
radott keleten" és a „fejlett nyugaton". Várleltárak 
és összeírások bizonyítják, hogy növekvő szerepet 
játszottak a tűzfegyverek a várak védelmében, a 
magyar és horvát katonaság fegyverzetében és 
harcmódjában is. A lőfegyverek tömegtüzére tá
maszkodó hadművészet érvényesült a 15 éves 
háború harcaiban. Adatok tanúsítják, hogy a kora
beli Európában a császári-királyi hadseregben volt 
a legmagasabb (70-80%) a kézi lőfegyverek aránya. 
Sziszeknél a lovas puskások állandóan megújuló 
sortüzei törték meg a török harcrendet és a sziszeki 
várvédelem súlya is a tűzfegyverekre nehezedett. 

A sziszeki siker azonban kihasználatlan maradt. 
Erdődy Tamás horvát bán a hadjárat folytatását 
szorgalmazta, de Eggenberg fővezér a fennálló 
„békére" hivatkozva elutasította azt. Noha a békét 
támadásával a török sértette meg és veresége sem a 
saját területén történt, mégis Sziszek váltotta ki ezt 
követően az 1593 augusztusi török hadüzenetet. 
Sziszek pusztán ürügy és szikra volt, amely a 
háború lappangó tüzét fellobbantotta. A 15 éves 
háború hadjáratai és csatái zömmel Bécset védel
mező várak felmentését, megtartását, visszavívását, 
vagy elfoglalását szolgálták. Ezek vizsgálata során a 
kutatók kimutatták, hogy a török hadjáratok ak
ciórádiuszát a hadjárat ideje, a várak feltartó ereje és 
a hadseregek erőviszonyai határozták meg. Megál
lapították, hogy a 15 éves háborúban a török hó
dítás Horvátországtól Erdélyig a hatósugár tör
vényeit követte és Nándorfehérvártól légvonalban, 
Erdély kivételével, meghaladta a 300 kilométert. 

A török elleni háború kimenetelének esélyeit 
vizsgálva feltárták, hogy a hosszú háború 83 jelen
tősebb harccselekményéből a török fél csupán 20 
esetben mondhatta magát győztesnek és 63 esetben 
a törökellenes erők értek el sikereket. Ez azt 
tanúsítja, hogy a császári-királyi hadvezetés mind
inkább fölénybe került a törökkel szemben. A had-

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkor
mányzata, a helyi Bethlen Gábor Gimnázium és a 
városban diszlokált 62. Bercsényi Miklós Gépesített 
Lövészdandár 1993- október 8-án és 9-én történet
tudományi konferenciát rendezett a Rákóczi
szabadságharc megindulásának 290. évfordulója ál

művészed, haditechnikai, katonai szervezeti és 
kiképzettségi fölény minden bizonnyal meghozta 
volna a háború sokkal kedvezőbb befejezését, ha a 
máig vitatott politikai okokból nem következik be 
a török ellen küzdők táborának kettészakadása. A 
török elleni döntő győzelem elmaradása közel egy 
évszázadra visszavetette a fejlődést. 

Sziszek azonban szimbólummá vált. Olyan jel
képpé, ahol először történt meg, hogy a különböző 
nemzetek és országok fiaiból álló császári, királyi, 
rendi csapatok támadó hadjárat során, nyílt, nagy 
csatában diadalt arattak a török hadsereg felett. Ám 
a szép reményekkel indult, de mégis kedvezőtlenül 
végződő 15 éves háború nagy erőfeszítései, óriási 
vér- és vagyonáldozatai bebizonyították, hogy 
megfelelő összefogó erő híján a népek, nemzetek, 
országok visszazuhannak a korábbi török rab
ságba. 

Nem a horvát, német, magyar, vagy más nem
zetiségű katonák képzettségén, vagy harci aka
ratán, hanem politikai tényezőkön múlott, hogy a 
kilencvenes évek elején kirobbant nagy háború 
nem eredményezte Magyarország, Horvátország, 
Erdély vagy a Balkán-félsziget északi részeinek 
fölszabadítását a török uralom alól. Pedig ez a 
történeti fordulat valószínű egészen másfajta fej
lődési utat szabhatott volna az itt élő népeknek, 
nemzeteknek. 

Az elmondottak talán érzékeltették, hogy a ma
gyar történetírás, a magyar történeti és hadtörténeti 
irodalom, bár foglalkozik a sziszeki csatával és a 15 
éves háborúval, valóban korszerű monográfia a 15 
éves háborúról - benne a sziszeki csata szerepéről 
- eddig még nem született. Egy ilyen összefoglaló 
elkészítése még a jövő magyar történetírására vár, 
de egyúttal az első közös munkája lehetne Hor
vátország és Magyarország történészeinek és had
történészeinek is. 

kalmából. Témául, a város egykori birtokosaira, a 
Bercsényiekre tekintettel, Bercsényi Miklós és kora 
választatott. 

A tudományos tanácskozásra összegyűlt jelentős 
számú érdeklődőt a Bethlen Gábor Gimnázium 
énekkara fogadta Kelecsényi Gézáné vezényleté-

ZACHAR JÓZSEF 

BERCSÉNYI MIKLÓS ÉS KORA 

Történettudományi konferencia, Hódmezővásárhely, 1993- október 8-9. 
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vei. Ezt követően Pikali Gerda gimnáziumi tanuló 
Petőfi Sándor Rákóczi című versét szavalta el. 

A rendező szervek nevében dr. Rapcsák András 
üdvözölte a résztvevőket, külön is az éppen a 
városban tartózkodó és megjelent litvániai test
vérvárosi és kárpátaljai íróküldöttséget. Ezt kö
vetően irodalmi alkotásokból vett szemelvényekkel 
felidézte Bercsényi Miklós gróf és Hódmezővásár
hely kapcsolatait. Befejezésül felolvasta a Francia 
Haderő Bercsényi László nevét viselő 1. légi
szállítású deszant páncélos ezrede parancsnokának 
a tanácskozáshoz intézett üdvözlő sorait. 

Ezt követően az első nap elnöklő Köpeczi Béla 
akadémikus (OSzK) tartott rövid témabevezetőt. 
Hangsúlyozta, hogy ha nem kerek évfordulón 
történik is, mégis rendkívül fontos a kitűzött 
témakör megtárgyalása, hiszen újólag viták vannak 
a szabadságharcok megítélésével kapcsolatosan a 
magyar történészek között. A viták középpontjában 
az a kérdés áll, hogy idealista, vagy realista politika 
állt-e azok mögött. A kérdés ilyetén felvetése 
leegyszerűsített - folytatta az előadó - , a valódi 
kérdésfelvetés a hosszútávú folyamatok vizs
gálatába ágyazottan csakis úgy helyes, előrevitte-e 
a társadalmi-politakai kérdések megoldását az 
adott szabadságharc. Ez legtöbbször ellentmon
dásosan érvényesülhetett. De ellentmondásos sze
mélyiségek voltak sok esetben a szabadságharcok 
vezetői is, így maga Bercsényi Miklós is. így reális 
politikai megfontolásokból a Habsburg-hatalom 
szolgálatában állt a törökellenes felszabadító 
háború időszakában, azután, idealista politikus
ként, szembefordult azzal a központi hatalommal, 
amely ellen külső szövetséges biztos támogatása 
nélkül lehetetlen volt eredményes harcos vívni, és 
idealista politikus maradt a szatmári békekötés 
időszakában és azt követően is, mert a reális kom
promisszumot nem fogadta el, hanem a szabad
ságharc megújításában reménykedett. Befejezésül 
Köpeczi Béla azt emelte ki, mennyire örömteli, 
hogy éppen Hódmezővásárhelyen kerülhet sor 
olyan tudományos rendezvényre, amely remél
hetőleg hozzájárul Bercsényi Miklós és a Rákóczi
szabadságharc még vitatott kérdéseinek újabb 
tisztázásához. Hiszen éppen e helyen volt megértő 
földbirtokos Bercsényi Miklós, akit a helyi lakosok 
követtek a szabadságharcban. Talán új műhely 
születhet Vaja után Hódmezővásárhelyen. 

Ezt követően Galgóczi László kandidátus 
(JGyTF) tartott előadást „A Bercsényi-levelek 
nyelvtörténeti vizsgálata" címmel. Az 1710/1 l-es 
levelek formai sajátosságainak és tartalmi jelleg

zetességeinek elemzésével levonta azt a követ
keztetést, hogy bennük az adott kor legjobb szép
prózai értékeit felmutató, nagyműveltségű író mu
tatkozik, aki valódi hazafi, fejedelme rendíthetetlen 
híve, jó atya, igaz barát volt, olyan ember, akit a 
kortársak igazi magyarnak neveztek. 

Következő előadóként dr. Czigány István őr
nagy, tudományos osztályvezető (HIM) „Bercsényi 
Miklós és a kuruc hadsereg" címmel szólalt fel. 
Előadásában kiemelte, hogy Bercsényi Miklós nem 
csak hadvezér, hanem államférfi, gazdasági 
szervező és diplomata is volt, mégpedig önképzés 
és tapasztalatszerzés alapján. Ugyanis még képzett 
katona sem volt, ellenben a törökellenes végvári 
harcokban, majd a felszabadító háborúban szerzett 
bőséges tapasztalatokat, amelyek révén kiérde
melte még a generálisi kinevezést is. E tapasztalatai 
határozták meg a szabadságharc fővezéreként vég
zett tevékenységét is. Ő volt az, aki francia pénzen 
már az első időszakban idegen zsoldosakat 
fogadott fel lengyel földön, mert tudatában volt a 
fegyelmezett reguláris haderő szükségességének. 
Ugyancsak ő favorizálta a könnyűlovasságot, 
amellyel a török elleni sikereit elérte, ugyanakkor 
bevallotta, hogy a gyalogság vezényletéhez nem 
ért. Ő volt az is, aki a korábbi törökellenes harcok
ból ismert tiszttársait megnyerte a szabadságharc 
hadseregének. Ezt követően az előadó ismertette a 
Rákóczi-szabadságharc bonyolult hadszervezetét, 
majd rátért annak a szükségszerűségnek a bi
zonyítására, hogy e haderővel nem lehetett nyílt 
csatában sikerre számítani a császári királyi hadak 
ellenében. Végül kiemelte a modernizálási tö
rekvéseket, ezek közül is a gyalogság szekereken 
való szállításának újítását. Befejezésül, a reguláris 
hadvezetésre irányuló hadszervezési kísérletekről 
szólva, ismertette a fegyver- és lőszerutánpótlás 
gazdasági nehézségeit, amelyek végül is le
hetetlenné tették a szabadságharc sikerrel való 
megvívását. 

A továbbiakban Herczeg Mihály ny. levéltár
igazgató (Hódmezővásárhely) „A Bercsényi-család 
és a vásárhelyiek" címmel tartott előadást. Is
mertette, hogy Bercsényi Imre királyi kamarás 
felesége, nemes Lugassy Borbála kért l632-ben 
nova donatiót Mezővásárhelyre, hogy édesapja, 
Lugassy János lippai kapitány birtokcserével szer
zett tulajdonát örökül biztosíthassa fiának, id. 
Bercsényi Miklósnak. Ezt követően arról szólt, hogy 
id. és ifj. Bercsényi Miklós miként gyakorolta bir
tokosi jogait a várossal szemben, míg a főúri-ne
mesi összeesküvésbe bonyolódó későbbi főgene-
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ralistól 1702-ben el nem kobozta a Királyi Kamara. 
Befejezésül felidézte, hogy az új tulajdonos, az ud-
varhű Schlick generális a kirobbant szabadságharc 
miatt nem tudta birtokba venni Hódmezővásár
helyt, amelyet azután Bercsényi Miklós 1709-ben 
Károlyi Sándornak adományozott. 

Ebédszünet után került sor Kőpeczi Béla nagy 
érdeklődéssel várt és fogadott, „Bercsényi és az 
orosz orientáció" című előadására. A Rákóczi
szabadságharc idejének nemzetközi viszonyait fel
idézve az előadó kiemelte, hogy az északi 
háborúban svédellenes harcot vívó I. Péter orosz 
cár jutott el a II. Rákóczi Ferenccel való kapcsolat
teremtés gondolatához, hogy az ő közvetítésével 
elérhesse a francia udvar közbenjárását az északi 
ügyek rendezésében. E közbenjárás fejében kínálta 
fel a cár a lengyel koronát a magyar fejedelemnek, 
aki azt ugyan nem volt hajlandó elfogadni, a francia 
közvetítést azonban vállalta. A cári udvarral való 
nehéz tárgyalás Bercsényi Miklósra hárult, aki 
diplomáciai jártassága, taktikai érzéke, személyi 
kapcsolatai és főleg jó orosz és lengyel nyelvtudása 
alapján képes volt a Varsói Szerződés megkötését 
elérni. Ezt követően arról szólt Köpeczi Béla, hogy 
II. Rákóczi Ferenc egyidőben igyekezett biztosítani 
a francia és az orosz szövetséget, Bercsényi Miklós 
pedig abba vetette reményét, hogy a svédellenes 
hadműveletek során orosz csapatok léphetnek 
magyar területre. Katonai együttműködés azonban 
nem valósult meg, csak kiszorult lengyel hadak 
érkeztek át a határon, ez pedig éppen hogy megter
helte a magyar-orosz diplomáciai kapcsolatokat. 
Befejezésül az előadó a szabadságharc végén 
megvalósuló személyes uralkodói kapcsolatfelvétel 
körülményeit részletezte, ismertette az eltérő ma
gyar és orosz célokat, a magyar remények to-
vatűnését, de a későbbi időben is továbbélő 
kapcsolatot II. Rákóczi Ferenc és I. Péter között, 
utóbbi haláláig. 

Hasonlóan nagy figyelmet keltett Heckenast 
Gusztáv, a történelemtudomány doktora (MTA 
TTI) „Rákóczi szenátorai" című előadása. A korábbi 
időben ugyanis még senki nem vizsgálta a sze
nátusnak, mint a Rákóczi-szabadságharc egyik 
vezető testületének a történetét. Miután az előadó 
ismertette a 25 tagú testület összetételét (3 püspök, 
10 arisztokrata, 12 köznemes), hangsúlyozta, hogy 
a polgári rend képviselet nélkül maradt. Ezt 
követően arról szólt, hogy a letartóztatott Forgách 
Simon gróf helyét egyáltalán nem töltötték be, a 
megmaradt 24 közül később kiváltakat 1709-ig 
pótolták, utána azonban megint nem, így állandó 
fogyás következett be, míg a szabadságharc 

legvégére már csak 13 fő maradt, akik közül 4 dön
tött véglegesen az emigrációba vonulás mellett. A 
vallási megoszlásra áttérve azt hangsúlyozta az 
előadó, hogy a nemességnél, az arányosságra töre
kedve, 4-4 katolikus, evangélikus és református 
szenátor kiválasztása történt, míg az arisztokraták 
közt csak 2 evangélikus volt, így tehát a testületben 
erős katolikus fölény érvényesült. Ezzel kapcsola
tosan viszont kiemelte, hogy a magas katolikus 
klérus távol maradt, míg az arisztokraták részben 
késői méltóságnak, vagy a régi családok mel
lékágaiból származottak voltak. A továbbiakban az 
egyes szenátorok rokonai kapcsolatait, társadalmi 
kötődéseit, politikai útját, II. Rákóczi Ferenchez 
való kötődését, a szabadságharchoz való csatla
kozását és pályafutását elemezte. Ez alapján 
leszögezte, a szenátus összetétele eltért a királyi 
tanácsétól, a szécsényi országgyűlés erőviszonyait 
tükrözte. 

Ezután Zachar József alezredes, kandidátus 
(HIM) előadása következett „Bercsényi László és a 
franciaországi Bercsényiek" címmel. Ebben is
mertette a szabadságharc főgenerálisa egyetlen 
fiának, Bercsényi László grófnak (1689-1778) az 
életútját, arra fektetve a hangsúlyt, miként válhatott 
a Nemesi Kompánia Köz Vitézlő Társaként katonai 
pályáját kezdett ifjú a csúcson Franciaország mar-
salljává, a francia huszárság főfelügyelőjévé. A mar
sall 14 gyermeke sorsát felvillantva bővebben szólt 
Bercsényi Miklós Ferenc (1736-1762) huszárezre
des és Bercsényi Ferenc Antal (1744-1811) tábor
nok franciaországi katonai pályájáról. Bemutatta, 
miként maradt az egyetlen továbbélő leányág az 
utóbbi, Bercsényi Ferenc Antal leányáé, Bercsényi 
Clementine Madelaine Valentine grófnőé, miután a 
fivére, Bercsényi László János Fülöp (1781-1835), 
császári-királyi huszár alezredes nőtlenül és gyer
mektelenül hunyt el. Befejezésül napjainkig nyo
mon követte a franciaországi Bercsényi-leányág 
leszármazási vonalát és kiemelte Georges comte de 
la Rupelle rendkívül aktív szerepét Bercsényi László 
marsall hagyományának mai franciaországi ápo
lásában. 

Ezt az előadásblokkot Kiss Domokos tudomá
nyos továbbképzési ösztöndíjas (ELTE) „A fe
jedelem bujdosótársai" című előadása zárta. Az 
előadó Szathmári Király Ádám naplóbejegyzései
nek tükrében mutatta be a lengyelországi és fran
ciaországi bújdosást, kiemelve Bercsényi Miklósra 
vonatkozó adatokat. Ezt követően részletesen is
mertette a naplóíró életútját. Ennek során kitért arra 
a mindeddig nem megnyugtató módon tisztázott 
kérdésre, milyen körülmények közt tért haza 1716-

- 1 9 4 -



ban, miután még 1711-ben, ezereskapitányként 
hódolt atyja gratiálist szerzett számára. Befejezésül 
a különböző történelmi időkben hűségesen 
vezetett naplók történelmi forrásértékét méltatta 
Kiss Domokos, újabb példákat sorakoztatva fel. 

"Október 9-én a konferencia Heckenast Gusztáv 
elnökletével folytatta munkáját. 

Elsőnek Kovács S. Tibor tudományos munkatárs 
(MNM) tartotta meg „Egy kuruckori fegyver alkal
mazása a francia hadseregben" című előadását. Eb
ben az 1692-ben a francia haderő kötelékében 
részben magyarokból alakult Cronberg-huszár-
ezredre vonatkozó alapforrást idézve kiemelte, 
hogy a harcosok hegyestőrrel voltak felszerelve. E 
fegyver történetét felelevenítve, az eddigi szakiro
dalmi állítással szakítva, tagadta, hogy az a nyugat
európai Bohrschwert átvétele lett volna, hanem 
kimutatta, hogy a hegyestőr már a XVI. század eleje 
óta ismert volt, éppen sodronyinges oszmán har
cosok ellen sikerrel alkalmazott, sajátos magyar 
fegyverként. Részletezte a két fegyver eltérő jelleg
zetességeit, majd rámutatott: a késői összemosás 
mögött az húzódhat meg, hogy mindkettő német 
megnevezésévé a Panzerstecher vált. Befejezésül a 
magyar hegyestőr külföldi átvételeit részletezte és 
felvillantotta e sajátos fegyver XVIII. század közepi 
elavulását és rendszeresítésének megszüntetését. 

Ezt követően dr. Hiller István adjuktus (ELTE) 
tartott alőadást „Ellenségkép és diplomácia: az 
Oszmán Birodalom megítélésének változásai a 
XVII. századi Habsburg-politikában" címmel. Eb
ben Bercsényi Miklós életpályájának a példáján be
mutatta a régió korabeli alapkérdéseit. Elemzését 
ezt követően arra terjesztette ki, milyen infor
mációkkal rendelkeztek a magyar döntéshozók a 
zsitvatoroki béke óta eltelt időszakban, hogyan si
került ezeket az információkat megszerezni, Bécs
be eljuttatni, hogyan vették őket figyelembe a Tit
kos Tanácsban, majd a keleti ügyekben dön
téshozóvá vált Udvari Haditanácsban. A továbbiak
ban azt részletezte, miként került sor a 
konstantinápolyi követség létesítésére, a titkos le
velezők és futárok hálózatának megszervezésére, 
és mindez hogyan működött Bercsényi Miklós 
korában. 

Koós Judit kandidátus (Budapest) „Egy magyar 
könyv- és műgyűjtő, mint példakép a XVIII. század
ban" címmel Ráday Gedeonról szólt előadásában. 
Kiemelte, hogy gyűjtőszenvedélyét édesatyjától, 
Ráday Páltól örökölte és gyűjtése kiterjedt a köny
vekre, festményekre és érmékre. A hagyatékaként 

hátramaradt közel 12 000 kötetes könyvtár 
elemzése képezte az előadás gerincét, de szólt az 
eladó a festmény- és az éremgyűjtemény ösz-
szetételének jellegéről is. A továbbiakban a gyűjtés 
módjait, majd befejezésül a gyűjtemények későbbi 
sorsát mutatta be. 

Farkas Ferenc gimnáziumi tanár (Hódme
zővásárhely) előadása nyitotta a szünet utáni utolsó 
blokkot. „A Rákóczi-szabadságharc emléke és 
Bercsényi alakja a ruszin és az ukrán nyelvű is
meretterjesztő irodalomban" címmel ismertette a 
kárpátaljai nem magyar nyelvű írásokból a 
korszakra vonatkozóan felidézhető történelmi 
ábrázolást. Ezt követően részletesen beszámolt az 
utóbbi évek ruszin és ukrán nyelvű könyvter-
mésérôl|fciajd a korszakra vonatkozó részeiket egy
bevetve megállapította, hogy számos magyar alap
műre építve, azok értékeléseit elfogadva, pozitív 
képet festenek a Rákóczi-szabadságharcról, II. 
Rákóczi Ferenc személyét egyenesen idealizálva 
tárgyalják. Saját történelmükről szólva is azt hang
súlyozzák a kárpátaljai ruszin és ukrán szerzők, 
hogy az időszak múltjuk egyik legpozitívabb 
periódusa volt. A részletesen ábrázolt fegyveres 
harccal kapcsolatosan általában kiemelik a köz
ponti Habsburg-hatalommal való szembefordulást 
és az orosz szövetségkötést. Befejezésül az előadó 
arról szólt, milyen eleven hagymányápolás születik 
újjá a Kárpátalján e művek hatására a Rákóczi
szabadságharc korával kapcsolatosan, és ez 
mennyire erősíti a helyi magyar lakossággal való 
szolidaritást. 

Ezt követően Őze Sándor tudományos mun
katárs (MNM) „Diszkriminált évszázadok" címmel 
arról az idegenkedésről szólt előadásában, amely a 
Habsburg-ellenes függetlenségi harcokkal való 
foglalkozást illetően az utóbbi időben megmu
tatkozik. Ezt annál figyelemreméltóbbnak tartotta, 
mivel a népi hagyományőrzés, ahogyan bemutatta, 
töretlen. Az okokat keresve elemezte a Thaly utáni 
történetírói változásokat és azt a következtetést 
vonta le, hogy újra visszahatásról van szó, a korábbi 
történelmi időszak egyoldalúan pozitív kiemelése 
utáni idegenkedés jelentkezik. 

Befejezésül dr. N. Pá//ózse/adjunktus (ELTE) „A 
Molnár Erik-vitáról" címmel, az előző előadáshoz 
csatlakozva, a bolsevik felfogású vita-határozat
egység szentháromságának tükrében elemezte az 
1956 élményeként eredeztetett magyar történész
vitát. Ezt követően arról szólt, hogy a szakmainak 
indult eszmecsere hamarosan politikai felhangokat 
kapott és publicisztikai területre is átcsapott. Befe-
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jezésül azt állította, hogy ez a történészvita tulaj
donképpen napjainkig egyáltalán nem zárult le, 
csupán az történt, hogy a korábbi politikai vezetés, 
amelyet kényesen érintett, agyonhallgatta. 

Heckenast Gusztáv elnöki zárszavában ezt 
követően azt emelte ki, mennyire különböző 

megközelítéssel mennyi érdekes és nívós előadás 
gazdagította ezúttal is a tárgyalt korszakra vo
natkozó ismereteket. Ezek feltétlenül publikálást 
igényelnének. Végül köszönetet mondott a tör
ténettudományi konferencia megrendezéséért, az 
ország különböző részeiből érkezett tucatnyi ku
tató vendégül látásáért. 
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