sem maradt tájékoztatás nélkül e témában. A Bethlen Gáborral 
kapcsolatos hírek közül a királyválasztás jelent meg a legtöbb kiadásban13, 
népszerűségét bizonyíthatja, hogy még az esemény után egy évvel is jelentek 
meg erről szóló nyomtatványok.

A besztercebányai országgyűlés történéseiről -  a hitelesség kedvéért -  egy 
magyarországi útjáról hazatért utazó elbeszéléséből tájékozódhatott az olvasó. 
Az országgyűlés procedúráját így foglalja össze az elbeszélő:

Végül a rendek ?negegyeztek /  és egyhangúkig a Fenséges és hatalmas Fejedelmet és 
Urat /  Gábor Urat Isten Kegyelméből /  Magyarország és Erdély fejedelmét /  és a Széke
lyek grófját /  stb. választották királyukká. '1

Ezt követően részletesen, szinte lépésről lépésre is kifejti a teljes procedú
rát, lehja, melyik ország küldötte mikor és hogyan érkezett, illetve hírt ad az 
országgyűlés más fontos döntéséről is:

Korán reggel 7. óra körül a rendek összegyűltek a nádor úrnál /  és ott mindenek 
előtt a kancellár úr által előadatták /  hogy ez a királyság az Osztrák Ház alatt milyen 
panaszok alatt volt /  Továbbá /  hogy mi hajtotta őket arra /  hogy Ferdinánd császári 
elmozdítsák /  és új választást hozzanak: illetve hogy Bethlen Gábort válasszák (...) 
ilyen resoluáó után grófThurzó Imre éhes hangon kiáltotta: Vivat sevenijf Rex Gábriel, 
aki után minden jelenlévő /  egységesen kiáltott /  mely aztán az egész városban felcsen
dült: Ezután Felségének minden rend küldötte és jelenlévő úr /  megcsókolta a jobb 
kezét...43 44 45

nem Pozsony, hiszen ez ekkor Bethlen kezében volt, hanem feltételezhetően Prága, 
Lőréim  Emmerich nyomdája. Ld. ehhez: VÁMOS, 1981. 31-32. További megjegyzések 
ld. 105. jegyzet,

43 1620-ban négy különböző kiadás látott napvilágot:
App. H. 780 (Röpl. 513, NÉMETH H. 724)
Röpl. 514 (NÉMETH H. 725}, amely címlapját kivéve azonos App. H. 780-val.
Röpl. 5 2 3 /a. Ebben a kiadványban öt másik hír mellett szerepel Bethlen királlyá 
választása, de az eddigiekkel teljesen azonos szövggel. Ez volt az a kiadvány, mely 1621- 
ben még egyszer, azonos címmel, nyomtatásba került (Németh H 1890)
Röpl. 532

44 App. H. 780
45 „Z v  Jrii vm b  7. Vhr s itid  dia Hurrát. S tan dé  bey dem  P a la lm o  zusam m en  kom m en /  und habén 

d a s é b s tm  eisllich  dn rch  den. H o r n  Cm Uzler jü r  Im g m  lassen /  in n  ittas J ü r  beschwerden dieses 
Kiinigmch je d e r zá t rm ter dem HattJS Oeslerreich gem esm . I ta lt /  mos sie  homogén hab /  den  Kayser 
F erd in a n d u w  z v  ventmrffen /  m in d  zű r  nemen W ahl zn  schreitm : A u d i m arit mb sie Bethlen 
G ábriel erteahlel kelten  ( . . . )  tu teh  solr.hm resolvtion  h a t G rá f  E m eltek  T h u rzo  m it h d le r  stimtn
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A ceremónia menete mellett az olvasó olyan értesülésekhez is juthatott 
Bethlen Gáborral kapcsolatban, amilyenekhez az eddigi hírek révén egyszer 
sem: színes, érdekes beszámolón keresztül megismerhette a fejedelem szár
mazását, neveltetését, képességeit és személye, egyénisége néhány vonását is:

Ami a Fenség személyét illeti /  úgy jó nemesi családból származik /  és ifjú kara óta 
szoktatta magát a háborúhoz /  mint ahogy már élete tizenhetedik évében a hadügyekhez 
került /  és 42 csatában /  (...) személyeseit is volt /  Bátliori. Gábor udvarában /  mint 
ahogy Konstantinápolyban /  is hosszan tartózkodott /  és saját bevallása szerint /  húsz 
évvel ezelőtt olyan szegény volt /  hogy egy kassai kereskedőt kéri meg /  hogy adjon neki 
kölcsön 20 tallért /  (...) Jól ismeri a jogot /  jó az észjárása /  és szívesen veszi magát kö
rül tanult emberekkel /  szinte mindig csak latinul beszél /( ...)  komoly /  de nem zsarno
ki mint ahogy mondják róla /  társalgásban is jeles /  mindenkit szívesen hallgat /  még 
a legszerényebbeket is /  a reformált vallásban igen buzgó /  és istenfélő.,.

Részletesen bemutatja a fejedelem külsejét is:

Alkatát tekintve férfihoz illő magasságú /  meglehetősen testes /  magyaros vonású fe
je van /  elől csak egy hajtinccsel /  magas homlokkal /  valamelyest hosszúkás arccal /  
nagy szemekkel /  ezekben sok fehérrel /  egy kicsit vaskosabb orral /  viszonylag széles aj
kakkal /  fekete szakállal /  majdhogynem a kerek francia módra /  de lent körbe nem leke
rekítve /  hanem enyhén hegyesen hagyva /  különben kellemes színű az arca /  (...) 
mindenkor magyarosan öltözködik /  de nagyon méltóságteljesen és pompázatosán /  (...) 
/szavaiban nagyon határozott /és bőbeszédű... ’7 * 46 47

inlonird rmd ausgmiffm: Vivőt setrmiff Rex Gábriel, eleme jedermann so gegenmirtig gewesen /  
nnchgerujjen /  xodehes auch durdi din gemxe Stadt erschaUm: damnch isi ikret' Mayest. von allén 
fíeirm  Standén Gesandlen műt abtoesenden Tferren / die rechle Hatul geküssl wordeii.,. ”

46 * Was Ikre Mayest. Person bdangel / so isi er rima Adelichen gitten Geschlechls / und kát sick von 
Jugerult aujj mm Krieg gebruvehm lassen /  íme er dann im sí ebeiizekenden Jahr seines AUers 
(dlbere.it znm Kriegswesen kamuiéit /  rmd in 42 Schluchlen / ( . . . )  periönlich gewesen /  An Gábriel 
Balkon Hof /  so inul auch zu Constanlinopd /  tini er su,k láng auffgehaUen /  mind beken nel 
selbslen /  er sey var zwanzigJahrm so ami gewesen /  dajt er einen Kaufuuinn zu Casdunu /  thuut 
hunderl Tka.lerzHl.eyhm /  angesf/rochen /(...) Isi gulesJudiai, hal eme gőte Menüm, vnndgem 
gelerle Leül irw.b sidt /  ErretU auch fost stats Latéin / ( . ,  . ) isi emslhafjl /  altér nichl lyrannisck 
mié mán von ihvie uujíg/hl /  isi gufs Gesjnachs /  kört jedennann geme /  auch dm Gmngslen /  
ina dér Refamurién Rdigitm isi er sekr eyfiig /  auch Gotlsjörchlig... ”

47 „An Person isi er rechter Mannslange / zimblidi corfmhmt, hat einen vngarischen beschauen. Kopff 
/  vámén nur einen. Schopff /  hóhér Síim /  elmos limglichten Gesichls /  giosser Augen /  vad vid  
weisses inn (teliseiben /  ein ménig nbersich gekümpjle Nasen /  zimblih mól bemundet /  einen 
schwanm Bari / fást- au ff die runde Franlzösische Ari /  dock vnter hemmb nichl rumit /  sondern
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A személyleírás egyrészt igen pontos, hiteles, ami azt bizonyítja, hogy a le
vélíró valóbait láthatta Bethlen Gábort vagy hiteles forrásból tájékozódhatott 
felőle, másrészt igen részletes is, ami annak lehet ékes bizonyítéka, hogy az 
ilyesfajta információ csemegének számított, szívesen hallottak, olvastak ilyes
miről. Ezt támasztja alá a szövegíró levélben tett ígérete is, miszerint a levél
hez mellékel egy hiteles képet a „fejedelem” Bethlenről és néhány érmét is, 
melyet az immár királyként veretett saját képmásával.

Az újdonsült uralkodó tekintélyét egy méltó feleség csak emelheti, így az
tán az ő személyét illetően sem hallgat a forrás: Brandenburgi Katalint taka
ros feleségnek tünteti fel, hiszen úgy tűnik, eleget tesz a korban az asszonyok 
felé támasztott legfontosabb elvárásoknak: „Felesége is nemesi származású /  szinte 
semmi mást nem tesz mint imádkozik /  saját maga vezeti a háztartást /  és gyakran ma
ga megy a konyhába /  körülnézni. ’>,s

Az eredetiben is terjedelmes beszámoló alapjában véve hiteles képet ad 
Bethlen Gáborról. A lefestett tulajdonságok megfelelnek a valóságnak, ugyan
akkor az is igaz, hogy az elbeszélő igyekszik azokat pozitív fényben feltűntetni: 
azt hogy a fejedelem szinte csak latinul beszél, nem hiányos nyelvtudásnak ér
tékeli, hanem műveltsége ismertetőjeleként, megcáfolja azt a szóbeszédet is, 
miszerint a fejedelem zsarnoki lenne, és református vallását sem értékeli ne
gatívumként, inkább abban való buzgóságát hangsúlyozza. Valószínű tehát, 
hogy a levélíró nem katolikus, különben nem tudna ennyire sem nem-elítélő 
lenni. Beszédes az is, ahogyan a levélíró Bethlen bemutatását summázza: 
„ Összességében egy olyan Úr, aki erre a méltóságra igencsak érdemes. ”t9

Az, hogy a nyomtatvány több kiadást is megélt, illetve {a fennmaradt több 
példányból következtetve) magas példányszámban látott napvilágot, arra vall, 
hogy nagy népszerűségnek örvendett, volt keletje. Ez annak lehetett köszön
hető, hogy egy királyválasztás mégiscsak nagy horderejű dolognak számított, 
és hogy az egyszerűbb ember is szívesen pillantott bele az elit körüli reprezen
tatív eseményekbe, főleg ilyen színes, könnyen érthető, olvasmányos és nem 
utolsósorban megfizethető beszámoló révén. Ilyen esetben, a kiadványból szár
mazó nyereség reményében, talán még egy katolikus befolyás alatt álló nyom- 48 49

elwas zugespitzel /  hal sonslen gór eme üebliche Fark int Angesichl /  (..) tríigl sich jederzeU ganz 
Vngarisch / aberuhr staltlich vad piacidig /  (...) Isigar m ohit m  reden /  und wol bemlel..."

48 „Sarut Gemahlin isi anch eines addithen Geschlechts /  thut fást nichls als heten /  nimbl sich dér 
Ilaufih allűrig sdber an /  utal gehei offt selbst in die Kiteken /  vmbzusehen. ’

49 „Inn Summa ein solcher Hetr /  dér dieser dtgnüel wol wnrdig. “
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da is szemet hunyt afelett, hogy a nyomtatvány nem feltétlenül a császárt és 
„igaz vallását" élteti."0

Míg a nyilvánosság 1620 késő őszén arról olvashatott, hogy a magyar urak 
egységesen Bethlent választották királyukká, addig az évvégén már megismer
hették azt a bécsi (1620. december 10-én kelt) iratot is, amely Bethlen Gábor 
és a magyar rebellisek ellen íródott.'’1 Ebben Bethlent állítják be bűnbaknak: 
oszmán hadakkal rontott Erdélyre, megölette Báthory Gábort, saját magát ki
áltatta ki királynak50 51 52, várakat adott át a töröknek stb. Mindezek alapján meg
választását teljesen jogtalannak és semmisnek nyilvánítják53 54 55 56, a megtévelyedett 
magyaroknak azonban nagylelkűen békés elrendezést ígérnek94.

Azon túl, hogy megjelent egy hadi beszámoló arról, hogy miként foglalta 
el a fejedelem Tirna várát, és hogyan hiúsították meg Pozsony bevételét a csá
száriak"5, az egész év Bethlen Gáborhoz kapcsolható hírlevelei szinte csak kü
lönböző levelek közléséből állnak.

1620. november 16-i keltezésű levelében (tehát már jó egy héttel a fehér- 
hegyi csata után) kétségbeesetten kéri a magyar rendek támogatását, követke
ző év január 8-i levelében pedig már a cseh rendek felé fejezi ki csalódottsá
gát, amiért feladták, elárulták a „conföderációt”.5" Tíz nappal későbbi dátu
mozással a hadvezér ManBfeldt üdvözli Bethlent az evangélikusok oldalán, 
beszámol hódításairól, illetve 2000 katonát kér a magyar királytól57. Február

50 A fennm arad t négy kiadás közül csak az egyiknek ism ert a nyomtatási helye: Röpl. 532- 
es kiadványt 1620-ban R egensburgban nyom tatták M atthias Miller nyom dájában.

51 RMK III. 1284 (Röpl. 510)
Tartalm ilag ugyanezt a  határozato t tartalm azta a kővetkező évben röviden EdicUd 
Cossalion ( Uralkodói- Megsemmisítés) címmel m egjelent kiadvány is, mely szintén több 
kiadásban lá to tt napvilágot:
RMK III. 1320 (Röpl. 545)
RMK III. 1324 (Röpl. 546, N ém eth  H. 2129, N ém eth  H  2130)
A továbbiakban az idézeteket ld. RMK III. 1320 alapján.
Az két em líte tt kiadáson kívül még nagy számú latin kiadás is napvilágot látott: RMK III. 
1285 (NÉMETH H  2127), Röpl. 544 (RM KIII. 1319, NÉMETH H 2128, NÉMETH H  2131).

52 „ G abid  Betlmi, mii Türckiseher Knegjlmachl /  das Fünlmthumb Siebműnhgen obeifaüen /  und 
s dinen IIérni Gabiéin Ballon (...) gar seines Ijiebens beraubel (...) sich selbsl zum Kmiig in 
Hungarn benennen mid, tunrufen lassen... ”

53 „...vnd obberürle Eleclion, ganlz fiir  mirechl /  Gewalllhalig /  vnbilür.h /  aujjrüerísdi /  mind. 
vnaers Kanigerichs Hungarn /  Rechl mi gebauchm ganlz rumliig /  detohalben fú r  mikraffHg /  
tmgiillig /  mid ganlz null, vnd nidilig (...) annuliem, veit i Igen mid. verni eliten,.. *

54 „... b ü kké  straff / ( . . . )  E infiirallémat heimlassen... ”
55 App. H. 796 (Röpl. 547)
56 NÉMETH H. 1850
57 N émeth H. 135
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elejéről pedig Frigyes király Hamburgban kelt levele maradt fenn, melyben 
kéri Bethlen Gábort, hogy ne forduljon el mellőle, hiszen van támogatásuk: 
az angolok, dánok, svédek és több német fejedelem is pártolja ügyüket.* 58 59

Kettejük levélváltásába ebben az évben még egyszer bepillantást nyerhe
tett az olvasóközönség.™ Bethlen az 1621. április 21-én Nyitrán kelt levelében 
Frigyes hallgatása felől panaszkodik, majd röviden azon elmélkedik, vajon 
melyik ellenség a veszélyesebb, károsabb:

... amelyikei /  mivel se kereszténynek nem neveztetik /  se arra nem törekszik hogy an
nak tartsák /  semmi, sem érdekű kevésbé /  mint hogy mi illik/dukál egy kereszténynek? 
Vagy amelyik keresztény név alatt minden úton-módon /  a keresztények felett zsarnokos
kodik. ..60

Végül arról biztosítja a palotagrófot, hogy az Osztrák Házzal semmilyen 
szövetségbe, békébe nem bocsátkozott.

Frigyes 1621. június 23-án, Grauenhagban kelt válaszlevelében elpanaszol
ja Bethlennek sanyarú helyzetét, miszerint egész családjával menekülnie kell, 
és szövetségesei, támogatói is elbizonytalanodtak a segítségnyújtás terén.

A kiadvány nem pusztán kommentárok nélkül közölte az iratokat, már a 
címben segítette az olvasót a „helyes” állásfoglalásban: „Melyből mindkettejük ke
resztényieden és 0  Fensége a Rom. Csász. ellen igaztalan és becstelen iratokkal keserített 
természetük (...) meglátható”. A levelek javallott értelmezését tehát már azok el
olvasása előtt sugallták.

Nem hagy kétséget megjelenésének célja felől az a kiadvány sem, mely 
Bethlen Gábor a tatár kánhoz írt állítólagos levelét adja közre, hiszen az egyik 
kiadás01 bevezetőjében így nyilatkozik: „A német nemzet minden jóravaló 
gyermekének tájékoztatására /  és emlékeztetőül /  hogy mi rejtőzik Bethlen 
Gábor kálvinista leikében”62 Egy másik kiadás hasonlóan értékeli a levelet:

MánBfeldt levele a 109/2, jegyzetben idézett EdicUtl Cassatiova.ak is része volt.
58 N émeth H 115
59 App. H. 787 / 2 /  (RöpL. 533, RMKII1.1337)
60 .dér jenige welcher /  in  dem er kán Chrisl genennl /  uach darfür bőgni gehallen zu wrnlett /  

nir.kls desto weniger was ebiem Chrislen geziemete /  bedachl ist? Oder dér welcher den Nakutén dér 
Chiislenheü führet mid doch darne/mi alté Wáji múl Weg /  wíder die Chrislen tymnnisim  
stichl... “

61 RMKI11.1317 (Röpl. 535, NÉMETH H. 1918)
62 „AUer GtUhenigm Teulscher Nalion zu Nachrichtung /  vnd Em m em ng /  was tündér defi Bel klen 

Gábor Caluinischm Geist stecke. ”
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Melyből Bethlen hitszegő és igen Törökös a Szt. Róm. Bír. és ebből következőm az 
egész Kereszténység elleni természete /  és hogy milyen csekély igaz és keresztény vér rejtezik 
benne /  kellőképpen kirajzolódik [etc]/’3

Az 1621. április 1-jén kelt üzenetet a szöveg szerint a murányi Szécsy 
György (április 25-én) fogatta el és küldte el a császárnak, hogy bizonyítsa an
nak „gonosz szándékát, alattomos terveitm .

Bethlen ebben egyrészt biztosítja a tatár fejedelmet, hogy a lengyelek nem 
a barátaink, mivel négy évvel ezelőtt Moldvában nyújtott segítségünkért hálát
lanok maradtak, másrészt felvázolva a jelenlegi hadi helyzetet, 10 000, vagy ha 
lehet inkább 20 000 harcost és egy jó vezetőt kér a kántól. A kiadvány rend
kívül népszerű lehetett, több nyelven is megjelent, és számos kiadást megélt.Br'

A számos levél közlésén kívül 1621-ből fennmaradt egy nyomtatvány, 
amely minden eddigitől eltérő módon, hírlevelekre szinte alig jellemző stílus
ban, rendkívül izgalmas, meseszerű formában szolgáltatott információkat 
Bethlen Gábor uralkodásával kapcsolatban.63 64 65 66

Az elbeszélés szerint a Birodalom császárának, illetve Bethlen Gábor, Er
dély fejedelmének követei egy napon érkeztek a Parnasszusra67, hogy Apolló
tól és bölcseitől tanácsot kérjenek uralkodóik számára. Mindkét követ egy-egy 
történetet kapott útravalóul.

A császár követének egy Johannes Cuspinianus68 nevezetű bölcs Luxemburg 
Zsigmond történetét mesélte el: elbeszélte származását, házasságát, azt, hogy 
miként lett magyar király és német-római császár, de legfőképpen uralkodásá
nak kezdetét emelte ki, amikor Zsigmond apróságokért is kíméletlenül, elret
tentő kegyetlenséggel, kínzásokkal és számos kivégzéssel (!) állt bosszút, ami
vel kiváltotta a rendek haragját és ellenszenvét, amiért aztán fogságba is ke
rült és csak nagy nehézségek árán tudott kiszabadulni. Cuspinianus végül így 
összegzi a császár követének a történet tanulságát:

63 RMK III. 1336 (Röpl. 536) „AuJS wétchem dessdbm Bethlehems /  mmuydig mind iveid 
Türckisches Géműik gégén dm  11, Remisek Hdch vnd volgend die ganlze Chn siónkéit /  vnel rene 
roenig ehrlich vnd Christlick geblnts derselb in sick habé /  gemigsamb zusehen ele. ”

64 Valószínűnek tűnik, hogy Széchy György ezzel a tettével inkább (a felkelők elleni meg
torlásától tartva, a császár oldalára állva annak) kegyeit próbálta keresni.

65 Az eddig említetteken kisül Id. még: RMK III. 1338 (Röpl. 538)
66 Röpl. 549 (NÉMETH H. 1714)
67 A Parnasszus az ókori görög mitológiában Apolló és a múzsák lakóhelye.
68 Johannes Cuspinianus (1473-1529) I. Miksa császár orvosa, diplomatája, humanista tör

ténetírója volt, aki követként többször megfordult a magyar és a lengyel királyi 
udvarban.
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Amit eddig elmeséltem /  legyen intés a ti kegyelmes császárotok felé /  hogy mivel még 
manapság sincs minden dolog rendben /  ne ragadtassa magát ilyen heves eljárásokra 
és kivégzésekre /  hanem gondolja meg /  milyen rosszul járt Zsigmond császár ezek miatt
6'J

Bethlen Gábor küldöttének egy Jac. Aug. Thuanus70 nevezetű bölcs 
Báthory Zsigmond történetével példálózott, A történet középpontjába a feje
delem törökhöz fűződő kapcsolatai kerültek: kiemelte, hogy Zsigmondot már 
a nagysikerű Báthory István, későbbi lengyel király is arra intette, hogy a tö
rök ellen szövetkezzen, de efelé hajtották Őt a jezsuitákhoz fűződő szoros kap
csolatai is, aminek ő igyekezett is eleget tenni: megöletett jó néhány törökpár
ti urat, köztük testvérét, Boldizsárt is, de még a moldvai és a havasalföldi 
vajdát is sikerült a török ellen fordítania. Az azonban, -  írja a szöveg -, hogy 
az említett két fejedelem milyen sanyarúan végezte, még frissen él az emléke
zetekben.

Az, hogy 1621-ben, a „prágai executio”69 70 71 időszakában, mit „üzentek" a csá
szárnak Apolló bölcsei, nem nehéz megfejteni. A  Bethlen követének elmon
dott történet azonban korántsem ilyen egyértelmű: a szöveg mondanivalója 
mintha szándékosan „parnasszusi ködbe” veszne: a kifejezések, mondatok 
sokszor többféleképpen is értelmezhetők, de a megtörtént események meg
ítélése is kétes: a havasalföldi és a moldvai fejedelem a török ellen fordult, 
mégis pórul jártak, Báthory Zsigmond hősiesen harcolt a Habsburgok oldalán

69 „.Somét idi lufikéra érzékiéi /  (...) sáli etiierm giüidigslen N em i Keyser zu emer Warnung gesagl 
seyn /  döfi er süli aBdieweil nor.h zűr zá l nicht allé Sachm richtig /  zu kehiem sa hejjtigen 
proceÁireu mi exeipiiren anfiischen lassm  /  seit/lem berlinieken /  wie ubd es Keys. Sigtimnden (...) 
dariibe)- eigangen. ”

70 Jacques-Auguste Thou (Thuanus) (1553-1617) magasrangú francia politikus és törté
netíró volt, legjelentősebb munkája az 1604-1607-ben megjelent História sui temporis, 
mely az 1546-1607 közötti történéseknek állít emléket. Hogy miért éppen Cuspinianus 
és Thuanus mesélt el a történeteket, egészen egyszerűen megmagyarázható: két olyan 
személyre volt szükség, akik kortársai voltak Luxemburg Zsigmondnak illetve Báthory 
Zsigmondnak, elég befolyásosak, hogy hiteles információkat tudjanak közvetíteni, és 
nem utolsósorban, elég nevesek voltak ahhoz, hogy bekerüljenek a Parnasszus nagy böl
csei közé.

71 „Prágai exeoutio"-nak nevezték a cseh felkelők ellen 1621. március 29-ével indított eljá
rást, melynek során június 2l-én 27 személyt kivégeztek, 18-at pedig tesü fenyítésre, il
letve börtönbüntetésre ítéltek.
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az oszmánokkal szemben, mégsem nyert felvételt a Parnasszus nagyjai 
közé72...

Mégis mit üzen Bethlen Gábornak a hírlevél? Hogy érdemes viszonyulni a 
törökhöz? Könnyen lehetett a szerkesztő szándéka, hogy minden korabeli ol
vasó saját belátása szerint találja meg a választ...73

1622-ből az előző három évhez képest már jóval kevesebb hírlevél ismert 
Bethlen Gáborral kapcsolatban. A tanulmány elején már idézett, Türckischer 
ergrimmter Kayser kezdetű kiadvány74, amely azt ecseteli, hogy a török szultán 
milyen okból tört be Lengyelországba azért érdekes, mert — miközben azt ál
lítja egy (meg nem nevezett, egyszerűen csak „Novellám"-ként megjelölt) hír
fogalmazóról, hogy valótlan dolgokat állít és egyszerűen elferdít vagy kitalál 
híreket Bethlen Gábort nyíltan a védelmébe veszi:

Éppen ez a (...) hírszerkesztő azt a latin és német nyelvű írást /  melyben Bethlen 
Gábor a török szultánhoz fordult, hogy az küldjön neki támogatást és segítséget /  saját 
maga pingálta és költötte /  ugyanezt szerte a világban /  szabad, nyomtatásban közread
ta /  azzal a céllal /  hogy őt /  minden kereszténnyel /  mindegy milyen vallásúak /  meg- 
gyűlöltesse /  mintha egy nem kereszténynél keresett volna segítséget /  és annak beeresz
téséhez ajtót-ablakot kitárt volna.75 76

Ez a néhány sor egyrészt bizonyítja, hogy az információk „korrigálása”, 
módosítása már a 17. században élő probléma volt, s az ilyen kezek tevékeny
kedése révén akár fiktív levelek, csak a szenzáció kedvéért írt dokumentumok 
is napvilágot láthattak; másrészt léteznie kellett egy (eddig nem ismert) kiad
ványnak (még ha kitaláltnak is), melyben Bethlen a török császárhoz fordult 
segítségért.711

A szövegíró a továbbiakban a következő énekkel próbálja megcáfolni a 
„hazug Novellám” állításainak abszurditását:

72 A szöveg szerint Bethlen követe ugyanis javasolja, hogy Zsigmond fejedelmet latin nyelv
tudása elismeréseképpen, vagy katonai érdemeiért vegyék fel a Parnasszus bölcsei közé, 
ezt azonban Apolló elutasítja,

73 Mivel a nyomtatvány kiadási helye ismeretlen, ezért sajnos nehéz kideríteni, hogy vajon 
ki sugalmazhatta a parnasszusi bölcsek gondolatait.

74 Németh H 2094
75 Az idézetet eredeti nyelven ld. 1. jegyzet
76 Igaz, hogy mind Bethlennek a tatár fejedelemhez írt levele, mind a Des Tnrckischm Kay- 

m s Hülj]' kezdetű nyomtatvány (mely 1621-ben újabb kiadásban [Röpl. 539 -  ld. 99. 
jegyzet] látott napvilágot, tehát meglehetősen aktuális lehetett), nagy népszerűségnek 
örvendett, mégsem valószínű, hogy a szerző utalásában ezek közül gondolt volna vala
melyikre, hiszen egyértelműen egy tőrük császár hoz címzett írást említ.
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Van benne valami /  hogy Bethlehem Gábor Erdély fejedelmeként /  a török császár 
pártfogásában és védelmében van /  és ugyanezen fejedelemségnek /  a vallás terén elszen
vedett nyomorúságok miatt /  az őpártfogásába kellett adnia magát (...) de hogy [Beth
len Gábor] az egész magyar királyságot jogilag is a töröknek akarta volna átengedni /  
teljesen kitalált /  és a legnagyobb valótlanság /  hiszen hogy adhatna ki a kezéből egy egész 
királyságot /  ha a magyar rendek nem járulnak hozzá...77

Az abszurd vádaknak egyrészt a valószerűtlenség indokával veszi élét, más
részt megvilágítja a „megfogható” bűnök indíttatását (ami a fejtegetés szerint 
nem más, mint a kényszerhelyzet) és ezáltal próbálja elfogadtatni, hogy Er
délynek nem volt más lehetősége.

Hogy egy hírlevélben ilyen nyílt állásfoglalás történjék, és ilyen éles han
gon szóljon ki a szerző a szövegből, egyrészt szokatlan, másrészt viszont meg
magyarázza, bog)' miért nincs feltüntetve a nyomtatás helye, vagy még ke
vésbé a nyomdász neve. Annyi viszont bizonyosra vehető, (bár meglehetősen 
általános a „kategória”), hogy a szerző protestáns.

Cáfolja az eszmefuttatás azt a vádat is, miszerint 1621 nyarán a 600 000 
oszmán a magyar és a cseh király felbujtására tört volna be Lengyelországba; 
inkább -  mivel a lengyelek ekkor a spanyolok legfőbb támogatóinak számítot
tak -a  spanyolok túlzott kontinentális megerősödésének ellensúlyozására tett 
kísérletként értékeli azt.

Nyilatkozik Bethlen Gábor „védelmezője” a rebesgetett magyar béke hí
réről is: szerinte ez még jó ideig fog váratni magára; ebben azonban nem lett 
igaza.

1622januárjában megkötötték a nikolsburgi békét, mely ebben az évben a 
fejedelemhez köthető legfontosabb esemény lett, amiről a korabeli publicisz
tika is hasonlóan vélekedhetett, hiszen több, a békét ismertető kiadvány is 
ránk maradt: az egyik78 pontokba szedve, kommentárok nélkül, a másik79 véle
ményének is hangot adva tudósít a legfontosabb határozatokról.

Az 1623-as esztendőben egy-egy hivatalos esemény beszámolójának né
hány szavas említésen kívül80 teljes a csend a hírlevelekben Bethlen Gábor kö
rül. 1624-ben aztán valamelyest felpezsdülnek az események:

Ezzel a török támogatással aztán /  és ezen kívül /  magyarokból /  erdélyiekből /  
vlachokból ás tatárokból /  összeszedett /  60 000főre duzzadt hader ővel /  Bethlehem Gá

l i  Az idézetet eredeti nyelven ld. 1, jegyzet
78 NÉMETH H 595
79 Röpl. 5 5 0 /f
80 Németh H. 2126
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bor 12 nagy ágyúval elindult /  hidat veit a Tiszán /  és számos várost és helységet bevett 
Magyarországon /  (...) jó néhány jezsuitát /  nemesembert /  és előkelő tisztet és katonát 
/ fogságba ejtett. ..SI

Bethlen Gábor ismét támadásba lendül, és megkezdődik a szokásos vége
láthatatlan hadi beszámoló csaták, várfoglalások, pusztítások és kegyetlenke
dések bemutatásával; a hadjárat elindításával azonban igen érdekes dologra 
vezeti vissza a forrás: a török szultán felbujtásának tulajdonítja:

Fentebb említett Mustafa állítólag meggyőzte Bethlent /  ha a római császár a római 
birodalomban csendet és nyugalmat teremtett /  hogy akkor 0  Császári Fensége minden 
erejével a török birodalom ellen fog fordulni /  amire aztán sok 1000 törökből álló segély
haddal. ..82

1625-ből sajnos egyetlen, Bethlen Gábort érintő hírlevél sem maradt ránk, 
a következő évben azonban újra fontos események zajlottak a fejedelem kö
rül. Az 1626 szeptember havának második felétől október végéig zajló hadi 
eseményeket: Bethlen, ManBfeld és az oszmánok csapatainak mozgását, ütkö
zeteit külön nyomtatvány mutatta be83.

Nagyobb érdeklődésre tarthatott azonban számot Bethlen Gábor Bran
denburgi Katalinnal kötött házassága, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 
leírása több kiadásban, több helyen is újranyomtatva számos példánya fenn
maradt.81

Egy uralkodói esküvő a korban az egyik legfontosabb ünnepi aktusnak szá
mított, külsőségei megjelenítették a házasodó személy fontosságát, állami ha-

81 N émeth H. 470 „Eigenllicher /  Kurtzer inul ivarhafjligei■ Beiidu. Des Zusammm gebmchtm
Bethlehem Gábor ,.. Kriegsmachl /  von Türckmt... ” „Mii dián in Türckischm Succurlz mm  /  vnd 
sonsien zusammen gebradiler Kriegsmachl von Vugrirn /  Siebenbürgen /  Wattachen vnd Toriam 
au ff 60 000. starck isi dér Belhlehem Gábor (...) hu Seftiember mii 12. Síinken gro/S Geschülz 
avjfgelnochm /  ein Briteken uber die Theyxsa gesádagen /  múl eltíche Statl vnd Chili in Vngarn 
eingmmuinen (...) eUichen Je.suU.en /  AAelspemihnen vnd vmnembslm Ojjiáers mind Soldaten 
gefnngen genommm.....”

82 „Vmgemeldlem Muslafa soll Belhlehem (...) ptnyuad.n1 habén /  wann dér Rihuische Keyser das 
Remisek Reich zn Rnh mid Devolivn gebrachl /  dajt alxdann Ihr. Keys, May. gégén das 
Türckische Reich die ganze Machl wmden ttiürdn /  hierdurch er dana rutén Succurlz von vid 
1000. Túráim...”

83 Röpl. 553
84 Röpl. 554-es kiadása cím ében meg is jelöli, hogy a kiadvány először Bécsben Gregor 

Gelbhar nyomdájában látott napvilágot, ezt a példányt pedig Prágában Paul Sesse mű
helyében nyomtatták. Másik kiadása azonos címmel: Röpl. 555 (NÉMETI! H, 2106)
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talmát. Bethlen Gábor esküvője ennek megfelelően hatalmas pompával zaj
lott85: ezt voltak hivatottak visszaadni az erről megjelentetett beszámolók is. 
Mivel ez az uralkodói tekintély kifejezője volt, így a leírás igen terjedelmes 
részét az teszi ki, hogy melyik állam hány küldöttel, milyen ajándékokkal, mi
lyen pompával képviseltette magát.

Nem kevés politikai színezet rejlik a beszámoló azon része mögött, mely 
szerint Franciaországból, Angliából és Velencéből nem érkezett küldöttség, a 
lengyelektől pedig csak fejedelmek és püspökök képviseletében, mivel a len
gyel uralkodó néhány nappal korábbi levelében nem megfelelő titulussal il
lette Bethlen Gábort, amit az elfogadhatatlannak tartott és a levelet vissza
küldte.

Az ifjú pár találkozását a következő leírás alapján képzelhette maga elé a 
korabeli olvasó:

Mikor március első napján a menyasszony már csak fél mérföld,nyíre volt Kassa vá
rosától /  a fejedelem 6000 lóval /  1500 hajdúval /  mind kék ruhában /  500 vörös és 
fehérbe öltözött német muskétással /  emellett sok más úrral és nemessel a városból eléje 
vonult / ( . . .)  A fejedelem lováról, ö pedig kocsijáról leszállt /  kezet csókolt [a fejedelem
nek] az pedig bal karját ajánlta neki és egy szép vörös bársonnyal bevont sátorba vezette 
/  és egy órán át abban időztek. A hercegnő (nem nagy termetű, de igen szép alkatú ás 
18. esztendős életteli lejtésű) szintén csodálatos jól felékesített kísérettel (...) érkezett., f 6

A  leírásoknál tehát a külsőségek, a kápráztató megjelenés hangsúlyozása 
dominál, de az érdeklődő a lakodalmi dínomdánom eseményeiből is cseme
gézhetett.87

85 Ld. ehhez újabban: SZABÓ, 1990. p. 443-449.
86 „Ah (len I. Marii], die Braul elvem m i halbe M ái var die Stal.l Caschaw géniekéi /  hl dnr Fiirsl 

mit 6000. Pffmll /  1500. Htyduckm /  in gtmlz blawer Liberty /  500. Tmísche Muscalirer in 
roth vn d weisser Liberty /  neben v id  Herren \emud vöm Adél aujl dér Stall vnd ír  mlgegen gangéit 
/  (...) dér Furat vöm ltofi /  Sie aher vöm Wagen gestiegm /  dn Sie ihme die Hatul gátnál /  Er ihr 
aber die lincke Iland gebollen vnd Sie in ein sch&n mit rotkem Samel wuler zogeitea Zeit geführet /  
írnnd- ein Stundllang darinnen mit ihr verhnrret. Die Priuzessin (so nü von grosser sfalur, doch 
sehr schaner gesiall vnd Ijtbhujjler geberdm von 18. fahren) iát glách/ala mit einem heniichtm wol 
auJSgehulztm Cmmlal. (..) angelangt... “

87 Megtudhatta például, hogy a magyar módra elkészített étkektől a ném et kisasszonyoknak 
inkább felállni támadt kedvük, mintsem fogyasztani, vagy hogy két udvaribolond „lovagi 
tornája” közben Bethlen bolondjának egy elpattant lándzsa szilánkja került a szemébe, 
amitől az másnapra meghalt stb. A forrás bizonyító erejű lehet abban a kérdésben, hogy 
a fejedelem nek volt-e saját udvaribolodja. Ld. ehhez: TÓTH, 1997. p. 125.
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1627-ben Bethlen, Gáborral kapcsolatban két fontos eseményről szerezhe
tett tudomást a korabeli nyilvánosság: egyrészt hivatalos tájékoztatóból érte
sülhetett a császár és a fejedelem között 1626 decemberében megkötött béke 
pontjairól*”, másrészt olvashatta a fejedelem angol királyhoz címzett levelét, 
továbbá, hogy milyen üzenettel menesztette követét a németalföldi „General- 
Staaden” elé88 89 90. Mindebből a korabeli olvasóközönség talán láthatta, hogy a fe
jedelem a sok kudarc után sem hagyott fel útkereséssel, most éppen a nyugati 
hatalmak szövetségét keresi.

Amilyen in médiás rés kezdéssel indult a tudósítás a fejedelem tevékenysé
géről, olyan hirtelenséggel marad is abba: életének utolsó két évéből nem 
maradt fenn hírlevél formájában megjelenő tudósítás. Érdekes módon halálá
ról sem számol be külön kiadvány, pedig ha belegondolunk, hogy a mérgezés 
gyanúja is felmerült, érthetetlen, hogy miért szalasztotta el a sajtó egy ilyen 
szenzációízű hír közlését."

Ha életében már nem is, de halálát követően még kétszer is találkozhaUtnk 
nevével: egy 1630-as beszámolóban91 arról olvashatunk, hogy Bethlen Gábor 
még nincs eltemetve92 93 94, de temetéséről sajnos nem maradt fenn semmilyen tu
dósítás.98

Egy 1632-es tudósítás pedig Rákóczit egy, a császár földjére történt betöré
se kapcsánÍH a „nagyhatalmú (...) Bethlen Gábor testvéréinek nevezi. A hír 
valószínűleg valamilyen téves információn alapulhatott, de elképzelhető,

88 Röpl. 556. (RMK III. 1405.) „Fned-ensschlnss /  So viidemmP aujfs neme. /  zwisrAen dér Rom: 
Khay: auch zw Hnngarn /  vnd Boheimb Kömig!.: MII (Ferdinund TI.} Vnserem allergedmigslm /  
TTertn ele. Vnd Bethlen Gábor Fnrsten m SieJ/enbürgen /  vernntleh dérén mm hetiden Thailen 
nbge.ordne.ten an- /  sehenlichen vollmáchligen Ilermi CouUsstmen vnd /  gesandfm nnch Inul 
inbegriffner Ariiéul vmmchnm /  Mount Decembm in dér KöttigU elten Haublstndl /  Pressburg in 
Vngern uhgehanddt /  vnd auf/gmcJtld rom- /  dm. “ Másik kiadása azonos címmel: NÉMETH 
H. 598.

89 NÉMETH H. 244. „...v n d  underer Sendschreibtn Nar.h nm dich fü rg n n g n er Me.erscMni.ht”
90 Könnyen előfordulhat persze, hogy volt ilyen beszámoló, csak nem maradt fenn az 

utókornak.
91 NÉMETH H. 2120 „Vngerischer und Siebenbüigischer Zuslaud, Das isi Eigentlir.her mind 

glaubwürdiger Berichl, masmassen síeli die in ober Vngern vnd Siebenfmigen Kayserlicher 
Mnyeslaet xmdmoorjptn, sich wider dm  Türcken fnaesentirt inul die. Calholische Religion 
angenommen. Nachgedm ekl zu Avgstmrg, durch Andreám Aperger auf miser lieben Fmmen Thor. 
Anno MDCXXX. “

92 Mivel a fejedelm et január 25-én temették el, így a forrásnak ezt m egelőzően kellett szü
letnie.

93 Ld. ehhez: TÓTH, 1997.
94 App. H. 824.
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hogy a szerző csak a mindkettőjükre jellemző Habsburg-ellenességük miatt 
lát (tat) ott kettőjük között „rokonságot”.

Igaz, hogy a hírlevelek csak időszakonként, rendszertelenül megjelenő ki
adványok voltak, ám ha a korabeli nyilvánosság csak ezekből a hírforrásokból 
tájékozódott (volna), akkor is rendkívül sokféle információhoz juthatott Beth
len Gáborral kapcsolatban. Értesülhetett hadjáratairól, seregeinek mozgásá
ról, pusztításairól, sikereiről, olvashatott tőle származó, vagy hozzá írott levele
ket, megtudhatta hogy kikkel folytatott diplomáciai tárgyalásokat, milyen 
pompával zajlott királlyá választása, esküvője stb.

A történet így azonban túlságosan kerek, hiszen a Bethlen Gáborral kap
csolatos hírlevelek szórtan jelentek meg Európában: vagyis nem egy városban 
(sőt, egy városban sem) jelent meg az összes. Az, hogy adott példány melyik 
városban látott napvilágot, csak nehezen állapítható meg, hiszen a legtöbb 
hírlevélen nincs feltüntetve a nyomtatás helye: egyrészt mivel az ilyen olcsó, 
tömegárunak számító termék esetében talán a kiadó sem ragaszkodott feltét
lenül ahhoz, hogy feltüntesse azon a nevét, másrészt, ha a beszámoló elfogult, 
vagy kevésbé hiteles volt, talán még inkább jobbnak látták, ha a kiadvány ano
nim módon jelenik meg.

A helységnevüket feltüntető (fennmaradt) kiadványok alapján azonban 
felvázolható, hogy melyik város, Európának melyik része hallhatta a legtöbb 
információt Bethlen Gábor felől95. A térképen egyértelműen kiemelkedik, 
hogy a legtöbb ilyen hírlevelet Prágában és Augsburgban nyomtatták, ezek 
után tekintélyesen elmaradva jön csak számításba Frankfurt és München, Ha 
azt vizsgáljuk, hogy milyen jellegű információknál tüntették fel a kiadót, azt 
láthatjuk, hogy a viszonylag semleges, tárgyilagos híreknél (béke, császári ha
tározat, hadi jelentés stb. közlésekor) szinte minden esetben, a Bethlen törö- 
kösségét hangsúlyozó kiadványok esetében viszont már sokkal ritkábban. 
Azon elenyésző számú hírlevél, amely Bethlen pártját fogja, minden esetben 
nyomtatási hely nélkül látott napvilágot. Ez is bizonyíthatja, hogy egy császár 
ellen lázadó, törökökkel paktáló fejedelem mellett kiállni, elítélendő, veszé
lyes vállalkozás lehetett.

Mivel Augsburg és Prága tűnik Bethlen Gáborral kapcsolatban a leg
jobban informáltnak, itt van lehetőség arra, hogy a megjelent híreket témá
juk szempontjából is megvizsgáljuk. Szembetűnő, hogy mindkét város inkább 
a neki „kedves” híreket adta közre.

A prágaiak Bethlenhez fűzött reményteli várakozásait fejezi ki, hogy a feje
delem 1619-es első hadjáratáról három különböző kiadványt is nyomtattak,

95 Ld. Mellékletek I.
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de megjelentették Bethlen királlyá választásának, illetve Brandenburgi Kata
linnal ült esküvőjének leírását, valamint az 1627-es békekötést is. Csupa olyan 
hír tehát, amelyben a fejedelem mint a protestánsok megmentője, mint pom
pában tündöklő úr, vagy esetleg semlegesen egy béke aláírója jelenik meg.

Augsburgban látott napvilágot ezzel szemben szinte az összes olyan irat, 
amely valamilyen űton-módon a törökhöz kapcsolja Bethlent: a Hasszán illetve 
Szkender basákhoz írott levele két kiadásban is megjelent, de itt nyomtatták a 
tatár fejedelemnek írott állítólagos levelét is. Ezek alapján valószínűsíthető, 
hogy a Des Türckischen Kaysers Hülff kezdetű kiadvány nyomtatási helyét a 
Bethlen kezében lévő Pozsony helyett, nem Prágában90, hanem inkább Augs
burgban lehetne megjelölni.

A hírlevelek időbeni megoszlásának vizsgálatából96 97 több érdekes következ
tetést is levonhatunk. A hírek 1619-ben hirtelen, nagy mennyiségben indul
nak, előtte semmilyen tudósítás nem érkezik Bethlen Gábor felől, ami azt bi
zonyítja, hogy Erdély, és vele együtt a fejedelem személye és tevékenysége 
csak a nemzetközi politikába való bekapcsolódása révén vált hírértékűvé. Az, 
hogy Bethlen további tevékenysége miért nem kapott ekkora nyilvánosságot, 
teljesen egyértelmű: a Birodalmat érintő nagy háború hadszíntere áthelyező
dött, a másik két hadjárat, még a mindig fenyegető török segítség mellett is, 
már csak magánakciónak számított, és az elsőnél önmagában is jóval jelenték
telenebb.

Az 1618-22 közötti hírek magas számát nem egyszerűen csak egy a Habs
burg Birodalmat érzékenyen érintő háborúba történő beavatkozás indokolja, 
hanem leginkább talán az, hogy a császár ellenében, egy kisebbségben lévő 
vallás mellett és a „kereszténység ellenségének” (vagyis egy európai szemmel 
mindenféleképpen elítélendő erő) támogatását élvezve indult a hadjárat.

A hírlevelekben szereplő hírek Bethlen Gáborral kapcsolatban igen bő in
formációforrást jelentettek, de semmiképpen sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ezek a kiadványok tucatjával megjelenő, kevésbé értékes, sokszor 
kétes eredetű értesüléseket közlő és nem utolsósorban időszakonként megje
lenő hírszolgáltatók voltak. A továbbiakban arra keresem a választ, hogy vajon 
a rendszeres információkat nyújtó vásári kiadványok (melyek köztudottan 
gyakran a hírlevelekből szemezgetve szedték össze értesüléseiket) milyen híre
ket közöltek Bethlen Gáborral kapcsolatban, milyen mennyiségben és a hírle
velekhez képest mennyiben eltérő módon?

96 Ld. ehhez: 52. jegyzet
97 Ld. Mellékletek I l./a
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TV. Bethlen Gábov a félévente megjelenő vásári kiadványok tükrében

Bethlen Gábor fejedelemsége idején (1613-1629) német nyelvterületen hét 
különböző városban jelentek meg vásári kiadványok: Kölnben (1583 óta), 
Frankfurt ara Mainban (1591 óta), Erfurtban (1595 óta), Magdeburgban 
(1599 óta), Lipcsében (1605 óta), Heidelbergben (1618 és 1621 között) és 
Asch affért búr gban (1627 és 1629 között). Kölnben és Frankfurtban több kiad
ványt is közreadtak párhuzamosan. Az 1613 és 1629 között hosszabb-rövidebb 
ideig tevékenykedő tizenhat vásárikiadvány-szerkesztő közül Jacobus Francus, 
Sigismund Latomus, Theodorus Meurer és Gregorius Wintermonat neve tű
nik a legmeghatározóbbnak.'Jíi

Sigismund Latomus Relationis Historicae Semestralis Continuatio39 című kiad
ványának 1618 és 1626 közötti számai hiány nélkül fennmaradtak, a korábbi 
időszakra pedig főleg a Jacobi Franci Historicae Relationis ContinuaÜom , illetve 
Gregorius Wintermonat Continuatio I.-II.- ...XXX,m című kiadványa nyújt ér
tékes információkat. 98 99 100 101

98 Biínder, 1994.
99 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének alkalmazásával): „Relationis Histo

ricae Semestralis Condnuatio, Jacobi Franci Historische Beschreibung aller denckwür- 
digen Historien /  so sich hin vnd wider in Európa /  in hoch vnd nider Teutschland /  
auch in Frankreich /  Schott- vnnd Engeland 6 Hispanien /  Hungaro /  Polen /  Siben- 
bürgen /  Wallachey /  Moldaw /  Türckey /  te. hierzwischen uechstverschiener Franck- 
furter Fastenmess biG auff Herbstmessz dieses 1620. Jahrs verlauffen vnd zugetragen. 
AuB uberschickten glaubwürdigen Schrifften vnd eiygenen Erfahrung /  beneben at- 
lich Kupferstücken /  Durch Sigismundum Latomum, alas Meurer, Francum, verlegt 
vnd continuirt. Gedruckt zu Franckfurt ara Mayn /  im Jahr Christi /  M DC XX.”

100 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének/ számának alkalmazásával): 
Jacobi Franci Historicae Relationis Continuatio, Vigesima Sexta. Warhafftige Be
schreibung aller fürnembsten gedenckwirdigen Historien /  so sich fást teglichen in 
Európa, Asia, Africa vnd America ... zugetragen: Auffs beste colligirt von verschiener 
Franckfurter Herbstroesse /  biű auff vorstehende Franckfuner Fastenmesse dieses 
1614. Jahrs/ Alles zum theil auB eigner Erfahrung/ theils auB vberschickten 
glaubwürdigen Schriften von tagé zu tagé verfasset vnd continuiret/ durch lacobvm  
Fiam én.”

101 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének illetve az ehhez igazodó római 
szám alkalmazásával): „Continuatio I. Dér Zeheujáhrigen Historischen Relatiou. Das 
ist: Warhafftige Beschreibung aller gedenckwürdigen Historien /  Handlungen vnd Ge- 
schichten /  so seithero des nechst verschienenen Leipziger Newen Jahrmarckts /  vnd 
etwas zuvorn /  biB vff jtzige Ostermesse beyderseits dieses 1619. Jahres /  sich hin vnd 
wieder in dér Welt /  sonderlich aber im heiligen Römischen Reich vnd in dem  Rönig- 
reich Böhmen /  bey neulich entstandenen Kiiegswesen begeben vnd zugetragen habén.”
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Ezek a beszámolók a nagy tömegeket vonzó „Herbst-” (őszi) és „Fastenmessé”-k 
(böjti [értsd tavaszi] vásár) alkalmával jelentek meg és az ezek között eltelt né
hány hónap eseményeit foglalták össze,1'12

A vizsgált nyomtatványok között a legkorábbi utalást Bethlen Gáborra a 
Theodori, Meurer Relationis Historicae Continuatioim 1614-es őszi kiadása tartal
mazta. Ez azonban nem Bethlen fejedelemmé választását tudatja, mint ahogy 
azt első fontos információként várhatnánk, hanem a török császárnak a ma
gyar rendeket (Portája és Bethlen Gábor felé való) engedelmességre intő 
(február 3-án kelt) írásáról ad számot. A hír azonban, ha közvetetten is, de tu
datja, hogy ki és „miféle” Erdély új fejedelme:

Miután Erdély elfoglalása és Bethlen Gábor török általi beiktatása után /  szá
mos esemény zajlott ugyanazon tartományban... “H

A török szultán ebben az írásban mindenekelőtt feltétlen engedelmessé
get kér a rendektől a fejedelem felé, s teszi mindezt a következő indoklással:

Imént emlegetett Gábor azonban /  amikor is Fényességei Poilánk elé járult /  és lába
ink előtt megalázkodott /  leghatalmasabb parancsunk által Őt a fejedelemségre méltónak 
találtuk /  ezen okból /  ti mindannyian engedelmeskedjetek /  vessétek alá magatokat 
neki /  hallgassatok szavára /  és kövessétek tanácsait...102 103 104 105

102 Az egyszerűség kedvéért a címekben szereplő módszer (a két vásár megnevezésével tör
ténő besorolás) helyett a rövidcbb „tavaszi kiadvány”, illetve „őszi kiadvány” megneve
zéseket fogom  használni.

103 HAB Xb 6254. „Theodori Mevrers Relationis Historicae, Oder Warhafftige Beschrei- 
bung aller Fürneme vnnd gedenckwürdigen Historien /  so sich hiú vnd wider in  
Európa /  in hoch vnnd nider Teutschland /  auch in Franckreich /  Schotte- vnnd 
Engelland /  Hispanien /  Hungarn /  Polen /  Siebenbiirgen /  Wallachey /  Moldaw /  
Türcken /  te. etwas zuvor vnd hierzwischen nechst verschiener Franckfurter Fasten- 
messz bi-G auff diese Herbstmessz dieses 1614. Jahrs /  verlauffen vnd zugetragen. (...)  
Mit etlich schönem  Kupfferstücken vor Augen gestellt /  vnd verlegt durch Sigismun- 
dum Latomum. Gedruckt im jahr nach Christi Geburt /  M.DCXIV."

104 „Delimnek nach erobenmg SiehmfMrgen vnnd Einsetzung def Bethlehem Gabors vöm Türcken /  
etliche factiones in sdbiger Provintz sich erzmget... ”

105 „ Obbemdter Gábor aber /  db  er an vnserer Durchl. Porlen kamuién /  und sich zu misem Fiúsén 
gedemüthigl /  habén xeirjn durch xmsere grofhnachligste Bej'ehl deft Fürslenlhumhs m irdig geacJU 
/  zu dicsem midé /  dajS jhr samptlichjhm mtgegeu zichet. /  ew;h vnlmoerffet /  seinen Wmienge- 
horche/  vnd sdnen Ralhen J'olgef /  (...) dam.il ihr in rmseriu kellen Tag sliller vnd Jriedticher 
Ruhe pjlegen kénnel... ”
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A levelet semmilyen befolyásoló szándékú kommentár nem követi, mindössze 
csak még egy röpke érdekesség, miszerint a török, -  hogy szarának hangsúlyt ad
jon sok hivatalnok és bíró háza elé egy lándzsát ásatott, figyelmeztetésképpen, 
hogy erre lesznek felhúzta azok, akik nem követik az új fejedelem parancsait.

Bethlen Gáborral kapcsolatos hír legközelebb csak öt évvel később, a Rela- 
tionis Historicae Semestralis 1619, őszi számában106 jelent meg, immár az első 
hadjárattal kapcsolatban. A További események Morua-és Csehországban cím alatti 
röpke beszámoló egy Felső-Magyarországról és Erdélyből Prágába érkező kül
döttre hivatkozva mindössze annyit ír, hogy Bethlen 40.000 emberrel elin
dult, a sereg egyik felét a csehek megsegítésére küldi, másik felével saját el
képzeléseinek akar érvényt szerezni.

A következő év tavaszi kiadványa1'7 már annál részletesebben, hét hosszabb- 
rövidebb hír keretében tudósít Bethlen ügyei felől. Folyamatosan beszámol a 
fejedelem magyarországi előrenyomulásáról és várfoglalásairól, említi Bécs fel- 
szabadulását, közli a cseh rendek felé írott levelét, majd szövetségüket, végül 
pedig a császárral kötött januári fegyverszünet pontjait.

Az 1620-as őszi kiadvány108 az április 25-én a morvák, csehek, magyarok, 
sziléziaiak és alsó- és felső-lausitziak között létrejött szövetséget, Bethlen Gá
bor és tekintélyes kíséretének a besztercebányai országgyűlésre történő meg
érkezését, illetve királlyá választását tartotta említésre méltó eseménynek. A 
beszámolók általában rövidek, lényegre törők, legtöbbször csak néhány soro
sak, nélkülözve a kommentárokat és befolyásoló jellegű megnyilvánulásokat, 
nem is hasonlítva ebben a hírlevelek olykor terjengős elbeszéléseire.

A magyarok dúlásai, fosztogatásai mellett, amelyek állandó témát jelentet
tek szinte minden hadjárat alkalmával, 1621 tavaszán109 a frankfurti vásárra 
kilátogatók olvashatták Bethlen szövetségeseinek írott levelét, a császár nyilat
kozatát, melyben semmisnek tekinti annak királlyá választását110, de megtud
hatták azt is, hogy Bethlen Gábor „felbúj tására” Vácot is török kézre adták a 
magyarok; ősszel111 pedig Szécsy György és Rhédey Ferenc Bethlentől való el
pártolásáról, Érsekújvár és Pozsony elfoglalásáról értesülhettek, de olvashat
ták Bethlen tatár kánhoz írt levelét is.

106 HAB M: Ge 482 (23).
107 HAB M: Ge 482 (28)
108 HAB M: Ge 482 (25)
109 HAB M: Ge 482 (30)
110 Edictal Cassation... RMKIII. 1284, 1320,1324
111 HAB M: Ge 482 (29)
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1622-ben112 a magyar seregek Morvaországba való betörése és a nikolsburgi 
béke képezték a Bethlent érintő tudósítások középpontját. Ezt kővetően oly
annyira nem volt „téma” Erdély, hogy a legközelebbi hír csak az 1623-as őszi 
kiadványban113 114 115 116 szerepel. Bethlen Gábor a töröknél és a barbároknál keres segítségetIM 
címszó alatt a következő hírt adták közre:

Mostanság több helyről is hallani lehet /  hogy az öreg Thum gróf /  Bethlen Gábor 
követeként a török portán /  az első vezérnek tiszteletként jutatott 50 000 tallérral /  
annyit elért /  hogy állítólag mindenféle segítséget /  különösen a tatár kán fiát 80 000 
emberrel /  küldenek neki. /  viszont Bethlen állítólag évente 40 000 tallér adót és öt 
város átengedését ígéite a török császárnak.u5

A hír teljes képtelenségnek tűnik, annak ellenére, hogy a szöveg szerint 
„több helyről is hallani lehet”. Ez valószínűleg csak a hitelesség alátámasztását 
szolgálta.

1624 tavaszán110 második hadjárata nyomán Bethlen újra a figyelem előte
rébe kerül: néhány Pfalzi Frigyestől érkezett levél mellett azt is olvashatta a 
közönség, hogy Bethlen Gábor, „a török vazallusa” ismét várakat foglal és a 
magyar koronára fáj a foga, de a császár már készülődik ellene. Ősszel117 már 
az erdélyi követek császári audienciájáról és a béke megkötéséről szóltak a 
hírek.

A következő év első felének csendje után118 119 ősszel felröppent egy négyso
ros hír, miszerint Bethlen Gábor 40 000 emberrel vonul, a császáriak most 
próbálják felderíteni szándékát. Az információ nyilvánvalóan téves volt, a to
vábbiakban nem is került kifejtésre.

1626 tavaszán1111 a soproni országgyűlés, Esterházy nádorrá választása és az 
újonnan magyar királlyá választott Ferdinándnak és apjának küldött jókíván

U 2  HAB M: Ge 482 (32) illetve M: Ge 482 (31)
113 HAB M: Ge 482 (35)
114 Bethlehem Gábor sucht Hülff bey dem Türckm mid Barbmis”
115 „Dieser zeil isi mm imlerschiedlichen Otthon erschollm /  dajl dér alté GraJJ von Thum  /  ab deji 

Belhlehems Gabors nach dér Türckíscken Pfőrien Abgesandtei /  durch 50 000. Tkaler dem Primo 
Vezier zűr Verehrung /  so viel erhallen /  dajijhine allé tiwgliche IIülJJ/  smidmiich deji Tarlarha- 
mi.s Sóim vril 80000. Mann /  solle zugeschickl werden /  hint’ogat soli dér Belhlehem dem Türcki- 
scheu Keyser jiihrlich 40 000 Titater Tribnl vnd 5. VngarisrJie Sld.il einzuinuinen versjnvchen 
habén. "

116 HAB M: Ge 482 (37)
117 HAB Xb 3565 (1)
118 HAB M: Ge 482 (39)
119 HAB Xb 6256
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ságok mellett Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője volt a központi 
téma. Először csak egy nyolcsoros, aztán (valószínűleg mivel bővebb informá
cióhoz jutottak) még három másik tudósítás is megjelent ezzel kapcsolatban. 
Ezek is elsősorban az esküvő pompáját hangsúlyozták, de nem nélkülözték az 
anekdotikus történeteket sem: például hogy von Schonberg úr, aki a meny
asszonyt kísérte, nem volt hajlandó addig Kassára bevonulni, amíg a török 
legalább két mérföldre el nem távolodik; ezt azok végül sűrű szitkozódások 
közepette, Bethlent „kutyának” titulálva meg is tették stb.

Mivel a Relationis Historicae Semestralis 1626-os őszi és az 1627-es mindkét ki
adványa hiányzik, csak feltételezhető, hogy Bethlen harmadik hadjáratáról is 
érkezett valamilyen tudósítás. Úgy tűnik azonban, hogy az európai diplomá
cia, ha szeme sarkából is, de még 1628-ban is figyelemmel kísérte Bethlen te
vékenységét, hiszen tavasszal12” a következő hír látott napvilágot:

Miután Bethlen Gábor nemrég tért vissza az Ottomán Portától /  és ott komoly segít
séget kérvényezett /  illetve az erdélyieket is háborúra készíti /  hogy aztán ez bekövetkezik-e 
/  a jövőben fog kiderülni...120 121

Ha voltak is ilyen tervei Bethlen Gábornak, megvalósításukra már nem ke
rült sor. Az, hogy a vásári kiadványokban a fejedelem politikai, diplomáciai és 
kulturális tevékenysége mellett halála is érdeklődésre számot tartó hírnek 
számított, azt a kölni Newer Vnpaitheyscher PostreuMer 1629-es őszi kiadása122 
bizonyítja:

Bár sokat hallani manapság /  hogy Magyarországon a helyzet igen zavarosan áll /  
és hogy Bethlen Gábor Erdély fejedelme sok ezer embert toborzott /  mindenesetre ez idáig 
minden csendes és nyugodt. Bár a fejedelem súlyos betegségbe esett /  miszerint halottnak 
is mondták /  és néhány szolgálóját gyanúsítják /  hogy állítólag ők mérgezték meg /  ez

120 HAB Xb 6257
121 „Nachdem Bethlehm Gábor kurtz vmvichmer Zeit widemmb zuriick mm dér Otlomanischm 

Pjbrleu kortanén / tmd M a  startke Hilff solliálirel /  ah werden durclt ihn Sibtmbihger slardte 
PraefMtatona zum Krieg gemacht /  oh dana solches erfolgen werde /  mini künjflige Zeit 
ajfmbarm... ”

122 HAB 202. 63 Quodl (3). Teljes címe: „Newer Vnpartheyischer Teulsdtnr Qder Numius oder 
Glaubtnürdige Erzrihlung altér Fürnemen vngedenckitrürdigeri. Ilistmien /  so sich hin rmd midéi' 
in Európa /  in Hoch -  vad Nider Teuhchltmdl /  nur.h Fra.nckrr.ich /  Engelland /  haliéit /  
Hispaniea /  Hungam /  Böheimb /  Pálén /  SiehenhüegeH /  Watlachey /  Preussen f  Schweden j  
Türchen /te.  von dérFaslen-hifiauffdie.segegrttiwerligeHerbslvurfi 1629. John / zugetragen rmd 
aerlaujfen habéit. Gedntr.kl zn Cölln /  Bey Pelei- vmi■ Brachel /  imter dér giilden Wagen M DC 
XXIX.”
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azonban vaklármának bizony ult. Közben ez a fejedelem Kolozsváron fő  iskolát állítta
tott fel és német földről sok tanult embert hívott meg.123 124

A fejedelem halálával kapcsolatos értesülés mégsem bizonyult vaklármá
nak, hiszen Bethlen 1629. november 25-én valóban elhunyt. Erről viszont az 
őszi vásár alkalmával, amelyet általában szeptember-október körül rendeztek 
meg, nem tudhattak, ezért is furcsa, hogy mégis ennyire „előre” és ilyen pon
tos adatokat tudtak a fejedelem haláláról és annak körülményeiről. Elképzel
hető, hogy más forrásból már értesültek a fejedelem hosszas betegeskedésé
ről, a mérgezést pedig, mely egy fejedelem esetében minden további nélkül 
„megeshet”, csak -  mint érdeklődést keltő hírt -  felröppentették.

A „kolozsvári fő iskola” felállításáról szóló hír valószínűleg az (1627-28- 
ban) Gyulafehérváron épített fejedelmi akadémiára vonatkozik, ahová többek 
között Opitz Márton is meghívást kapott121, amiről német nyelvterületen is tu
domást szerezhettek. Az viszont szembetűnő, hogy a külpolitikai tevékenység 
mellett a fejedelem ilyen kultúra teremtő tevékenysége is ismert és közzétett 
információ volt külföldön.

Összességében elmondható, hogy a vásári kiadványok, akárcsak a hírleve
lek, igyekeztek Bethlen Gábor szinte minden fontosabb tevékenységéről 
beszámolni. Hadjáratai, békekötései, levelei éppúgy helyet kaptak, mint a ki
rállyá választásáról vagy esküvőjéről szóló híradások. A félévente megjelenő ki
adványban természetesen a hírek sokkal rövidebbek, lényegretörők, kevésbé 
jellemző rájuk a hírlevelekből ismert terjengősség, hiszen a szerkesztőknek a 
kontinens számos pontjáról befutó információinak kellett helyet biztosítani
uk. Ha valaki azonban rendszeresen kilátogatott a félévente tartott vásárra és 
mindig megvette az aktuális kiadványt, viszonylag jól tájékozódhatott afelől, 
hogy Magyarország, Erdély és Bethlen Gábor körül éppen hogy áll a helyzet.

Mivel a vásári kiadványokban a Bethlen Gáborral kapcsolatos hírek krono
logikus tekintetben viszonylag folyamatosan nyomon követhetőek, ezért ér

123 „Ob mán wol diesel zeil vid gesagl /  da.fi die Sachm in Vngam sehr vendnél stünden /  mind 
döfi Belhldiem Gábor Fürsl in Sibenbürgen vid lausetü Maim wmhen Hej} /  isi. duch alles hifikéi n 
síül inul ruhig Miebeit. Hodigemeller Fürsl zw/ir inas in ein schwere Kranckheit gefattm /  aho 
dafi er  todt gesagl w a r /  mid beschüldiget mán etíicke sduer Dimer /  ah ab sie ilim Gijfl sálién 
beygebmchl habén / is i abersolcha geschrey fahchgetmm.
InviiUdsl hal Hochgemelter Fürsl zu Clausetiburg ein holté Schul avjjrichlm  m ind imfi 
Teutschlandl viel geliihrlen M iinner dana bérűjén lassen. ”

124 Ld. ehhez: JAKAB, 1909; H ermann, 1876.; GRAGC.ER, 1926. 313-320.
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elemesnek tűnhet -  a hírlevelekhez hasonlóan -  feltérképezni azok idő- és 
mennyiségbeli megoszlását.125

A B ethlen G áborra vonatkozó  hírek idő- és  m ennyiségbeli 
m ego szlása  a Relationis H istorícae S em estra lis  c. vásári 

kiadványban

Hírak mennyisége 
{oldalban)

Il/b. ábra

Ha összevetjük a nyomtatott hírlevelek és a vásári kiadványok híreire vo
natkozó diagrammokat, az alapvető hasonlóság szembetűnő. Ez bizonyítja azt, 
hogy a hírlevelek információiból felvázolt görbe attól, hogy valószínűleg nagy 
számú megsemmisült példányt nélkülöz, arányaiban helyes képet mutat. A hí
rek száma itt is jobbára a három hadjárat, illetve azok súlyának függvényében 
változik: az első kapcsán szintén lényegesen több információt közölve.

Különbség mutatkozik azonban abban, hogy a vásári kiadványok egy erdé
lyi fejedelem körüli eseményeket hadjárat nélkül is, önmagában, pusztán csak 
a törökkel való kapcsolata révén is közlésre érdemes hírnek tartották, hiszen 
már 1614-ben, sőt még 1629-ben is tudósítottak felőle. Nem kellett tehát fel
tétlenül egy Habsburg-ellenes megmozdulás ahhoz, hogy Bethlen megjelen
jen a nyomtatványok hasábjain. Ez bizonyítja, hogy ezek a kiadványok valami
vel kiegyensúlyozottabb, kevésbé esemény- és szenzációfüggő tájékoztatásra 
törekedtek, bár korántsem érték utol ilyen tekintetben a korabeli hetilapok 
szintjét. Persze célkitűzésük, feladatuk sem ebben rejlett elsődlegesen...

125 Ld. ehhez: H ,/b . ábra
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V. Konklúzió

A harmincéves háború alatt a Német-római Birodalom területén működő 
tájékoztatási rendszer addig soha nem látott fejlettségi szintre emelkedve on
totta magából a közönség híréhségét kiszolgáló (illetve kihasználó) különböző 
célzatú (olcsó, gyors, hiteles vagy rendszeres tájékoztatást nyújtó vagy akár 
propagan disz tikus) sajtótermékeket.

A Birodalomhoz való földrajzi közelség és közvetlen kötődése, a törökhöz 
fűződő kapcsolatai, illetve Bethlen Gábor európai politikába való bekapcsoló
dása révén Magyarország ebben az időszakban különösen nagy figyelmet ka
pott a korabeli hírekben. Bethlen nagy célok felé törő, a két szomszédos 
nagyhatalom között egyensúlyozva kétszínűnek tűnő, olykor a kor normarend
szerét sértő politikája még inkább magára vonta a hírszerkesztők figyelmét. 
Ennek eredményeképpen a fejedelem tevékenysége a korabeli híralapú sajtó
műfajokban folyamatosan nyomon követhető.

Az olcsó, gyors, tényszerűségre törekvő néhány oldalas nyomtatott hírleve
lekből sokféle információhoz juthatott a korabeli olvasó: értesülhetett a feje
delem hadjáratairól, seregeinek mozgásáról, pusztításairól, sikereiről, nagy 
számban olvashatott tőle származó, vagyr hozzá írott leveleket, megtudhatta, 
hogy kikkel folytatott diplomáciai tárgyalásokat, de azt is, hogy milyen pom
pával zajlott királlyá választása vagy esküvője.

A nagy' számban fennmaradt hírlevelek Bethlen Gáborra vonatkozó infor
mációinak idő1 és mennyiségbeli megoszlása azt mutatja, hogy a fejedelem a 
prágai események kapcsán kirobbanó császárellenes küzdelmei révén vált hírér
tékűvé, hadjáratai előtt illetve után nincs felőle tájékoztatás. így nem véletlen az 
sem, hogy kiadási helyüket tekintve Prágában, illetve az erős császári befolyás 
alatt álló Augsburgban látott napvilágot kimagaslóan a legtöbb, Bethlennel 
kapcsolatos hírlevél.

A félévente megjelenő, a világ felévnyi eseményeit több rövid cikkben 
összefoglaló vaskosabb vásári kiadványok, amelyek gyakran a hírlevelekből 
szemezgetve szedték össze értesüléseiket, már valamivel kiegyensúlyozottabb 
tájékoztatást nyújtottak. Ezt bizonyítja, hogy még jóval a háború kitörése előtt, 
1614-ben, és jóval az utolsó hadjárat után, 1629-ben is tájékoztattak a fejede
lem felől, ami már nemcsak annak politikai, diplomáciai vagy reprezentatív 
ügyeire korlátozódott, hiszen tájékoztattak a gyulafehérvári akadémia megala
pításáról, de Bethlen közelgő haláláról is.

Ennek a két, viszonylagos elfogulatlanságra és tényszerűségre törekvő hír
alapú sajtóműfajnak a vizsgálata lehetővé tette, hogy a Bethlen Gáborról és 
tevékenységéről a nemzetközi hírolvasó közönség előtt kibontakozó kép alap
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vonásait megismeijük, vagyis feltérképezhettük azokat a fontosabb informáci
ókat, amelyeket egy német nyelven olvasó európai ember a 17. században 
Bethlen Gábor felől hallhatott. Egy kortárs szeme előtt kirajzolódó teljesebb 
Bethlen-kép felállításához azonban elengedhetetlenül szükséges lenne a pro- 
pagandisztikus röplapok, illetve a rendszeresen nagy számú, megbízható érte
sülésekkel szolgáló hetilapok vizsgálata is.
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A  felhasznált források jegyzéke

1. HÍRLEVELEK
a) A Hubay katalógus alapján

Röpl. 476.
Antwortschreiben | AN den Fürsteu in | Siebenbürgen [Gábor Bethlen] von deu | löblichen 
Herren Directorn in | Bohémén abgangen |D en  9. Septemb. 1619, Jahrs, | Auss dér Latei- 
nischen in Teutsche Sprache vertiret. | f a m e ts z e t  | Gedruckt im Jahr wie obstehet.

H..ny..n. 4" 4 lcv. Ledér MKSz 1913. 0. Zibrl IV. 5280. Hágai kiadása: App H 750

Röpl. 477.
Bethlen, Gábor. EXTRACT. | Eines Relaüonschrei-| bens Herrn Bethlehem Gabors Für- 
| sten in Siebenbürgen an den Türcki- | schen Kayser wegen glücklich De- | eupirten Konig- 

reichs Hun-garn abgangen. | lm  Jahr 1619.

tl..ny..n. 4° 4 lcv. Szabó K. 111. 1271. App. 754. t.ctner, MKSz 1913. 3. (Klr.jclx. RMKIIt. 1271)

Röpl. 478.
Bethlen, Gábor. Schreiben | Fürsteu GAbriel | Bethlehem in Sieben- ] bürgen | An die Herren 
Directorn ] dess Königreichs Böhemb. | Aus dem Lateiníschen ins Teutsche | vertiret. 
Gedruckt im Jahr 1619.

H..uy..n. 4" 4 lcv.
(4a lcv.) ...Gcbcu in vnscr Slat Álba Júlia, Den 18. Augusti: Anno 1619 Zibrt IV, 5025,
(3904. Szabó K. III. 1269. Lcaicr MKSz 1913. %. App II 743. Holland kiadása: App H 744. 
(Ktr.Jelz.RMK III. 1269)
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Röpl. 479.
Bethlen, Gábor. Copia | Eines Schreibens | So von Bethlehem Ga-1 bor dem Fürsten in 
Siebenbürgen auss j Weissenlru-rg suh dato den 20 Augusti [ dieses nblauffendeii Jahrs j An 
die | Herrn Directores dess Königreichs Bö- | heim abgelauffen. j Auss welchem dér Ausslán- 
dischen vnnd (dem  Türcken verpílichtete Potentátén affection | vnd film em en gégén dér 
Christeii- j heit zu ersehen. | Auss dem La te in in vnser Teutsches durch einen | Philohistorem 
fleissig vbersetzet. Gedruckt im jahr Christi 11619.

1-1. ny. N. 4" 4 lev. Szabó K. HL 1258. MKSz 192G. 151 Zibn.IV. 5026. (Kn.Jclz RMKI1I. 1258)

Röpl. 482.
EXTRACT | Dér Vergleichungs- j Ariiéul zwischen dem Türckischen Kay- | ser vnd Bethleni 
Gábor Fürsten in Siebenbürgen | wegen Occupirung dess Chrisdichen K ő-1 nigreichs 
Hungarn. | Mit cinem EXTRACT j Eines Eiitschuldigungsschreibens dess [ Kara kas Mehe- 
met Bassa an denselben Fürsten | in Siebenbürgen. | Anno 1619.

II. ny. N. 4" 4 lev. Szabó K. III. 1270. App H. 753. Lcfller MKSz 1913.2 (Kir.Jelz. RMK III 1270} 

Röpl. 483.
Hungarischer Trawrbott | Welcher j Dess Königreichs Vn-1 garn gefahrlir.hen zustandt, wie 
dér Fürst [ in Siebenbürgen Bethlehem Gábor mit in sechtzig | tausendt Maim in dasselbe 
eingefallen die vornemb-1 sten Vestungen , Stádt vnd Páss einnimbt, Auch | wie er sonsten 
darinnen hauset, den Steyermárckern [ grosse Forcht einjaget... Gedruckt zu Magdeburg 
durch Johanti | Francken lm  Jahr M.DC.XIX,

4" 8 lev. App H 755. Lelik:r MKSz 1013. 1. Zibrt IV. 5268.

Röpl. 489.
Regni Hungáriáé Occupatio. | oder Kurtze Summarische | ...Relation von dem Fürsten in 
Siebenbürgen Bethlehem Gábor wie | jhre Fürstliche Durchl: ... dess Königreichs Hungarn 
sich bemachúgt vnd die | Königliche Cron zu PrewburgzvL seinen Hánden bekommen j ...Extract 
auss einer vöm Herrn Palatino, [Fargáck, Sigm.] j im Namen Káys: Mayest: zu dem Francisco 
Redaij [Rhédey] ] nach Vngarischen Thurna abgesandten Person Relation, [... Darbey auch 
die waare erzelilung dér Dreytagigen | Schlacht vnd Scharmützel bey Wien vorgangen 
... | Gedruckt zu Prag bey Lorentz Emerich. | lm  Jahr Christi 1619.

4“ 8 lev.Szabo K. III. 1202. App H 759. Ráül / / .  Frcywg 4873. var. Lctller, MKSz 1913. 4. Zibrt, 
IV.5209; 0909. (Kir.Jelz RMK III. 1202)

Röpl. 490.
Regni Hungáriáé Occupatio. | oder Kurtze Summarische | ...Relation von dem Fürsten in 
Siebenbürgen Bethlehem Gábor wie |jhre Fürstliche Durchl: ... dess Königreichs Hungarn 
sich bemáchtigt vnd die | Königliche Cron zu Pmssfmrg zu seinen Hánden bekom
m en | ...Extract auss einer votn Herrn Palatino, [Forgách, Sigm.] | im Namen Káys: Mayest: zu 
dem Francisco Redaij [Rhédey] j nach Vngarischen Thurna abgesandten Person Relation, | ... 
Darbey auch die waare erzehlung dér Dreytagigen | Schlacht vnd Scharmützel bey Wien 
vorgangen ... [ Gedruckt zu Augsburg bey Michael | Forstern lm Jahr Christi | M.DC.XIX.

4” 8 lev. Szabó K. III. 1238. Bleyer MKSz 1900, 68. (Klr. Jelz.RMK 111. 1238)
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Rop]. 492.
Vnterscliiedliche j Gcdcnckwürclige Geschichten, Schlachten j vnnd Scharmützel | So sich in 
kurtzer zeit | im Königreich Böheimb vnd Marg-1 grafFÜiumh Máhrern glaubwürdig bege- 
] ben vnd zugetragen. | ... Gedrucktzu Prag Lm Jahr Christi 1619.

Ny. 1 1. 4" (5 lev, (6blev.) Bt;ihlcn Gáborról szóló hír

Röpl. 493.
WarliafFtige Beschreibung | Wie ihre Königl. May. | Fenlinmulus zum Römischen König 
vnd | künnftigen Keyser ist gekrönt | worden. | 16. ] f a m e  t s z e  t 119. | Item wie die Máhri- 
schen Stand dem GrafFen Tampier 11800. Maiin abgeschlagen ... Dessgleichen wie dér Belh- 
leltem Gábor Fürst in Sieben- | bürgen mit 40000. Mann im Anzug den Böhmischen Standén 
zu. | Gedruckt zu Franckfurt [a/M  ] bey Sigmund Latomo.

4" 8 lev.

Röpl- 502.
Bethlen Gabors Blutfahnen | Welchen derselbige zu Newsol von rohtem Damaschket ma- 
chen; mit gcgenwerti-1 gén Figuren vnd Worten mahlen; vnd dem Emerico Turczo als 
Landfeinderiehen | solenniter überlieffern lassen. | A z á s z l ó  r é z m e t s z e t  k é p e  
( 2 1 . 5 x 2 3  c m ) ,  a k é p  a l a t t  k é t  h a s á b o n  n é p é n e k :  „Diese Figur allhier zur 
frist | Bethlen gabors Blutfahnen ist | ...“

Röpl. 503.
Confoederations Puncten j Zwischen dem König-1 reich Hungarn, Bőhmen vnd 
andern j Incorporisten vnd Insinnirten Lande-1 ren so in jtziger Praslrurgi- 
scheu [ Zusaűimenkunft be- I sclilossen. Auch die ARTICVL | So dér Bedilehemb | Gábor im 
Namen dér Vngarischen | Landstánd dem Kays, Comisso | zugestek. In diesem 1620. 
Jahre. | Gedruckt lm  Jahr | M.DC.XX.

Röpl. 504.
Copia /  Vertrags /  Welchen die Römische | auch zu Hungeru vnd Bőhmen König- [ liche 
Mayestet Ferditmudm dér Andor durch dero hoch -1 ansehexdiche Herrn Commissarios die 
Hochwürdige, Wolgebor- j ne Herrn, Herrn Valétin Lejies ErtzbischofFen zu Colotz vnd 
Raab | dér Cron Hungern Canccllaríum vnd HeiTn Leonhardt Hefridt | GraiFen von 
Meggau, Herrn Seifricht ChristofF Preuneni vnnd | Herrn Thoma Nttdasli ihr Key. May. Cé
heim é Rath vnd | Cammerhemi den 16. Januári d ieses |l6 2 0 . Jahrs. | An den hoch- 
gebornen Herrn Gábriel [ Bethlehem, Fürsten in Siebenbürgen vnnd | GraiFen zu Siculer 
abgehen vnd beschliessen lassen. | ANNO M.DC.XX.

Röpl. 507.
Dess Türkischen Kaysers IiülfF | Dem [Fürsten inn Sieben-| bürgen Bethlehem Gábor nun- 
mehr | erwöhlten König in Vngarn vnd desselben [ Standén auch den Coenfoederis- 
ten | Landen versprochen. [ f a m e t s z e t  | Gedrucktzu Pressburg lm  Jahr | MDCXX.

Röpl. 510.
[Ferdinand II.] Verdeutschte | COPIA, | Des Wider den Gábriel | Bellett, vnd seine Rebelli- 
sche attentata auss- | gangenen Kayser vnnd Königlichen Cassatori Mandats, | am 10. De- 
cembris Alin 1620. | fm. cs. És kir. címer |
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R öpl. 513.
Gründlicher vnd warhaffter | Bericht; | Was massen dér Durch- J leuchtig Fürst vnnd Herr, 
Herr Gábriel | Bethlen Fürst in Vngarn vnd Siebenbürgen etc, [ zum Konig in Vngarn cr- 
wehlet vnd aussge-1 ruffen: Dessgleichen Motiven | Warumb dem Marches Spinola, etlicher 
j Státt vmid Oerter in dér Chur-Pfaltz sich zu | bemáchtigen ... gestattet | worden. | Auss 

glaubwürdigen Missiven mánniglích zűr | Nachrichtung an tag gebracht. | Gedruckt im jaltr 
nach Christi | Geburt | M.DC.XX.

Röpl. 514.
Griindlicher vnd warhaffter | Bericht; [ Was massen dér Durch- | leuchtig- Fürst vnnd Herr, 
Herr Gábriel | Bethlen Fürst in Vngarn vnd Siebenbürgen etc. | zum Kötlig in  Vngarn er- 
wehlet vnd aussgeruffen | worden | Auss glaubwürdigen Missiven mánniglich 
zűr ] Nachrichtung an tag gebracht. Gedruckt im Jahr nach Christi j Geburt | M.DC.XX.

Röpl. 521/a
Regni Hungáriáé O ccu p atio // oder / /  KUrtze Summarische / /  doch gründüiche Relation 
von dem Für- / /  sten in  Siebenbürgen Bethlehem Gábor wie jre F ü rst// liche Durchl: 
...dess Königreichs Hungarn sich bemáchtigt unnd die Konigliche / /  Prag bey Lorentz Em- 
merich / /  lm  Jahr Christ 1620.

4" 8 lev (utolsó üres hiányzik)

Röpl. 522.
Schultetus, Abraham. Confoederations | Predigt [ Bey Vemewerung weiterer Erklá- | rung 
vnnd Confirmirung dér zwi-1 schen den Königreich Hungarn vnd Bohém | vnd beyder 
Kanig [Friedrich I.] vnd Fürsten [Gábor Belliim] getroffenen | Verbündnuss den 25. | 15. Ap- 
rill ebesen 1620. ] Jahrs in dér Schloss-1 kirchen zu Prag j gehalten. | Durch | Abraham Schul- 
lelum. Gedruckt zu Amberg bey j Johann Schönfeld.

É.. n. 4" 131. Bleyer MKSz 1900. 08. App 11 770.

Röpl. 523 / a
Sechs Underschieddiche | hochwertige und erhebliche Schreiben | und Bedencken ... IV. 
Gründtlicher und wahrhaffter Bericht was massen ..Gábriel Bedilen Gedruckt 1620.

FMz 4205 

Röpl. 527.
Türckischer Bethlehem | Vnd Mahometíscher Gábor | An allé fromme Chrisüiche 
vnnd | Trewhertzige so wol Hoch als Niederteut j schen zűr Warnung an tag gébén  
vnd | auffsKupffer bracht.A népének fölött kép: „Trewhertz Warnung An die gantze werthe 
Christenheit das mán sich in gegetrwcrliget' zeit | für den einschleichenden Türckischen 
Bluthundt wol vorzusehen hat.“ Bethlen Gábor tanácsadói, köztük Batthyány Ferenc élén a 
keresztény seregek felé mutat és jelt ad a töröknek a támadásra.

II. é.ny. n. 2° 1 lev. Wdler, A I. 114. 550 Scheible 40, 10. Lctller 83. Dmguliu 1421. (K.tr. 
jclz.App II 347)

Röpl. 532.
Zchenerley vnterschiedliche Relationes vnd | beschreibungen j Aller Fürnehmbs- 
ten | Kriegssachen so sich nit alléin in Bö-1 heintb, flungem  vnd Sieheitbürgeu diss.
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1620. | Jahrs im Monat Januarij verloffen, sondern auch was | wirdt. | Item was sich mit dér 
Hungarischen | Króniuig Gábriel Belhlehns Fürsten in Siebenbürgen bégében vnd fürgelof- 
fen ... fametszet | Erstlich gedruckt zu Regenspurg bey Matthias | Müler Anno 1620.

4° 4 lev.

Röpl. 533.
Bethlen, Gábor. Copia j Bethlehm Gabors an | FfaltzgrafF Friederichert, vermein-1 ten Kimig in 
Böheimb etc. | Vnd dann | Pfaltzgraff Frialn-\ ricks an bemelten Belhlehm Gábor ] abgangenen 
widerantwortiichexi | Schreibens. Auss welchen beyderseits Vnchrist-1 liche vnd gégén dér 
Rom: Keys:Mayest: mit Vnwar- ] hafftenEhrenschmitzlichen Aufílagen verbitterte Gemüther 
... zuersehen. | f r a .  c í m e r  | Gedruckt im Jahr 1621.

H. ny. N. 4" 16 t. Szabó K. III. 1337. App I I 787. LeOler, MKSz 1013. 18. Bethlen Gábor levele kell: 
„Gebén Ncutra den23. April 1621.“ I. Frigyes cseh király levele kelt:- „Gebcti zu Gmenhag (leit 23. 
Jnnij 1621.“ (Ktr.Jelz. RMKI1I: 1337)

Röpl. 535.
Bethlen, Gábor. COPIA | Eines Schreibens | so Bethlen Gábor den ersten Apri-1 lis Anno
1621. auss Tirnaw an eínen Fürsten | dér Tartam bey den Gesandten welche] derselbe bey 
jhme ghabt ab- | gehen lassen j Durch | Georgen Chezij von Kymavnterwegs | intercipiert,vnd 
dér Kays. Mayest. | übersandt. Allén Gutheraigen Teutschen Nation zu [Nachrihtung vnd 
Erinnerung was hinder | dess Bethlen Gábor Caluinischen Geist | stecke, Jn die Teutsche 
Sprach | gebracht. | Gedruckt zu Augspurg bey Sara [ Mangin Wittib.

É. N. 4“ 4 lev. Szabó K. 111. 1317, (Kir. Jelt. RMKIU. 1317)

Röpl. 536.
Bethlen, Gábor. Copia | Gabrielis Bethlenii an dér Tartam Fürsten abgangenes | Schreiben, 
Auss welchem desselben Rcthlohems | meineydig vnnd recht Türckisches Gemüth gé
gén ( das H. Römisch Reich vnd volgend die gantze Chris-1 tenheit vnd wie wenig ehrlich 
n id  Christlich ] Geblüts derselbin sich habé genug-|sam b zusehen etc, (Gedruckt im 
Jahr | M.DC.XXI

M. tiy. N. 4“ 4 lev. Szabó K. Hl. 1336. (Kir. Jclz. RMK1II. 1336)

Röpl. 538.
Dér Röm. Kayserl. [ auch zu Hungarn vnnd Böheimb j Königlichen Majestat [Ferdinand I I .]  
Resoludon. | Denen von den sainpdichen Vír-ten Standén Abgesandten ertheilt j in Wien 
den 16.Maij 1621. ( Sampt angehengter I Copia | Eines Schreibens so Bethlen Gábor [ de 
ersten Április Anno 1621. auss Tirnaw an j einen Fürsten Tartam bey den Gesandten | welche 
derselbe bex jhm  gehabt abgehu lassen. ] Durch | Georgen Cliezi von Kyma vnderwegs 
interci- | piert, vnd dér Kays, Mayest. Vbersandt | Allén Guthertzigen Teutschen Marion zu 
nachrichtung [ ... In die Teutsche Sprach gebracht. | Gedruckt im Jahr 1621.

H. ny. N. 4° 4 lev.Szabó K. 111. 1338. Halle 900. (Kir. Jelz. RMK UI. 1338)
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Röpl. 539.
Dess Türckischen Kaysers Hülff | Dem [ Fii isten inn Sieben-1 bürgen Bethkhem Gábor nun- 
mehr er-1 wahlten Kernig Vngarn vnnd desseiben Stán- [ den auch den Coiiföderisten Lan- 
den | versprochen. ( f a m e t s z e t  j Gedruckt zu Pressburg lm  Jahr j M.DC.XXJ.

Ny. N. 4"4 lev. Szabó K. 11. 4‘21, 1620. Évi kiadásai Id. 507, sz. A. (Klr. Jlz. RMKII. 421)

Röpl. 540/ a
Drei underschiedliche Tractatlein. ... Gedruckt im Jahr 1621.

Röpl. 542-
Eygentlicher Abriss dess Scharmützels bey Neuheusel in Hun- ( gern da dér Kays. Auch zu 
Hungern vnd Böheim Königl. Majest. General Féld Obrister | Herr Conte de Bucquoy bűé
ben ist. [ Buquoy Érsekújvár ellen vonuló seregeit Bethlen Gábor katonái visszaverik, őt ma
gát megölik. A kép bal felső sarkában B. medaillonképe, jobbról Érsekújvár látképe (Rézm: 
„Hanns Phill. Walch excud.“ 24x14 cm) A kép alatt 2 hasáb szöveg.

H. c. Ny. N. 2" 1 lev. Drugitlin 1496 (Ktr. Jelz.App. M. 34!))

R öpl. 543.
Extract ( Dess Schlesischen Fürstentags Beschluss j ...Item | Copey Schreibens so Köriig Gáb
riel [Bethleni | an die sámpdichen Vneerischen Standé hat I abeehen lassen, Gedruckt im 

Jahr | M.DCXXI.

II. c. ny. n. 4" 24 1 Szabó K. 111. 1344.
Bethlen Gálxji levele kell: „Gcbcu üt vnserer Freyen Stadt Fősen den s<íen 16. Novcinbr. 1020.“ 

{Ku. Jel/.. RMK Hl. 1344)

Röpl. 545.
[Ferdinand II.] Dér Rom: Kay: Auch | zu Hungern vnd Böheim Königl: Mayest: | Edictal 
Cassation dér widerrechtlichen... Wahl Gabrieln Beden | im Königreich Hungern. So 
dana ] Auffhebung vnnd Annullaüon ( Aller zu Pressburg vnd Neuensol bey dér selbst gehal- 
tenen ...Versamblungen | ergangnen handlungen vnd verab-1 schiedungen. ( Auss dem La
téin ... verteutscht.) Gedruckt zu Augspurg bey Sara ( Mangin Witüb j M.DC:XXI.

4" 8 lev. Szabó K. III. 1320. App. I-I 791. Halié 907. Frc.ylag 5080. Zibn IV. 7036. (Ktr.Jelz RMK
III. 1320)

Röpl. 546.
[Ferdinand II.} Dér Rom. Kayserl. ] auch zu Hungarn vnd Böhmen etc. K ö-1 nigl. Majest. 
Edictal-Cassation, dér vnbilichen | .. von Rechts wegen nichdgen ] Wahl Gábriel Belhkkm  
zum K ö-|n ig  in Vngarn. | Neben angehangtenAnnulation, aller d er |jen igen  Acten vnd 
Handlungen so auff den zusam- j menkunfften zu Pressburg vnd Nemen sol beschlos- ( sen 
worden. ( Item Copey eines Schreibens so dér Gráf von Mansfeld an den Bethlehem Gábor 
soll ge- | than habén. Gedruckt im jahr [ M.DC.XXI.

H. ny. N, 4" 21 l. SzabóK. HL 1324. App H 2 619. Frcyug 5081. LeOler.MKSz 191.3.20. (Ktr.Jelz. 
RMK 111. 1324.)
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Röpl. 547.
Kurtze und grimdtlkhe Newe-Zeitung | Welcher massen sich dér | Maxggraf von jagenulorff 
dér Statt vü- j Bistumbs Neyss auch dér Statt vnd Fürstenthumbs | Troppar newlich bemách- 
tiget ... Item | Wie die Hungarn die Statt Landtshut vnd Kostel in dem Land | zu Mahren 
geplündert ... Wie die die Hungerischen Husarn vber den Fluss Mörich in das löb-1 liche 
Ertzhertzigthumb Niederösterreich newlich einen vnnersehenen Einfall ge- | tlian ... Bene- 
bens auch wie sich dér Gábor \ Bethlen] dér Hungarischen Statt Tirnaw bemáchtiget. | Vnd 
endtlich | Wie er mit seinen Hungern vnd Anhang í ínssburg be lágert | ... Gedruckt lm  Jahr 
1621.

II. ny.n. 4" 4 lev. App H 790. Blcyer. Mksz 900. 70, Zibrt IV. 7826.

Röpl. 549.
RELATIO j Von des Keysern [Ferdinand II.] vnd | dann Bethlen Gabors Bottschafften | was 
sic im Pamass geworben | vnd welcher gestalt sie beyde | abgefertiget wor-1 den. Gedruckt 
im jahr Christi | MDCXXI.

H. uy. N. 4” 10| 2 |l. Lemer, MKSz. 1913. 21 

Röpl. 550 / f
Von dem Ungerischen Friede ... Wie mit den Ungerii einbestendíger Fiiede geschlossen 
worden —1622.

Mikrofilm Slrah ov kvt, l’ki.-ról 

Röpl. 553.
Gründlicher vnd Aussführlicher | Bericht: | Wie sich die Türcken | zu Gran in Vngarn starck 
versamlet, viel j Stadt, Vestung vn Dörffer ein genommen vnd in | Brand geschlagn, welche 
ein gewaltiger Treffen bey Neutra mit den Kayserlichen Vngarnvnd | Walsteinischen gethan, 
Auch wie die Türcken die Kasé- [ ríschen endlich in die Flucht geschlagen ... Geschehen hl 
dem halben September vnd gantzen | October diese 1626, jahrs. | Gedruckt zu Gosslar lm  
Jahr 1626.

Ny. N. 4 ’8 lev. Bleyer, MKSz 1900. 71.

Röpl. 554.
Vmbstándliche \ RELATION | Dess Bethlen Gabors [ mit dér Chur Brandenburgischen 
Princessin | Catharina zu Caschaw gehaltnen [ Beylagers. j Erstlich Gedruckt zu Wien bey 
Gregor Gelbhar | vndjetzt in Prag bey Paul Sesse: | lm  jahr 1626.

TI. uy. N. 4“ 4 lev.

R öpl. 555.
Vmbstándliche j RELATION | Dess Bethlen Gabors | mit dér Chur Brandenburgischen 
Princessin | Catharina zu Caschaw gehaltnen | Beylagers. Gedruckt in diesem 1626. Jahr.

Röpl. 556.
Friedensschluss | So widerumb auffs newe | zwischen dér Rom: Khay: auch zu Hungarn | vnd 
Böheimb Königl: Mtt [Ferdinand II.] Vnserem allergedenigsten | Herrn etc.Vnd Bethlen 
Gábor Fürsten in Siebenbürgen | vermittels dérén von beeden Thailen abgeordneten an- 
| sehenlichen volhnáchtigen Herren Comissarien vnd [ gesandten nach laut inbegriffner
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Ai ticul verwichnen | Monat Decembris in dér Königlíchen Haubtstadt | Press i/urg in Vngern 
abgehandelt | vnd auífgerichtet wor- j den. | Gedruckt irn Jahr 1627.

H, ny. N. 4" 4 let. (4a lev.) .... Gébén in Vnser Kay.I lanplSLadl Wien den 28. Dccembris Amin
1626.“ Szabó K. 1U. 140S. (Kir. Jete RMK. 111.1405.)

b ) A  Németh k a ta ló g u s  a la p já n

H 38
Ali den Durchleuchtigsten Fürsten ... Friderichen /  Pfaltzgrafen bey Rein ... geschöpffte 
geheim e Instruction. (Augsburg, Sara Maiig), 1620. 16 Bl. 4°

2. Ex.: 240. 62 Quod. (8)
8 S - C  I: Brife von Gábor Belliién, 1616, 1019

H 115
Bayeiischer Feldtzug. O. O. 1621. 59, [1] S. 4° 

vg], II 116
S. 50-53: Briel'von Friedrich V. an Gábor Bethlen

H 116
Bayerischer Feldtzug. O. O, 1621. 75, [1] S. 4°

2, Ex.: 30.7 Pol (4)
3. Ex.: 46.3 Pol (19) 
vgl. H 115
S. 66-70: Iirief von Friedricli V. an Gábor Bethlen 

H 135
Bericlitvnd Abtruck eines Schreibens ... so Graff Ernstvon ManBfeldt /  an Gábriel Bethlen 
/  König von Vngarn ... abgehen lassen. Ö.Ö, 1621, 4 Bl. 4°

H 190
Bohemicum Catharctkum, Oder Böhmisch Purgierpulver. O. O. 1620. 94. S. 4°

2. Ex.: 32.22.1 Pol (2)
3. Ex.: 36.18.1 Pol (9)
4. Ex.: 45 Pol (15)
5. 38-40, 71-73: Brlefe von Gábriel Bethlen, 1619 

H 244
Camerarius, Ludovicus
... vnd anderer Sendschreiben NaclTnewlich fürgangner Meerschlacht. O. O. 1627. (6]. 33 
S. 4°

S, 21-22; Sendschreiben deB FürsLcn aufi Siebcnbiirgen 
S. 22-33: Deli Gábori seben Gcsandlen Oration
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H 365
DeB Türckischen Kaysers Hülff Dem Fürsten inn Siebenbürgen /  Bethlehem Gábor ... auch 
den Coiifoederirten Landen versprochen. Pressburg. [=Prag, Lorenz Emmerieh] 1620. 4 Bl. 
4°

2. Ex.: 187Híst, (18)
vgl- H 36ö
Hubay 507, RMK11. 410, RMNy App. 110 

H 366
Defi Türckischen Kaysers Hülff Dem Fürsten inn Siebenbürgen /  Bethlehem Gábor ... auch 
den Coiifoederirten Landen. versprochen. Pressburg, [=Prag, Lorenz Emmerieh] 1620. 4 BL 
4°

2. Ex.: 187 Mist. (18) 
vgl. M 305

H 470
Eigentlicher /  kurtzer vnd Warhafftiger Bericht. Des Zusammen gebrachten Bethlehem  
Gábor ... Krieg&macht /  von Türcken. Frankfurt /  M. 1624. 12 BL 4°

H  516
Extráét Defi Schlesischen Fürstentags Beschlufi ... Item /  Copey Schreibens /  so König Gáb
riel an die... Vugerischen Standé hat abgelien lassan. O. 0 . 1621. 24 S. 4°

2. Ex.: 4fi. 3 Pol (25)
3. Ex.:99 Pol (4)
4. Ex.: 217.7 Quod. (20)

App. H. 794, Hubay 543, RMKII1. 1344.

H 595
Friedens Articul. Welche Ihr Kay. May. Mit dem Fürsten Betlehem Gábor geschlossen. O. O.
1622. 4 Bl. 4°

H 598
FriedenschluB so ... zwischen dér Rom: Kay: auch zu Hungarn ... Königl: MH. ... Vnd Beth
len Gábor Fürsten in Siebenbürgen ... hl ... Pressburg ... auffgericlit worden. Prag 1627. 4 
BL 4°

H 627
Geheime Instruction vnd Eriiinerung Ali den ... Herrn Friderichen /  Pfaltzgrafen bey 
Rhein. o. 0 .1 6 2 0 . 18B1. 4°

J31. C 1 - C 3: Biiefe von Gábor Bethlen ZOlfi u. 1619
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H 71 1
Gründliche Alizéig /  was zwischen Chur-Pfaltz vnd Bayrn ... geschriben ... worden. Mün
chen 1621. 7 Bl., 119 S. 4°

2. Ex.: 59 Pol. (1) 
a. Ex.: 166.1 Quod. (2)
4. Ex.: QuN 274. 1 (2) 
vgt. 11712
Übtrr Gábor Bethlen

H 712
Gründliche Anzeig /  was zwischen Chur-Pfaltz vnd Bayrn ... geschriben ... worden. 
München 1621. [10], 143. [3] S. 4°

2. Ex.: 50. 29 Jura (129 
vgl. 711
ÜIx t  Gábor Bethlen 

H 724
Gründlicher vnd warhaffter Bericht; Was massen ,.. Gábriel Bethlen ... zum König in 
Vngarn erw ehlet... worden. .o O. 1620. 23 S. 4°

2. Ex.: 30.8 Pol. (34)
3. Ex. :67.8 Pol. (4)
4. Ex.: 2002. 63 Qncxl. (60)
5. Ex.: Gl. 400
6. Ex.: QuN 233.1 (19) 
vgl. 11 725
Aj>p. H 780, Mubay 513 

H 725
Gründlicher vnd warhaffter Bericht; Was massen ... Gábriel Bethlen ... zum König in Vn
garn erw ehlet... worden. o. 0 . 1620. 23 S. 4°

Vgl. 724 
Ilubay 514

H 727
Gründlicher vnd warhaffter Bericht auB Prag. Wie sich dér Bethlehem Gábor Fiirst in  
Siebenbürgen ... zu Hülff kommen. Prag 1619. 4 Bl. 4°
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H 1714
Relatio Von defl Keysers vnd dann Bethlen Gabors Bottschafften. o. O. 1621, 10, [2] S, 4L'

2 . Ex,: 69 Pol (10)
Hubay 549

H 1850
Schlesischer Zusatnd /  Das ist /  Acta vnd Schrifften. O. O. 1621. 35, [1] S. 4°

2. Ex.: 46.2 Pót. (4)
3. Ex.: 46.3 Pol. (27)
4. Ex. 50 Pol (13)

H 1890
Sechs Vnderschiedüiche ... Schreiben. O. O. 1621. [2], 42 S. 4a 

2 . Ex.: 59. pol. (31)
Dmekvarianien von 1620: 60 Pol. (31) u. 21.7 Pol.

H 1917
Siebenbürgen, Bethlen, Gábor Fürstvon
Copia ... an Pfaltzgraff Friederichen ... Vnd dann Pfaltzgraff Friederiehs abgangenen 
wideranttvOrtlichen Schreibens. 0 .0 .1 6 2 1 . 16 Bl. 4P

H 1918
Siebenbürgen, Bethlen, Gábor Fürst von Chezius, Georgius
Gopia Eines Schreibens ... den ersten Április Anno 1621. auB tirnaw /  an einen Fürsten dér 
tartarn. Angsburg [1621]. 4 Bl, 4"

Hnbay 535, RMKIIÍ. 1317 

H 2094
Türckischer ergrimmter kayser /  oder /  Gründtlicher Bericht... aufi was ... vrsachen ... dér 
Türckische Kayser ... in ... Polen eingefallen. O. O. 1622. /  Bl. 4°

H 2106
Vmbstandliche reladon Deö Bethlehem Gabors /  mit Chur-Brandenburgischen Princessin 
Catharina ... gehaltenen Beylagers. O. O. 1626. 4 Bl. 4“

Hnbay 555 

H 2120
Vugerischer vnd Siebenbürgischer Zustand, Das ist Eigentlicher vnnd glaubwürdiger Be
richt, wasmassen sich die in ober Vngern vnd Siebenbürgen Kayserlicher Mayestaet vnder- 
warffen, sich wider den Túrcken praesentirt vnd die Catholische Religion angenommen. 
Nachgedruckt zu Augsburg, durch Andreám Aperger auf vnser lieben Frawen Thor. Anno 
MDCXXX.
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H 2129
l Ingám, Ferdinand II. König von (lat.) Übers. Alton.
... Edictal Cassation. Augsburg 1621. 8. Bl. 4°

s.a. H 2180 

H 2130
Ungarn, Ferdinand II. König von (lat.) Übers. Alton.
... Edictal Cassation. [Wien] 1621.21, [1] S. 4°

2. Ex.: 30.7 Eol. (13)
3. Ex.: 37P o l (17) 
s.a. II 2120
Hubay 54ö, RMKIII. 1324 

H 2322
Zehenerley vnterschiedliclte relations, O. O, [1620], 4 Bl. 4° 

Hnbay 532

2. VÁSÁRI KIADVÁNYOK

A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár jelzete szerint

a) A „Relationis Historicae Semestralis Continuatio, Jacobi Franci Histarische Be- 
schreibung aller denckwürdigen Historien / so sich hin vn d  tüider in  Európa /  in  hoch vn d  
nider Teutschland /  auch in  Frankreich /  Schott- vn n d  Engeland 6  H ispanien / H ungarn  
/  Polen /  Sibenbürgen /  Wailackey /  M oldaw /  Türchey /  te. hierzwischen nechstverschiener 
Franckfurter Fastenmess bifi a u ff Herbstmessz dieses 1620. Jahrs verlauffen v n d  zugetragen. 
Aufi uberschickten glaubwürdigen Sckrifften vn d  eiygenm Erfahrung / beneben atlich 
Kupferstückm /  Durch Sigismundum Latomum, alas Meurer, Francum, verlegt vnd  
continuirt. Gedruckt zuFranckfurt am  M ayn / im ja h r  Christi / M  D C  XX. ”cínaű vásári 
kiadvány felhasznált példányai:

1616 tavaszi kiadványiH: T 268 c 4“ Helmst (1)
1618 tara s z í  kiadvány:A: 202.34 Quod (8)
1618 őszi kiadvány: A: 202.34 Quod (10)
1619 tavaszi kiadvány:M: Ge 482 (21)
1619 őszi kiadvány: M: Ge 482 (23)
1620 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (28)
1620 őszi kiadvány: M: Ge 482 (25)
1621 tavaszi kiadvány:M: Ge 482 (30)
1621 őszi kiadvány: M: Ge 482 (29)
1622 tavaszi kiadvány:M: Ge 482 (32)
1622 őszi kiadvány: M: Ge 482 (31)
1623 tavaszi kiadvány:M: Ge 482 (36)
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1623  őszi kiadvány: M: G e 482 (35)
1624  tavaszi kiadvány:M : G e 482  (37)
1624  őszi kiadvány: X b 3565 (1)
1625 tavaszi kiadvány:M: Ge 482  (39)
1625 őszi kiadvány: M: G e 482 (38)
1626  tavaszi kiadvány:X b 6256
1628 tavaszi kiadvány:Xb 6257

b) A  Jacobi Franci Ilistoricae Relationis Continvatio, V igesim a Sexta. 
W arhafítige B esch re ib u n g  aller  fü rn em b sten  ged en ck w ird igen  H istorien  /  so  sich  
fást teg lich en  in E urópa, Asia, A frica vnd  A m erica ... zugetragen: A uffs b este  
co llo g ir t von  v ersch ien er  Franckfurter H erbstm esse /  biB au f f  v orsteh en d e  
Franckfurter F asten m esse d ieses 1614. J a h r s / A lles zum  theilauB  e ig n e r  Er- 
fahrung /  theils auB vbersch íckten  glaubw ürdigen  Schriften  von  tagé zu  tagé ver- 
fasset vnd co n tin u ire t /  durch  Iacobvm  F ram en .”c ím ű  kiadvány felbasznált 
példányai:

1613 tavaszi kiadvány:M: G e 482  (16)
1613 őszi kiadvány: H: T  272. 4° H e lm st (1)
1614 tavaszi kiadvány:Xb 6253

c) „Continuatio I. D ér Z eh en jáh rigen  H istorisch en  R elaü on . D as ist: W arhafítige  
B esch re ib u n g  aller  ged en ck w ü rd igen  H istorien  /  H a n d lu n g en  vn d  G esch ich ten  
/  so  se íth ero  des n e c h st v ersch ien en en  L eipziger N ew en  Jahrm arckts /  vnd  etwas 
zuvorn /  biB vff jtz ig e  O sterm esse  beyderseits d ieses 1619. Jahres /  sich  h in  vnd  
w ied er in  d ér  W elt /  so n d er lich  aber im  h e ilig en  R öm isch en  R eich  vnd in d em  
K ön igreich  B ö h m en  /  b ey  n eu lich  en tsta n d en en  K riegsw esen b eg eb en  vnd zu- 
getragen  habén ."  cím ű vásári kiadvány felhasznált példányai:

1619  tavaszi kiadvány:M: G e 482  (20)
1619  őszi kiadvány: L H  161 (2)

d )  A  „Theodori Mevrers Relationis Historicae, O d er W arhafítige B esch re ib u n g  
aller F ü rn em e vnnd ged en ck w ü rd igen  H istorien  /  so sich  h in  vnd w ider in  
E urópa /  in h o c h  vnnd  ni dér T etsch lan d  /  auch  in  Franckreich /  S ch otte- vn n d  
E n gellan d  /  H isp a n ien  /  H u n g a m  /  P o len  /  S ieb en b ü rg en  /  W allachey /  M ol- 
daw /  T ü rck en  /  te. etwas zuvor vnd h ierzw ischen  n ech st v ersch ien er  Franck
furter F astenm essz biB au ff d iese H erbstm essz d ieses 1614. Jahrs /  verlauffen  vnd  
zu getragen . ( . . . )  Mit ed ich  sch ö n em  K upfferstücken vor A u g en  g este llt  /  vnd  
verlegt durch  S ig ism u n d u m  L atom um . G edruckt im  Jahr n a ch  Christi G eburt /  
M .D C X IV .” című kiadvány felhasznált példánya:

1614 őszi kiadvány: X b 6254
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e )  A  „Newer Vnpartheyisclier Teutscher Q eler  N u n ciu s o d er  G laübw ürdige Er- 
z ih lu n g  a ller F ü rn em en  vn ged en ck w ü rd igen  H istor ien  /  so sich  h in  vn d  w ider in  
E urópa /  in  H o ch  -  vnd N id er  T eu tsch lan d t /  au ch  F ranckreich  /  E n gellan d  /  
Ita lien  /  H isp an ien  /  H ungarn  /  B ö h e im b  /  P o len  /  S ieb en b ü rg en  /  W allachey  
/  Preussen /  Schw eden  /  T ürcken /  te. von dér Fasten- biÖ auíF d iese  gegenw ertige  
H erbsttneíj 1629. Jahrs /  zu getragen  vnd verlaufFen h ab én . G edruckt zu  Cd Un /  
Bey P eter v o n  B rachel /  vnter dér gü ld en  W agen M D C  X X IX .” c ím ű  kiadvány 
felhasznált példánya:

1629 őszi kiadvány: 202. 63  Q u od l (3)

Rövidítések jegyzéke

App. H. APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtat
ványok. Ungam betreffend'e im Auslan.de gedruckte Bücher und Flug- 
schrifien. I-IL: Budapest 1900-1902, III-IV.: München 1925-1927,

HAB Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel)

NÉMETH H. Németh S. Katalin: Ungansche Drucke und Hunganca 1480-1720.
Katalog dér Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel I-Il. München -  
New York -  London -Paris, 993.

Röpl. HUBAY Ilona: Magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az
Országos Széchenyi Könyvtárban. 1480-1718. Budapest, 1948.

RMK Régi Magyar Könyvtár
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