
Hírek Magyarországról - 1623. 
Egy francia diplomata útinaplójából 

HÉJJAS ESZTER 

Az elmúlt korok történetét vizsgálva, a magyar események külföldi visszhangját ke
resve, érdekes dokumentumokra bukkanhat a kutató a különböző nagy gyűjtemények, 
könyvtárak, levéltárak dokumentumai között. A könyvtári anyagban a legtöbbet az egyes 
korok "sajtó-termékei" ígérik, ezek között lehet a legváratlanabb "leletekre" találni. Az 
egyes, saját korukban nemzetközi érdeklődést kiváltott események rendszerint számos, 
kortársi reflexiót is tartalmazó híradásban kerültek megörökítésre. Nem vitás, hogy a hí
radások szerzőit nem az utókor számára való tudósítás, hanem saját koruk tájékoz
tatásának szándéka vezette, egyúttal azonban a késői utódok számára is igen érdekes és 
tanulságos dokumentumok születtek ily módon. 

A könyvnyomtatás megjelenése után, a XVI. század elejétől mind gyakrabban talál
kozhatunk a röplappal, a korai könyvnyomtatás egyik jellegzetes termékével, amely rövid 
terjedelemben, rendszerint viszonylag igénytelen nyomdai kivitelben, ezzel szemben igen 
gyorsan, az egyes eseményeket követően gyakran néhány nap alatt kinyomtatva ad hírt 
csatákról, természeti katasztrófákról, a kortársak számára csodásnak túnó eseményekről, 
egyszóval minden olyan történésről, amelyről a későbbi korok embere az akkor már 
rendszeresen megjelenő hírlapokból értesült. A röplap még alkalmi nyomtatvány, az 
egyes hírek fontossága, érdekessége indokolja kiadását, ugyanez jelenti terjesztésének si
kerét is. Gyakran vásárokon árulják, máskor a könyvkereskedők, kiadók boltjaiban kap
ható, mindenképpen azonban viszonylag rövid életű, különösen a nagy gonddal előállított, 
művészi külsejű, nagyértékű könyvekhez képest. Hiszen maguk a hírek is csak rövid ideig 
tarthatnak számot közérdeklődésre. 

Tartalmuk elsőrendű értéke éppen a híradás frissesége, nemritkán a szemtanúk töb
bé-kevésbé hiteles beszámolója. Gyakran eltorzul ugyan a hitelesség, hiszen egyes hírek a 
közvetlen szemtanúktól, több személy közvetítésével terjednek, ráadásul az eredeti szem
tanú beszámolója sem mindig szükségszerűen objektív. Gondoljunk csak arra: egy vesztes 
csatáról az onnan menekülő elképzelhetően úgy számol be, a győztes ellenfél létszámát a 
valóságosnál jóval nagyobbnak tünteti fel, ezzel is magyarázatot próbálva adni a vereség 
okaira. Ugyanezt a nagyítást elkövetheti a győztes is, hiszen nagyobb a dicsőség, ha nagy
létszámú a legyőzött ellenfél. A hírek effajta túlzásai nyilván a kortársak előtt is ismerete
sek voltak, éppen ezért a röplap gyakran már címében hordozza a "valóságos", "valóság
hű", "részletes", "igen őszinte" jelzőket, hozzátéve egyúttal, hogy a forrás közvetlen 
szemtanú. 

Számos olyan híradást ismerünk, amelyben egy ismert személyre hivatkoznak forrás
ként, sót egy-egy nevesebb személyiség írását, levelét közlik nyomtatásban. Ezek között is 
lehetnek fiktív iratok, propaganda céllal, egyes személyek neve alatt, éppen ellenük irá
nyuló szándékkal megjelentetett levelek, hírek. 
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Vannak azután olyan röplapok is, amelyeken szerzőjük, vagy nyomdászuk nem merte 
valóságos nevét, esetleg a kiadás helyét feltüntetni, és ezért váltak fiktívvé. Hogy egy-egy 
nyomtatvány költött nyomdahelye, nyomdászneve, vagy szerzóneve propagandacélt szol
gál-e, vagy csak egyszerűen az illető szerzőt, nyomdászt van hivatva védelmezni, aránylag 
egyszerűen megállapítható az irat tartalmából, politikai, vagy - elsősorban a XVI. század
ban - vallási vonatkozásaiból. 

Az itt bemutatandó nyomtatvány esetében minderről nincsen szó. Szerzője, illetve a 
forrásként megjelölt személy valóságos, és semmi kétségünk nem lehet a feltüntetett imp
resszumadatok valódiságát illetően sem. Tárgya a XVI-XVII. század egyik legérdekesebb, 
mindig legnagyobb várakozással fogadott témája: a török birodalom külső és belső nehéz
ségei, harcai határain belül és kívül. 

Az 1624-ben Lyonban, Claude Cayne nyomdájában megjelent röplap, Louis Gédoyn, 
aleppói francia konzul híradásai nyomán többek között egy érdekes magyarországi ese
ményről is tájékoztatja olvasóit.1 A nyomtatvány a kor szokásai szerint, már címlapján is 
rövid "előzetest" ad. Ebben olvashatunk a török birodalom gyengeségei és nehézségei kö
zött egy "részletes beszámolót" a szultán "seregének a császár 800 katonájától Magyaror
szágon elszenvedett vereségéről." Maga a híradás a röplap végére szorult, a teljes 8 lap
nyi terjedelemből mindössze kettőt foglal el, a szöveg tanúsága szerint azonban 
bizonyosak lehetünk: a szerző a magyarországi vereséget a török birodalmat a legutóbbi 
időkben ért egyik legjelentősebb csapásnak vélte. 

"És mindezeket a rossz híreket még csak súlyosbítja a szultán seregének újabb vere
sége, a sereget, Magyarországról visszatérőben, ahol Bethlen Gábort segítette a keresz
tények ellen, megrakodva a tőlük összerabolt zsákmánnyal, amikor az ott található Vág 
folyón kelt át, mindössze 800 ember megtámadta, Eszterházy Miklós, egy kis, Újvár nevű 
erősség kapitánya vezetésével, és olyannyira lekaszabolta, hogy mintegy ezren fegyvertől 
estek el, öt-, vagy hatszázan vízbe fulladtak, nyolcszázán fogságba estek, a többiek elme
nekültek, hátrahagyva málhájukat, amelynek értékét alig lehet felbecsülni; legalább 3000, 
zsákmánnyal megrakott ló és ugyanennyi kocsi, a sereg aranyozott zászlóival és lobogóival 
együtt a császáriak kezére került. 

Kiszabadítottak még a törökök kezéből hét-, vagy nyolcezer rabszolgát, akiket a szul
tánnak szántak. Ráadásul mindez azután történt, hogy megkötötték a császár és Bethlen 
Gábor között nyolc hónapra a fegyverszünetet. 

Annak ellenére, hogy ez nagy csapás, úgy látszik, nagyobb következménye nem lesz, 
és úgy mondják, sem a fegyverszünetet nem fogja megtörni, sem pedig a szultán nem tud 
érte bosszút állni, sót, ellenkezőleg, két hete teljes felhatalmazást küldött a budai pasá
nak: döntsön a háború, vagy a béke kérdésében aszerint, amit Bethlen Gábor tanácsol 
neki." 

Az említett fegyverszünetet Bethlen Gábor 1623. évi hadjárata végén, Hódol in ered
ménytelen ostromát követően kötötte meg Thurzó Szaniszló nádor közvetítésével a csá
szári seregek fővezérével. 

A hadjáratban a fejedelem oldalán részt vevő Kemény János önéletírásában így em
lékezik a törökök visszavonulására és seregeik szétverésére: 

"Nagyszombatból az fejedelem az tractára követeket bocsáta, maga udvari hadával és 
gyalogsággal az varasban szállá, az több hadakat quartirul falukra rendelé. Az török és 
tatár haddal is az szerént akar vala, mert vala tatár is circitér két-, vagy háromezer, Haci-
kai pasa vala előttök; bégyűjtvén őket, eléggé intimálá, megvárnák végét az dolognak, 
mert az ellenség, megértvén elmeneteleket, keményebb lészen az tractában; azok is 

1 A nyomtatvány eredeti példánya: Paris, Bibliotheque Nationale. Jelzete: J 24681. Xerox másolata: Or
szágos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára. Jelzete: Ropl. 550/g. 
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szemben tettetek megmaradásokat, de kimenvén, csak megindultak. Az fejedelem az Vág 
vizén lévő hidat őriztette, hogy el ne bocsáttatnának; de azok révet tanálván, az ebek 
csak elmennek; az fejedelem is alattomban hírt tévén az magyar végházakban reájok gyü-
lekezének, és Érsekújvár tájékján megvervén őket, sokat levágának, többek között az Kli-
szi béget is elfogák, ki igen deli ifiú legény vala." 

Kemény Jánoson kívül még egy közvetlen szemtanút is idézhetünk: Révay Lászlót, 
Eszterházy Miklós unokaöccsét, aki maga is részt vett a rajtaütésekben. Naplójában ezt 
olvashatjuk: 

"1623. 27. 9-bris vertünk fel Nyárhídnál kétszáz ötvenhét lóval, egy részét a boszniai 
hadnak, mely Hodolin által ment vissza, rabokkal és prédával; lehettek 2 ezerén. Morvái 
rabot szabadítottunk tülök szám szerint két ezerét és tizenötét; egyet sem vihettek által 
az Zsirván. Sok jó rabokat fogtunk, sokat vágtunk, Zsitvába is sok veszett; lovat 800 nyer
tünk. Azmint számlálták, 50 ezer forintnál többet ért az nyereség. 

Anno 1623. 30. 9-bris egri, kanizsai és bosznai had átmenvén semptei hídon, meg
szállottak Csuznál Turénél. Azokat is megütöttünk véletlen 800 lóval, nyertünk tőlek öt 
tevét, 32 szekeret, egynéhány lovat, két igen nagy örög aranyos zászlót, másféle köz zász
lót nr. 11, egy lófark zászlót; mienk közül maradt oda 40 számú; törökök közül feles ve
szett, ki fegyver miatt, és ki vézbe ugratott."3 

Révay tehát nem tud, vagy nem akar tudni arról, a fejedelem értesítette volna a 
"magyar végházakat". A korral foglalkozó szakirodalom azonban eléggé általánosan elfo
gadja: Bethlen valami módon értesítette Eszterházy Miklóst. Már Szalay László is ilyen 
értelemben ír Eszterházyról szóló nagy művében: 

"Bethlen a nádor közbenjárására, kinek a fejedelem 1623. november 13-án menevé-
det küldött, hogy hozzá, hodolini táborába bántás nélkül jöhessen, november 20-án két 
hónapra fegyvernyugvást kötvén, nem késett a rabló török-tatár csapatokat hazaküldeni, 
kinyilatkoztatván híveinek, hogy ő ugyan nem bánná, ha, a mit ő nem tehet, útközben 
megfenyítik őket. A nyilatkozat Eszterházynak tudomására jött, s az érsekújvári főkapi
tány a Zsitvánál várta a rakoncátlan hadat." 

Ugyanő arról is tudósít: a végváriak diadala nem talált egyértelmű helyeslésre Bécs
ben. 

"Eszterházy még több ilyen napnak nézett elejébe, midőn Ferdinándnak 1623. no
vember 28-án kelt e levelét vette; 'Miután már a fegyvernyugvás körüli alkudozással va
gyunk elfoglalva, kegyelmesen meghagyjuk neked, hogy mind a gondjaidba bízott újvári 
erősségben, mind az ehhez tartozó valamennyi végházakban is azon légy, miszerint semmi 
ellenségeskedés, semmi kalandozások ne történjenek sem a törökök, sem Bethlen hívei 
ellen; valamint ez viszont a más fél hadainak is meghagyatott'..."4 

2 Kemény János Önéletírása. Kiad. V. Windisch Éva. Bp. 1980. Szépirodalmi Kiadó. p. 49-50. 
3 Közli Dualszky János. In: Magyar Történelmi Tár. III. Pesl, 1857. p. 250. Idézi: Makkai László szcrk. 

Bethlen Gábor krónikásai. Bp. 1980. Gondolat Kiadó. p. 269-270. 
4 Szalay László szerk. Galantai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. I—II. köt. Pest, 1863-1866. 

II. kötet p. 86-87. 
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Szekfü Gyula Bethlen monográfiájában már egyenesen egy rabszabadító nemes gesz
tus kísérletét is tulajdonítja a fejedelemnek: 

"...Bethlen, visszatérve táborába, a török basát kéreti sátrába, s rá akarja venni, hogy 
a keresztény rabokat, kikből több ezerét fogtak össze, hazamenetele előtt szabadon bo
csássa. A basa ezt, mint előre látható volt, visszautasítja, seregével és rabjaival indul ha
zafelé, de útközben Eszterházy, az újvári, győri és komáromi őrségek vígan szétszórják a 
török sereget, és hétezernél több rabot szabadítanak ki. Ekkor történt, a hagyomány sze
rint, hogy Káldy György jezsuita a fejedelmet török barátkozása miatt szemben megdor
gálta."5 

Nagy László a fejedelem életművét részletesen elemző munkájában Kemény Jánosra, 
valamint Bethlen november 24-i levelére hivatkozva írja: 

"...a törökök azonban minden kérlelése ellenére elszöktek. Ezután került sor arra, ... 
hogy az eljárásukon feldühödött Bethlen 'alattomban hírt tevén az magyarok végházak
ban, reájok gyülekezének, és Érsekújvár tájékán megverik őket'...' 

Az idézett röplap szerzője, a francia diplomata egy másik, hosszabb jelentésében 
szintén felveti a lehetőséget: a magyarok Bethlentől értesültek az elvonuló törökök útirá
nyáról. Bár az eseményeket illetően a jelentés nyilvánvalóan bizonyos mértékig ismétlése 
az előbb idézett szövegnek, mégis érdemes teljes egészében ide iktatni. Dátuma, akárcsak 
a nyomtatványé, Belgrád, 1624. január 26., a címzett Puysieux, külügyi államtitkár: 

"Itt kaptam hírt a birodalom újabb nagy zavaráról. Césy úr7 minden bizonnyal részle
tesebben és biztosabban be tud róla számolni Önnek, de miután a legutóbbi magyaror
szági török hadjárat híre egészen friss itt, (s ennek részleteit is ismerem), Ön is jónak 
fogja látni, hogy erre kitérjek, és elmondjam, miután a császár és Bethlen Gábor 8 hó
napra megkötötte a fegyverszünetet, a Bethlent támogató török seregek eloszlottak, és 
különböző utakon hazafelé indultak, nagy zsákmánnyal megrakodva, amit a magyaroktól 
és németektől raboltak össze; akik a Vág felé indultak, Bethlentől azt a tanácsot kapták, 
keljenek át egy kis hídon, amely az ő egyik erődítménye mellett fekszik, ennek érdekében 
előre is küldte 3.000 emberét, hogy kíséretet biztosítson, és segítse őket a hídon való át
kelésben. De a törökök, természetüknél fogva is bizalmatlanok lévén, és azt hívén: Beth
len azért küldte embereit, hogy őket kirabolják, vagy legalábbis kiszabadítsák az elhurcolt 
hét-, vagy nyolcezer keresztény rabot, elkerülték a megadott helyet, és megkíséreltek a 
folyón gázlót találva, lóháton átkelni, és miután oly nagy összevisszaságban voltak, hogy 
egyesek belefulladtak a vízbe, mások pedig a víz sodrása által elragadott málnájukat és 
rabjaikat igyekeztek menteni, Eszterházy Miklós, az ugyanazon a folyón két mérfölddel 
feljebb fekvő kis erőd, Újvár parancsnoka mindössze 800 emberével kicsapott, és a törö
köket nagyobb nehézség nélkül szétverte, olyannyira, hogy azok közül ezret, vagy ezerkét
százat a helyszínen megöltek, hét-, vagy nyolcszáz a vízbe fulladt, és legalább ugyanannyi 
fogságba esett; vagy háromezer, zsákmánnyal megrakott ló és ugyanannyi szekér, öt-, 
vagy hatezer rabszolgával együtt a mondott kapitány kezébe került, a sereg parancsnoka, 
Ibrahim pasa valamennyi zászlóját is zsákmányul ejtették és Bécsbe vitték." 

5 Szektü Gyula: Bethlen Gábor. Bp. 1983. Helikon Kiadó. p. 212. Az idézett jelenelet metszeten örökí
tene meg Mathias Tanner: Sucietas Jesu apostolarum imitatrix c. Prágában 1694-ben megjelent művé
ben, LG. Henisch rajza nyomán, Johann Christoph Hafner, augsburgi metsző. 

6 Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Bp. 1969. Akadémiai Kiadó. (Továbbiakban: 
Nagy László: Bethlen Gábor) p. 361. 
Egyébként, bár nem döntő jelentőségű, de érdekes megfigyelni, amint Révay László "nem tud" Beth
len valamilyen formában történt híradásáról, Kemény János viszont "elfelejteni látszik", a magyar vité
zek Eszterházy vezetésével hajtották végre a rajtaütést. Talán nem is "véletlen feledékenységről" van 
szó a kor két legnagyobb, egymással szemben álló egyénisége híveinek visszaemlékezéseiben... 

7 Philippe de Harlay, Césy grófja, 1615 óta Franciaország kinevezett konstantinápolyi követe. 
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Miután közli: a híreket a harcból megmenekült török katonáktól kapta, így folytatja: 
"Tegnap utazott át itt egy futár, aki a budai pasától vitt sürgős üzenetet Konstantiná-

polyba, a pasa nagy barátja Bethlennek, és biztosítja a szultánt, hogy az említett Bethlen 
a biztos átkelés érdekében adott tanácsot és kíséretet a török hadaknak, kéri a szultánt, 
ne higgyen a híreszteléseknek, miszerint összebeszélt a császáriakkal, és értesítette őket a 
törökök útirányáról, akik most mindennek elmondják, és átkozzák árulását, azt teljesen 
bizonyosnak tartva, mégha nincsenek is bizonyítékaik rá. Nem valószínű, hogy ezért a 
fegyverszünetet megszegettnek nyilvánítják, mivel a törököknek, ázsiai ügyeik rossz állása 
miatt nincs lehetőségük ezt a vereséget megbosszulni; ellenkezőleg, a szultán épp most 
adott teljhatalmat és megbízást a budai pasának: engedélyezze a fegyverszünetet és Beth
len tanácsa szerint döntsön a háború, vagy béke kérdésében. 

* 

De ki is ez a francia diplomata, akinek híradásából ilyen részletességgel értesülhe
tünk Eszterházy Miklós és vitézei rajtaütéséről, a visszavonuló törökök szétveréséről? 

Louis Gédoyn-t kortársai gyakran illették a "Török" melléknévvel, s hogy ez cseppet 
sem volt megrovó, vagy megvető értelmű, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maga is 
szívesen használta. 

Jó nevű, régi nemesi családból származott, nagyapja, Robert Gédoyn XII. Lajos, 
majd I. Ferenc pénzügyminisztere volt, dicsőségét sírfelirat formájában Clement Marót, a 
francia reneszánsz egyik legnagyobb költője örökítette meg.9 

Louis Gédoyn maga sokkal inkább számíthatott neve jó hírére, mint vagyonára, így 
érthető, ha szívesen fogadta kora ifjúságában azt a diplomáciai feladatot, amely először 
vezette Törökországba. Salignac báró, konstantinápolyi francia követ titkáraként 1604 
szeptemberében indult el Párizsból, hogy ezután mintegy öt évet töltsön távol hazájától. 
1609-ben a követ megbízásából tér vissza az udvarhoz, majd Salignac hirtelen halála 
egyelőre megszakítja diplomáciai pályáját. Hosszú évekig nem nyílik lehetősége visszatér
ni, pedig úgy tűnik, nagyon megszerette a varázsos Keletet. 

Nem csoda, ha örömmel fogadta 1623-ban azt a kinevezést, amely aleppói konzul
ként ismét Törökországba küldte. Utazásáról részletes naplót vezetett, valamint egész tá
volléte alatt kiterjedt levelezést folytatott, nemcsak a hivatalos jelentéseket küldte Párizs
ba igen rendszeresen, sűrűn beszámolt barátainak, rokonainak is a vele történt kalandos 
eseményekről.10 

8 Journal et correspondance de Gédoyn "le Turc" consul de France ä Alep, 1623-1625, uuvrage puhlié pour 
la Société d'histőire diplomatique par Auguste Boppe. Paris, 1909. (Továbbiakban: Journal) p. 44-^í6. 

9 Journal, introduction p. II. 
10 Kéziratait, a XVII. század első felének francia-torok kapcsolalaira, elsősorban kercskedelmivis/unya-

ira és ezzel együtt a törökországi mindennapokra vonatkozó, egyedülállóan érdekes forrásokai 1909-
ben jelentették meg nyomtatásban. (Id. 8. sz. jegyzet) 
A kiadvány bevezetőjében A. Boppe részletesen foglalkozik a szerző családjával, életével, diplomáciai 
pályafutásával, a kézirat forrásértékével. A mai olvasó számára talán kissé szokatlan, bár az olvasmá
nyosság és bizonyos mértékig a használhatóság szempontjából is feltétlenül hasznos a forráskiadás 
szerkesztési módja, t.i. az olvasó a napló időrendjébe beillesztve, az egyes bejcgyzésekkelváltakozva 
kapja a hivatalos jelentéseket és magánleveleket. 
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Amikor 1623 őszén, november közepe tájt Velencébe érkezett, ott csakhamar kap
csolatba került Bethlen Gábor éppen ott tartózkodó követével, Hatvani Istvánnal. 

Hatvani a fejedelem megbízásából, kereskedelmi ügyekben már 1622-ben is járt Ve
lencében.11 1623-ban ismét ide indult, ezúttal kettős megbízatással. Vásárlások mellett a 
fejedelem levelét vitte a Signoria, illetve a dogé számára. 

Az 1623-as év, a nikolsburgi béke után egy újabb hadjárat lehetőségét hordozta, s 
Bethlen ezúttal is igyekezett szövetségeseket keresni Habsburg-ellenes politikájához. 
A velencei próbálkozás a nyilvánvaló érdekegységen alapult, amint ezt Hatvani István is 
kifejtette a Signoria előtt. A magyar követ szeptember 15-én jelent meg a Tanács előtt, 
adta át megbízólevelét, és mondta el Bethlen üzenetét. 

Az átadott levélben a fejedelem kifejti, milyen okok késztették őt a nikolsburgi béke 
megkötése után az Ausztria elleni háború újbóli megindítására. Felajánlja egyúttal szövet
ségét, melyben kötelezné magát, hogy az Ausztria elleni háborút mindaddig folytatja, 
amíg Velence elvesztett birtokait Ausztriától vissza nem szerzi, és Valtellinót a spanyol 
uralom aló! fel nem szabadítja. 

Hatvani István audienciáján a dogé barátságosan fogadta a magyar követet, és az ér
demi választ írásban ígérte. Az utóbbi minden bizonnyal ismét kitérő volt, hiszen nem tu
dunk a tervezett szövetség semmiféle megvalósulásáról. A fejedelem megbízottját viszont 
igen előzékeny bánásmódban részesítették, az 1623. november 4-i határozat utasítja a ve
lencei vámhivatalt, hogy az általa vásárolt árukat vámmentesen engedje át a határon. 
A visszautazásra éppúgy, mint érkezésekor, a Signoria külön gályát biztosít Hatvaninak 
Spalatóig.i:> 

Nos, ekkor, ezekben a napokban találkozik első ízben Louis Gédoyn a magyar kö
vettel. A konstantinápolyi francia követség titkárának, Angusse-nak írja november köze
pén: "Uram, szinte szégyellem jelenteni, még mindig Velencében időzök, anélkül, hogy 
bármilyen kilátásom lenne a továbbutazásra, bar azzal hitegetnek, hogy Bethlen Gábor 
követe 4-5 napon belül útnak indul egy, a Signoria által Spalatóig rendelkezésére bocsá
tott gályán, és vele biztonságosan utazhatnák Belgrádig, ahonnan már könnyen találok al
kalmat Konstantinápolyba eljutni. Valószínűleg vállalom a vele való utazást." 

Gédoyn naplóbejegyzése szerint valóban elindulnak már november 17-én, de a rend
kívül rossz időjárás visszatérésre kényszeríti őket, 20-án ismét Velencében vannak. 

A következő levelében már Puysieux, külügyi államtitkárnak számol be az utazása 
körüli bonyodalmakról, és ezzel kapcsolatosan jelenti: találkozott Bethlen követével. 

"A kikötőben várom az indulásra alkalmas legelső napot, hogy a tengeren eljussak 
Spaíatőba, majd onnan szárazföldön Konstantinápolyba. (...) Az utazás meglehetősen biz
tonságosnak ígérkezik, miután találkoztam Bethlen Gábor egy követével, akivel Belgrádig 
együtt utazva, tovább már könnyen folytathatnám az utat kocsin Konstantinápolyig. (...) 
Nagy barátságba kerültem ezzel a követtel, naponta találkozom és beszélek vele, kevés 
latin tudásomat felhasználva, melynek soha nem vettem még ennyi hasznát, mint most. 

11 Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez, a velencei állami levéltárban Mircse 
János állal eszközölt másolatokból szerkesztette Ch'áry Lipót. Bp. 1886. (Továbbiakban: Oklevéltár) p. 
248. Ld. még: Óváry Lipót: Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetéseiről. Bp. 1888. (Továbbiakban: 
Óváry) p. 25-26. 

12 A fejedelem július 17-i levelében írja: Hatvanit Velencébe akarja küldeni. Szilágyi Sándor: Bethlen 
Gábor fejedetem levelezése. Bp. 1887. (A továbbiakban: Szilágyi: Bethlen lev.) p. 260. CCXX1I. levél. 

13 Oklevéltár p. 128-134., valamint Óváry p. 32-33. Spalato: ma Split kikötőváros Jugoszláviában. 
14 Journal p. 19-20. 
15 Journal p. 19-20. 
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Erősen bizonygatja urának barátságos szándékait királyunk iránt, célja, hogy a csá
szárt mindennap gyengítve, elérje hatalmának olyan csökkentését, amely megnyitná Őfel
sége előtt a császársághoz vezető utat, s ily módon hasznos szolgálataival megszerezze jó
indulatát a maga számára. Beszélgetéseink meglehetősen messzire mennek, kénytelen 
vagyok végighallgatni, mivel azt hiszi, megfelelő kapcsolatokkal rendelkezem. 

Miután azonban mindez nekem nem feladatom, amennyire lehet, igyekszem kitérni 
invitálása elől, miszerint utazzak vele Erdélybe, és tárgyaljak fejedelmével; néha azonban 
legalább látszólag engednem kell, mert szolgálatkészsége igen hasznos lehet úticélom el
érésére."16 

A két diplomata tehát együtt indul útnak, s a tengeri átkelés után rövid pihenőt tar
tanak Spalatóban. Innen írja Gédoyn Puysieux-nek december 15-én, hogy az eredetileg 
tervezett közös utazás helyett inkább egy karavánhoz csatlakozik, amely Konstantinápoly 
felé indul, s így nem kell a szerinte felesleges kitérőt megtennie Belgrádig.1. , 

Naplója tanúsága szerint azonban végül mégis Hatvani társaságában marad, és együtt 
indulnak a hosszú és nem veszélytelen útra. Hosszan részletezi a téli utazás viszontagsá
gait, elmondva, hogy egy alkalommal eltévedt a hóviharban, s csak a magyar követ bátor
ságának köszönheti életét, aki ti. nem tett le arról, hogy megtalálja és biztonságos helyre 
vigye. Ezek után így folytatja: 

"Minden tiszteletet megérdemel ez a követ a nekem nyújtott segítségért, annak elle
nére, hogy később igen rossz benyomásokat szereztem róla: úgy láttam iszákos, becsvá
gyó, dicsekvő, és mindenkiről rosszat mondó..." 

Elismeri viszont, hogy Hatvani "...meglehetősen értelmes, a rábízott ügyek intézésé
ben ügyes és járatos ember; úgy látszott, Bethlen Gábor terveibe beavatott, gyakran be
szélt fejedelméről, csupa jót mondva róla, bizonygatva: Bethlen szövetséget kívánna kötni 
urunkkal, és követeket küldene hozzá, ha számíthatna tervei meghallgatására."18 

Később, január 4-én kelt jelentésében számol be a külügyi államtitkárnak Hatvanival 
folytatott beszélgetéseiről. Levelében először részletesen leírja úti viszontagságait, majd 
így folytatja: 

"...a hosszú éjszakákon folytattuk a már Velencében kezdett megbeszéléseket, ezek
ről már korábban is adtam hírt Önnek: Hatvani azt igyekszik elhitetni velem: a fejedelem 
bizalmasa, és ismeri titkos terveit, úgy mondja, Bethlen teljes mértékig kész Őfelsége ér
dekeit szolgálni, ... könnyen tudna követeket küldeni hozzá, de előbb szeretné a várható 
fogadtatást kipuhatolni, és arra gondol, nekem van annyi szavam Önnél, hogy megnyis
sam az utat, éppen ezért kapcsolatot és levelezést akar teremteni számomra konstantiná
polyi követükkel, ezt át fogom adni Césy úrnak, miután az idő sok olyan változást hozhat, 
amire most még nem gondolunk, talán a jövőben hasznosak lehetnek a fenti javaslatok, 
és akkor Ön könnyen felhasználhatja ezeket. 

Egészen bizonyos vagyok, hogy ez a követ fejedelmének egyik bizalmasa, és udvará
nak jelentős tagja. Élénk észjárású, gondolkodását nagyban befolyásolja urának szelleme. 
Nem tudtam megakadályozni, hogy meg ne tudja tőlem a kancellár úr és az Ön nevét, 
hogy így találjon kapcsolatot, ha idővel terveik alkalmasabbak lesznek."19 

Közös utazásuk az eredeti tervnek megfelelően Belgrádig tart, Gédoyn itt tartózko
dik még, amikor hírt kap a visszavonuló török had magyarországi vereségéről. Ekkor írja 

16 Gédoyn jelentése 1623. november 22-én. Journal p. 22-23. 
17 Journal p. 28. 
18 Journal p. 35-39. 
19 Journal p. 40-41. 
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meg a már idézett két jelentését, a rövidebbet, amelyet nyomtatásban is megjelentetnek 
még abban az évben, és a részletesebbet, amely a hivatalos diplomáciai levelezésbe illesz
kedik. 

Ez utóbbihoz még egy érdekes részt csatol, amelyben újra felveti az esetleges kap
csolatteremtés lehetőségét Bethlen Gáborral. 

"Itt tartózkodik két magyar követ... mindketten értésemre adták: uruk nagyon le len
ne kötelezve, ha valamely uralkodó közbenjárna a császárral való megbékélése érdeké
ben, és a békepontok olyan megfogalmazásában, hogy bízhasson a császár hitében; de azt 
is gyakran sürgették: írjam meg Önnek, az ügyek ilyen zavaros állapotában Franciaország 
királyát nem lenne nehéz császárrá tenni, s ha erre őfelsége hajlandóságot mutatna, uruk 
vállalkozna a végrehajtásra, akár török fegyverekkel is, két év alatt meg is valósítható, 
elegendő lenne az első évben 15 ezer fegyveressel segíteni, és a következő évben 10 ezer 
fővel megújítani a segélyhadat, ezeknek ő biztosítaná az áthaladást; annyira kértek en
gem, kénytelen vagyok mellékesen beszámolni (a javaslatról)"...20 

A Hatvani István által felvetett tervek közül talán legnagyobb realitást a császárság 
megszerzésére irányuló elképzelésnek tulajdoníthatnánk, abban az értelemben, hogy 
Bethlen elsődleges érdeke a Habsburg-uralkodó minden módon való gyengítése. Maga a 
császári cím megszerzésének felajánlása már sokkal inkább csak diplomáciai fordulat, 
nyilván a magyar követ önálló kezdeményezése, megfelel viszont annak a törekvésnek, 
amely az erdélyi diplomáciát jellemzi a nyugat-európai szövetségesek megszerzésében. 
A lehető ígéretek között természetesen fordulhat elő a politikai előnyök illusztrálására a 
császári cím megcsillantása, építve a francia uralkodó személyes becsvágyára is. 

A két diplomata megbeszéléseivel kapcsolatban sokkal inkább figyelmet érdemel az 
a mód, ahogyan Bethlen megbízottja azonnal megpróbálta kihasználni a véletlen nyújtotta 
alkalmat. A közös utazás felajánlása természetes segítőkészségnek is felfogható, az azon
ban mindenképpen érdekes, ahogyan már az első találkozás alkalmával igyekszik fejedel
me hasznára fordítani az elébe kerülő lehetőséget. 

Gédoyn jellemzéséből ha elhagyjuk azokat a sorokat, amelyekben Hatvani emberi 
gyengeségeiről beszél, hozzátéve, hogy mindez éppúgy lehet túlzás, mint igaz, egy, a 
Bethlen Gábor környezetére olyannyira jellemző személyiség képe rajzolódik ki. Valóság
nak fogadhatjuk el a stílusbeli túlzásokat leszámítva azt, amit a francia diplomata arról ír: 
Hatvani befolyásos személyiség lehet a fejedelmi udvarban. Tudjuk ugyan, hogy Bethlen 
Gábortól mi sem állt távolabb, mint terveinek, főleg külpolitikai elképzeléseinek széles 
körű nyilvánosságra hozatala környezete előtt, Hatvani azonban nyilvánvalóan a fejede
lem által annyi gonddal nevelt "új értelmiség" egyik jellegzetes tagja. 

A fejedelem figyelméről egy levélrészlet tanúskodik: 
"Hatvani István nevű ifjú legén szolgám vagyon Eperjesre, ki bizonyosan írja, hogy 

31 ezer forintot vett fel egyszersmind kéneső árában; kérem kegyelmedet, titkon vigyáz
tasson jövetelire, valami kárt ne vallják útjában, és ha mit érthet felőle, adja értésemre 
kegyelmed..." - írja 1618. január 13-án Bethlen Rhédey Ferencnek.21 "Az ifjú legén szol
ga" nyilván jól teljesítette ezt a megbízatását, így kerülhetett sor később ismételten keres
kedelmi, illetve diplomáciai utazásaira. Ezekre több elszórt adatot találunk Bethlen leve
lezésében, így egy 1619-es neki szóló iratban említik Hatvanit, mint követét,22 majd az 

20 Journal p. 47. 
21 Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor kiadatlan politikai levelei Bp. 1879. p. 93. XCI. levél. 
22 Gindcly Antal: Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása tőrténeiéhez. Bp. 1890. (A továbbiak

ban: Gindely) p. 74. 
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1623-as utazás után 1625-ben újabb velencei útjáról esik szó, Bethlen maga pedig 1625. 
november 12-én értesíti a bártfai tanácsot: Hatvani István kereskedelmi megbízással jár 
Lengyelországban. 

A fentiek alapján, és Gédoyn írásai szerint is joggal tarthatjuk Hatvanit a Bethlen 
környezetére oly jellemző "fiatal értelmiség"-hez tartozónak. A francia diplomata volta
képpen kicsit lekicsinylő közvetítésén keresztül is érezhető: nem egyszerűen a kapott 
megbízásokhoz szolgaian ragaszkodó, hanem a véletlen nyújtotta helyzeteket azonnal fel
használó, külön utasítás nélkül is Bethlen külpolitikájába illeszkedően kezdeményezni 
kész diplomata Hatvani István. 

Louis Gédoyn beszámoló jelentéseire, a magyar ügyekre vonatkozóan iratai között 
mindössze egyetlen választ találunk. November 22-i levelére, amelyben Hatvanival való 
találkozásáról először ír, a külügyi államtitkár december 13-án válaszol: 

"Utazásának biztonsága érdekében jól tette, hogy érintkezésbe lépett Bethlen Gábor 
követével, és barátságot kötött vele. Semmi veszélye sincs, ha meghallgatja, amit önnek 
mond; de miután sem útvonalába, sem küldetésébe nem illik bele egy erdélyi út, helyesen 
tette, hogy kitért ez elől."25 

A továbbiakban a Gédoyn által közvetített javaslatok sorsát nem ismerjük, az a tény, 
hogy a francia diplomácia nem reagált, jelzi, hogy legjobb esetben is csak mint a távolab
bi jövőben esetleg még felhasználható lehetőséget könyvelték el az erdélyi ajánlatot. 

A Bethlen Gábor diplomáciájával foglalkozó szakirodalomból közismert tény, hogy a 
fejedelem szövetséget kereső próbálkozásaira Nyugat-Európából csak szórványosan érke
zett válasz. Ami a franciákat illeti, Bethlen elsősorban a konstantinápolyi francia követtel 
igyekezett kapcsolatot tartani, a hagyományos francia-török jó viszony gyakran jelenthe
tett némi segítséget, támaszt az erdélyi követek számára a Portán, ha a követ közbenjárá
sát kérhették ügyeik kedvező elbírálásánál. 

Természetesen a fejedelem igyekszik a lehető legjobb viszonyt megteremteni, akár 
csak a futólagos érintkezések során is, rendkívül jellemző az a két levél, amelyben Ko
lozsvár városát, illetve annak főbíráját, Gellyén Imrét utasítja 1619 áprilisában: az átutazó 
francia követnek különleges bánásmódot biztosítsanak, miután ő maga a diplomata mellé 
külön főgondviselőt is kijelölt Cserényi Farkas személyében.2 

1624-től a francia külpolitika egyre inkább Habsburg-ellenes irányba fordul, Bethlen 
több ízben tárgyal a különböző európai hatalmak követeivel, így a franciákkal is.*-*s 

A Franciaországgal való kapcsolatfelvételre, szövetség megkötésére azonban nem kerül 
sor. 

A Habsburg-ellenes függetlenségi mozgalmak, illetve erdélyi vezetéssel indított sza
badságharcok sorában I. Rákóczi György lesz az, akinek először sikerül reális együtt
működést kialakítania azzal a Franciaországgal, amely a XVII. század második felében 
immár a legfontosabb keresztény szövetségesévé válhat ezeknek a mozgalmaknak. 

23 Gindclyp. 407-408. 
24 S/.il.lgyi: Bethlen lev. p. 317. CCXCVI. levél. 
25 Journal p. 59. 
26 Bethlen Gábor francia levelezésének egyes darabjait a Magyar Történelmi Tár 1891. évi kötetében 

kö/readia Auguste Boppe párizsi levéltári források alapján. 
27 Szilágyi: Őe/Men lev. p. 78-79. LI; LH. levél. 
28 Mindezekre részletesen Id. Nagy László:Bethlen Gábor VI. fejezet. 
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NOUVELLES DE HONGRIE DE L'ANNÉE 1623 - DANS LE JOURNAL D'UN DIPLOMATE 
FRANgAIS 

E. HÉJJAS 

En 1623, Louis Gédoyn, nőmmé consul d'AJep de la France, est parti de Paris pour la Turquie. 
Pendant son voyage, ä Venise, il rencontre Étienne Hatvani, ambassadeur extraordinaire du prince Gábor 
Beihlen. Les deux diplomates continuent leur chemin ensemble jusqu'á Belgrade. En route, Gédoyn pour-
suit des conversations trés interessantes avec son compagnon hongrois, et note tous les details dans son 
journal. Dans ses relations et rapports renvoyées en France, il rend compte également de ces entretiens. 
Hatvani lui propose de prendre contact avec son maitre, le prince de Transylvanie, mérne l'invile de i'ac-
compagncr jusqu'á la capitale transylvaine. Finalement Gédoyn y renonce, surtout car il ne se considere 
pas instruit pour une telle mission. 

De toute maniére, cette episode de l'histoire de la diplomatic hongroise, jusqu'ici inconnue dans la 
littéraiure, est d'une importance singuliére, car eile est la premiere tentative de prise de contact entre la 
France el le prince do Transylvanie, Gábor Bethlen. Dans son journal, Louis Gédoyn, en outre des conver
sations avec Étienne Hatvani, rend compte de plusieurs autres nouvelles relatives aux guerres turques de 
Hongrie. En parliculier, il raconte tous les details de la victoire remportée en novembre 1623, par Miklós 
Eszterházy, sur les armées ottomanes, rentrées de Boheme. 

Cette relation, comme nouvelle des guerres turques, par consequence d'intérét européen, a été impri-
mée á Lyon en 1624. 

L'imprimé, inconnu jusqu'ici dans les bibliographies hongroises, est conserve dans les fonds de la Bi-
bliothéque Nationale de Paris. A propos de la relation nous avons eu en mérne temps l'occasion de com
parer les différentes sources contemporaines de l'événement. 
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