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VARSÁNYI KRISZTINA

„hírlik, hogy bethlen…”
bethlen gábor fejedelem a német-római birodalom korabeli nyilvánossága előtt 

német nyelvű nyomtatványok tükrében

(MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont. Médiatudományi Könyvek. Budapest, 2014. 222 o.  
ISBN: 978-963-9627-77-2)

A kötet Varsányi Krisztina, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
megvédett sajtótörténettel foglalkozó disszertációjának könyvvé szerkesztett változata. A szerző 
azt a hazánkban kevésbé kutatott, Benda Kálmán által az 1940-es évek elején elindított, de hosz-
szú időre félbeszakadt kutatási irányt képviseli, ami az elmúlt másfél évtizedben G. Etényi Nóra 
és tanítványai – akik közé tartozik varsányi Krisztina is – kutatásai által ismét erőre kapott. Ez 
pedig nem más, mint a kora újkori politikai propaganda, annak szimbolikája, valamint a korszak 
nyugat-európai – elsősorban Német-római birodalmi – sajtójában megjelenő magyar vonatkozású 
hírek elemzése.

varsányi Krisztina a Német-római Birodalomban megjelent különféle sajtótermékek (röplapok, 
vásári kiadványok, hetilapok vizsgálatán és elemzésén keresztül mutatja be Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem korabeli nyugat-európai megítélését. A szerző megállapításait nagyon alapos és sziszte-
matikus forráselemző munka előzte meg: a wolfenbütteli Herzog August Könyvtár, az Országos 
Széchényi Könyvtár, valamint a brémai egyetem Deutsche Presseforschung intézete gyűjteményé-
nek anyagait használta fel. varsányi Krisztina elsősorban nem politikatörténeti elemzést tűzött 
ki célul, hanem sokkal inkább a politika korabeli, meglehetősen új fegyverét, az olvasóközön-
ség – alkalmanként propagandajellegű – tájékoztatásában rejlő lehetőségeket veszi górcső alá saj-
tóműfajokra lebontva.

A könyv bevezetőjében (7–13. o.) a szerző ismerteti módszertani célkitűzéseit és kutatási 
témája relevanciáját, vagyis hogy be akarja mutatni az elsősorban a Német-római Birodalomban a 
sajtó által kialakított Bethlen-kép jellegzetességeit: „Munkámban fontos célkitűzésem, hogy integ-
rált módszerekkel, de alapvetően a befogadó közönség felől mutassam be azt a tematikailag sok-
színű, olykor ellentmondásokkal teli Bethlen Gábor-képet, melyet egy – német nyelvű, nyomta-
tott híreket forgató – kortárs olvasó megismerhetett.” A bevezetőt követően (15–22. o.) az olvasó 
rövid betekintést nyerhet a korabeli Európa hatalmi rendszerébe és ennek részeként Bethlen Gábor 
politikájába. A rövid politikatörténeti ismertető és a korabeli információáramlás Magyarországot 
is érintő vívmányainak rövid bemutatása után következik a bevezetőben lefektetettek szerint a 
Bethlen Gáborról a német olvasóközönség felé kommunikált kép elemzése. 

varsányi Krisztina a nem periodikus sajtó termékeinek bemutatásával kezdi a sort, és először a 
birodalom területén kiadott röplapok világába kalauzolja el az olvasót (37–62. o.). A műfaji sajátos-
ságok bemutatása után kitér a megjelentetők személyére és a kiadás helyeire is. A röplapok között 
találhatunk Bethlent támogatókat, amelyek inkább csehországi területekről kerültek ki, és több-
nyire a szerző és a megjelenési hely megjelölése nélkül adták ki őket, tekintve, hogy a harminc éves 
háború első (cseh) szakaszában (1618–1620) születtek. A fejedelem politikáját ellenzők neveivel is 
találkozunk, mint például Széchy Györgyével vagy Leopolt Tobiaséval. A szerző egy ábrán (60. o., 
1. ábra) mutatja be a röplapok megjelenési helyeit, feltüntetve megoszlásukat, amit az adott hely-
szín köré rajzolt kör mérete jelez. Majd egy újabb ábra (61. o. 2. ábra) segítségével válik nyilvánva-
lóvá az olvasó számára az a varsányi Krisztina által hangsúlyozott tény, hogy a Német-római biro-
dalmi röplapok pusztán a fejedelem nemzetközi politikát érintő tetteivel foglalkoztak.

Az illusztrált röplapok (62–88. o.) esetében is hasonló tendencia figyelhető meg, de ezek a 
sajtótermékek a szélesebb – és az olvasni nem tudó – közönség számára is üzenetet hordoztak. 
A szerző a forráskritika segítségével, a röplapok és illusztrációik propagandisztikus üzenetét ele-
mezve a dátum nélkül megjelent kiadványok keletkezési idejét is megállapította, és kiemelte, hogy 
az erdélyi államférfi törökösségét még a császár ellen küzdő protestánsok is fenntartásokkal kezel-
ték. Csak egy momentumot kiemelve: nyilvánvalóan nem véletlen Bethlen Gábor rókaként való fel-
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tüntetése (76. o., 4. ábra; 77. o., 5. ábra, ill.; 210. o,. XvI. sz. melléklet és 211. o. XvII. sz. mellék-
let), hiszen a nevezett állat metaforája többfajta értelmezési lehetőséget is hordozhatott magában 

– mint a fejedelem ravaszsága és egyúttal ennek dicsérő elismerése – az olvasóközönség számára. 
Varsányi Krisztina a fejezetben kitér Bethlen birodalmi lapokkal szembeni ellenpropagandájára is, 
amely nem bizonyult túlzottan hatékonynak. A szerző ezt követően Bethlen Gábor politikai mel-
lékszereplő mivoltának bemutatására a Pfalzi Frigyesről szóló híreket veti össze a fejedelem poli-
tikáját említőkkel. Az összehasonlításból egyértelműen kitűnik, hogy az erdélyi politikus repre-
zentációja eltörpült (csupán tizedannyi) a választófejedelemével szemben. Ugyanakkor egyetértve 
a szerzővel, szükséges kiemelni, hogy a röplapok elsősorban nem az eseménytörténetet, hanem 
a szövetségi rendszereket taglalták, és így ebben különböznek a már fentebb említett műfajoktól. 
Szintén lényeges momentum, hogy Frigyesről más nyelveken is jelentek meg röplapok. varsányi 
Krisztina szerint azonban, ha minőségében hasonlítjuk össze a kiadványokat, Bethlen semmivel 
sem tűnt/tűnhetett elhanyagolhatóbb személyiségnek.

Az úgynevezett vásári kiadványok (Messrelatio) esetében (88–130. o.) részletes műfaji jellem-
zést adott a szerző, melynek alapján képet kaphatunk a kiadványok felépítéséről, forrásaikról és 
hírértékükről. Esetükben már tudatosan szerkesztett, rendszerezett, félévente (tavasz, ősz) meg-
jelenő füzetekről volt szó, amelyek azonban nehezen vehették fel a versenyt a naprakészebb – ám 
többnyire pontatlanabb – hetilapokkal. Varsányi Krisztina kronologikus sorrendben vizsgálja meg 
a Bethlen Gábor uralkodási éveire vonatkozó vásári kiadványi bejegyzéseket. Az általa összeállí-
tott diagram (96. o., 6. ábra) rávilágít arra, hogy a Német-római Birodalom olvasóközönségét főkép-
pen a nagypolitika eseményeiről tájékoztatták (52 %). A prominens személyekkel kapcsolatos ese-
mények – esküvő, halál, stb. – a hírek közel negyedét (24 %) tették ki, az úgynevezett szenzáció-
hajhász hírek a 10 %-ot sem érték el (9 %), míg a maradék (15 %) az egyéb kategóriába sorolható. 

Varsányi Krisztina vizsgálatai középpontjába a prominens személyekkel kapcsolatos esemé-
nyekről való tudósításokat, híreket állítja, és egy külön fejezetben (131–158. o.) – mintegy önálló 
egységként, amit korábban a szerző publikált is egy tanulmánykötetben1 – a Bethlen Gábor király-
lyá választása kapcsán megjelenő kiadványokat veszi górcső alá. Azért is eshetett a választás erre a 
témára, mivel az egyik, jelen kötetben szereplő diagramból (128. o., 7. ábra) egyértelműen kitűnik, 
hogy éppen ez az időszak (1619–1621) mutatkozott a legtermékenyebbnek a fejedelmet érintő hírek 
tekintetében. A szerző a rövid eseménytörténeti ismertető után sorra értékeli a királyválasztás kap-
csán megjelent híreket, amiből világosan látható a magyar trón betöltése iránti érdeklődés a Német-
római Birodalom közvéleményében. Varsányi Krisztina rámutat arra is, hogy a hetilapok nem egy-
szer torz információkat közöltek a téma tárgyalásakor, hiszen például már jóval azelőtt megírták 
Bethlen királlyá választását, mielőtt az valóban megtörtént, és természetesen a koronázást köve-
tően is felröppentek mindenféle, valóságalapot nélkülöző következtetések az erdélyi fejedelem ter-
veit illetően. A törökösség témája is folyamatosan jelen volt ekkor, és szintén nyomon követhetőek 
a különféle (császári, cseh) propagandagépezetek által képviselt nézetek is. Az is nyilvánvalóvá 
válik, hogy az olvasóközönség aligha kaphatott pontos tájékoztatást az eseményekről, hiszen a cél 
maga a tájékoztatás és nem a hitelesség volt. A blokk utolsó elemeként a szerző a besztercebányai 
országgyűlésről készített, illusztrált röplapok összehasonlító elemzését végezte el mind tartalmuk, 
mind pedig szimbolikájuk tekintetében. Azzal a következtetéssel zárja e részt, hogy a korszakban 
a bizonytalan hír is jobb volt a semminél.

Az utolsó vizsgált egységet (159–168. o.) a korabeli irodalmi művek képezik. A szerző fel-
vonultatja azokat a barokk munkákat, amelyekben Bethlen Gábornak valamilyen szerep jutott.  
A harminc éves háborút feldolgozó irodalmi művekben többnyire megemlítik a fejedelmet, tárgyi-
lagosságra való törekvésük azonban már változatosabb képet mutat. A színdarabokon belül inkább 
az úgynevezett iskoladrámákban jutott szerephez Bethlen, azonban ezekből viszonylag kevés 
maradt fenn az utókor számára. Az egységen belüli harmadik forráscsoportot a kártyalapok képez-
ték, amelyeken szintén a legkülönfélébb szerepekben jelent meg a fejedelem – de minden esetben 
magas célokra törő személyként ábrázolva –, és a rajtuk felbukkanó Bethlen-kép kimutathatóan 

1 Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor királlyá választása a korabeli német nyelvű nyomtatott sajtóban. In: 
Bethlen Gábor és Európa. Szerk. Kármán Gábor – Kees Teszelszky. Budapest, 2013. 275–310. o.
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igazodott a korabeli sajtó Bethlen-képéhez, azaz a fejedelem kétszínű, illetve törökös politikáját 
hangsúlyozó negatív képhez.

A könyv imént vázolt felépítése logikus és követhető. varsányi Krisztina több helyen is ábrák-
kal, diagramokkal segítette az általa közölt információk hatékonyabb megértését. A munka végén 
mellékletként (193–222. o.) közli a tárgyalt képi ábrázolásokat, metszeteket, kártyalapokat, lelő-
helyüket is feltüntetve. Emellett a korszak politikai viszonyait ábrázoló térkép (195. o.) is segíti az 
olvasót a tájékozódásban. Egy másik térkép segítségével pedig a birodalmi hírközpontok eloszlását  
és jelentőségét is (60. o.) szemlélteti. A mellékletek kapcsán – melyek az esetek zömében kora-
beli dokumentumok fakszimile példányai – fontos kiemelni, hogy a szerző minden esetben megje-
lölte az olvasó számára azt a részt, ahol Bethlen Gábor előkerült rajtuk, ami megkönnyíti a tájéko-
zódást a szakmai olvasóközönség számára is. Szintén dicséretes, hogy Varsányi Krisztina minden  
esetben készített magyar nyelvű fordítást az idézett német szövegekhez, sőt, a versbe szedett és 
korántsem egyszerű nyelvezeten íródott idézeteket is igyekezett rímekben lefordítani, amit talán 
leginkább a Bethlent udvari bolondként feltüntető vers fordítása szemléltet: „Wann dem Hofnarren 
sein Herr stirbt / Sein gantze Lupperey verdirbt / Drum wil ich jetzt wol bescheiden sein, / Mein 
Narrenstallen ziehen ein.” – „Ha az udvari bolondnak meghal az ura, / akkor az egész bohósága oda 
/ Ezért most inkább hallgatok, / Bolondistallómba takarodok.” (81. o.). Bár a könyv elsődleges célja 
nem az eseménytörténet felvázolása volt, és nyilvánvalóan Bethlen Gábor a leggyakrabban emle-
getett személynév benne, a többi előforduló személy- és helynévre való rákeresés megkönnyítése 
érdekében a kötet véleményem szerint kaphatott volna egy személy- és helynévmutatót.

A munka tartalmi vonatkozásait tekintve a szerző olyan szálakat is megpendített, amelyek 
további kutatási irányvonalakat jelölhetnek ki. Nagyon érdekesek a kevésbé publikus hírek kiszivá-
rogtatóiról és családi összeköttetéseikről tett említések (103. o.), hiszen ezzel a kérdéskörrel mind-
eddig nem sokat foglalkozott a történésztársadalom. Szerintem az egyik legizgalmasabb, ugyan-
akkor legproblematikusabb, legszubjektívebb eleme a korabeli híráramlásnak. Varsányi Krisztina 
munkájában kitér egy bizonyos békeszerződés szövegére (123. o.) is, amit azonban – érthető okok-
ból, hiszen közlése és elemzése nem tartozott a kitűzött kutatási célokhoz – nem közölt. De ha 
további kutatási lehetőség felvillantásaként értelmezzük, akkor fontos megjegyezni, hogy az ilyen, 
feltehetően a magyar király és Bethlen közötti, valamint a császár és a szultán közötti békeszerző-
dések szövegeinek összevetése az eredeti példánnyal (amennyiben fennmaradt és főleg, ha a német 
szöveg annak pusztán csak fordítása) olykor rendkívül tanulságos lehet, éppen a már többször emlí-
tett propaganda szempontjából is.

varsányi Krisztina könyvéről összességében megállapítható, hogy a magyarországi történet-
írásban Bethlen Gábor kapcsán mindeddig nem kutatott témához nyúlt, ezzel utat mutatva más, 
hasonló jellegű kutatások számára, mint például a többi erdélyi fejedelem külpolitikája sajtóvissz-
hangjának ugyanilyen típusú elemzésére, illetve a fentebb említett, még kutatásra váró területek 
feltérképezésére.

Szabados János

TÓTH FERENC (SZERK.)

1664. A SZENTgOTTHÁRDI cSATA
háború és hétköznapok zrínyi Miklós korában

(Szülőföld Könyvkiadó, Szombathely, 2015. 400 o. ISBN: 978-615-5214-96-7)

Az 1664. évi szentgotthárdi csata a kora újkori Közép-Európa és a több részre szakadt 
Magyarország meghatározó hadtörténeti eseménye volt. A kötet az összecsapás legújabb, forrás-
központú hadtörténeti szintézise. Az igényes, gazdag képanyaggal ellátott, keményborítású kötetet 
Huszár Gábor szentgotthárdi polgármester többnyelvű köszöntője, Tóth Ferenc tudományos tanács-
adó (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történelemtudományi Intézet) szintén többnyelvű 
előszava és Csuk Ferenc költő a Szentgotthárdi csata című költeménye vezeti be. A könyv borítóját 


