hatott, hogy Magyarországon a status quo
változatlan maradjon. A végvári rend
szer fenntartásához viszont, saját védel
mük érdekében, az Örökös tartományok
és a német birodalom is jelentős össze
gekkel járult hozzá. Reálisnak tűnik a
Habsburg-segítség lényegében pozitív ér
tékelése; megakadályozta Magyarország
teljes integrálódását a török birodalom
ba, s ennél többre a XVI. századi török
birodalommal szemben a szintén sokfelé
lekötött Habsburg-birodalom nem is lett
volna képes.
Az ötödik fejezet a végvári rendszer
fenntartásának költségeivel foglalkozik.
A szerző elemzi a különböző jövedelmi
forrásokat (adók, váruradalmak, hódolt
sági birtokok stb.), amelyek jövedelme
igen labilis volt. Ennek következtében a
végvári katonaság sokszor nem kapta meg
zsoldját, amelynek következtében rablás
ra, fosztogatásra kényszerült.
A hatodik fejezetben Szántó Imre a
végvári katonaság helytállásának eszmei
alapjait vizsgálja. A polgári történészek
úgy vélték, hogy a végvárakban meg
szűntek az osztályellentétek és megvaló
sult a „nemzeti összefogás". A szerző ez-

zel szemben példák sorával bizonyítja,
hogy mind a vitézlő rend és a jobbágy
ság, mind pedig a vitézlő rend és a ne
messég között érdekellentétek is voltak.
A török elleni küzdelemben fontos szere
pet játszott a vallási indíttatású ideoló
gia is, amely a kereszténység védelmét
hangsúlyozta („a kereszténység védőbás
tyája Magyarország").
A hetedik fejezetben a szerző a végvári
harcok szerepével, jelentőségével fog
lalkozik. Megállapítja, hogy bár több más
tényező is szerepet játszott, de „mindez
nem változtat azon, hogy a végvári har
cokban Magyarország népeinek sikeres és
eredményes önvédelmi harcát" lássuk.
A munkát részletes és alapos jegyzetap
parátus és bibliográfia zárja.
Szántó Imre könyve a XVI. századi
végvári rendszer szinte valamennyi fon
tos kérdésével foglalkozik, s úgy véljük,
hogy e szintézis eredményeit a korszak
kal foglalkozó kutatók hasznosítani tud
ják majd munkáikban, amelyek eredője
— hiszen ez irányba mutat Szántó Imre
könyve is — a XVI.—XVII. századi vég
vári rendszer monográfiája.
t Tóth Sándor

BENCZÉDI LÁSZLÓ

RENDISÉG, ABSZOLUTIZMUS ÉS CENTRALIZÁCIÓ
A XVII. SZÁZAD VÉGI MAGYARORSZÁGON
(1664—1685)
(Akadémiai

Kiadó, Budapest,

Ki mondhatná meg, hány külföldre
kényszerülő thökölyánus kuruc katona
ajkán fakadt föl fájó-keservesen az éhek:
„Piros csizmám nyomát / Hóval fedi bé
az tél"? Minden bizonnyal senki sem.
Csupán azt konstatálhatjuk: aggodalmuk
nem volt alaptalan, mert „históriai láb
nyomaikat" ugyancsak befedte a feledés
hava! Miért történt ez így? Miért nem
fordította „orcáját" — a nagy költő sza
vaival élve — ez a „rossz csillagú Ma
gyarország" azok felé a hol „vitéz", hol
„kajtor" katonák felé, akik három évti
zeden át „kergették a labanc hordát",
vagy bújtak előlük „ordasok közt nád
ban, gazban, sárban"? — nehéz lenne
megválaszolni ! Akár csak azt a kérdést,
hogy a nyugat-európai kortársaktól gyak
ran „katonai géniusz"-nak nevezett „kú
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ruc király" miért kapott olyan fölöttébb
szerény helyet a nagy magyar katonák
pantheon j ában? Válasz helyett ismételten
csak regisztrálni tudjuk a megdöbbentő
tényt: nemhogy könyv, monográfia, de
még hosszabb tanulmány sem született a
három évszázadnyi idő alatt a XVII. szá
zadi kuruc hadsereg és annak hadművé
szete történetéről*! Ügy véljük, ez a tény
önmagában is indokolja annak a megál
lapításnak a jogosságát, hogy Thököly
Imre és hadinépe legalábbis amolyan
„históriai félárnyék"-ba került a magyar
történetírásban és hadtörténetírásban és
ezen keresztül a nemzeti közgondolko
dásban is.
Ezen a méltánytalan helyzeten javít
nem is keveset Benczédi Lászlónak a kö
zelmúltban megjelent könyve, amely a

— 482' —

társadalom- és politikatörténeti címe el
lenére gazdag hadtörténeti, sőt hadművé
szettörténeti anyagot is tartalmaz, rend
kívül hasznosan bővítve ilyen jellegű is
mereteinket. S jóllehet a Wesselényi-féle
rendi szervezkedés társadalmi-politikai
hátterének bemutatása, az abszolutizmus
és a rendiség küzdelmének 1671—1678
közötti elemzése, vagy Thököly felső-ma
gyarországi fejedelemségének a jellemzé
se is szorosan kapcsolódik a korszak had
történetéhez, jelen írásunkban főként
azokkal a részekkel kívánunk foglalkoz
ni, amelyek a fegyveres harcok történeté
vel és a kuruc katonaság szervezetével
foglalkoznak.
A több mint négy évtizedig tartó kuruc
háborúk nyitánya az 1670 tavaszán kirob
bant felkelés volt. A felsőmagyarországi
vármegyék kiadták a jelszót: „A német
az ellenség!" A felkelő megyei bandériu
mok fegyveresei és I. Rákóczi Ferenc
földesúri hadai megszállták a stratégiai
lag fontos utakat, réveket, elzárták a kül
világtól Kassát, az országrész központját,
és ostromgyűrűbe fogták a tokaji és a
szatmári császári helyőrségeket. E biztató
kezdethez sorolt még a gombási ütközet,
amelyben a felkelők győzelmet arattak.
A folytatás azonban annál gyászosabban
alakult! A Zrínyi Péter vezette horvát
országi felkelést a császári erők csírájá
ban elfojtották. „A hitegetésekkel Bécsbe
csábított Zrínyi Péter és Frangepán Fe
renc" — írja Benczédi — „abban a naiv
hitben, hogy az osztrák ház »véghetetlen«
kegyelme fátyolt borít pártütésükre, páni
meneküléssel önként adták magukat az
ellenség kezére." Ezt követően a Felső
magyarországra érkező mintegy tízezer
főnyi császári haderő „szétrebbenő ne
mesi hadakon és hódoló küldöttségeken
— kényszeredett mosolyon és lapuló fé
lelmen — kívül mással nem igen talál
kozott." Egyedül Bónis Ferenc próbálko
zott az ellenállás folytatásával, azonban
buzdító felhívása nem sok visszhangra
talált. A szerző idézi Apafi erdélyi feje
delemnek egyik levelét, amelyben az a
magyarországi megmozdulást „pohárközi
tanácskozások" eredményének nevezte,
amit csupán a távollevők tarthattak „va
lami nagy derék dolognak", de a közeli
szemlélők azt „igen méltán megnevethet
ték". -Kétségtelen, hogy az 1670-es fegy
veres felkelés szeryezése és lebonyolítása
szinte iskolapéldája volt annak, hogy mi
ként nem szabad egy ilyen mozgalmat
szervezni és vezetni. Ám az is igaz, hogy
a gyors bukásban nem csekély része volt
magának Apafi fejedelemnek, aki szemé
lyes féltékenykedéstől vezettetve segít
ségadás helyett a mozgalom ellen tevé
kenykedett.
Az 1670-es fegyveres felkelés bukása,

amint az köztudott, nem tett pontot a
XVII. századi Habsburg-ellenes küzdedelemre. Ebben — amint arra a szerző
bő forráshivatkozásokkal rámutat — az
ellenreformáció előtérbe nyomulása dön
tő szerepet já'tszott. A protestánsok vegzálása ugyanis széleskörű ellenállást vál
tott ki nemcsak a még mindig nagyrészt
protestáns nemességből, de a jobbágyság
ból, a városi polgárságból, a félszabad
elemekből, és a végvári katonságból is.
Ez teremtette meg az alapot a bujdosók
1672-es Habsburg-ellenes támadásához,
amelyet az 1670-es felkelés bukása után
török hódoltsági területre és Erdélybe
menekültek szerveztek. A Porta, amely
az 1670-es harcot még nem támogatta, ez
alkalommal már több segítséget nyújtott
a Habsburg kormányzat ellen harcba in
dulóknak. A fő katonai erőt azonban
azok a magyar végvári katonák alkották,
akiket a Habsburg-kormányzat elbocsá
tott a szolgálatból, illetve akiknek szá
molniuk kellett a közeli elbocsájtással.
Benczédi László rámutat arra, hogy e
második támadás mind belpolitikai, mind
külpolitikai téren sokkal előkészítettebb
volt, mint az elbukott 1670-es felkelés. Ez
a körülmény jól tükröződött azokban a
katonai eredményekben is, amelyeket az
augusztusban indított támadás elért. Ok
tóberben meghódolt Eperjes, Kisszeben,
Bártfa, Késmárk és a szepességi városok,
zászlóstól csatlakoztak a
felkelőkhöz
Abaúj, Torna, Zemplén és Sáros várme
gyék nemesei, egy sereg pedig a távoli
Árva várát fogta ostrom alá. Az október
26-án lezajlott györkei ütközetben elszen
vedett vereség ugyan kiszorította a buj
dosókat — akiket ez időtől egyre gyak
rabban kurucoknak is neveztek — a ki
rályi Magyarország területéről, a táma
dás mérlegének összesítésénél mégsem
juthatunk negatív eredményre. A táma
dás — írja Benczédi László — „céljait
ugyan nem érte el, s az eredményei is
korlátozottak maradtak, de azért sem a
célok, sem az eredmények nem mentek
veszendőbe: az 1672. évi bujdosó hadjárat
romjain is gyökeret eresztett, életre kelt
a csaknem másfél évtizedig tartó XVII.
század végi kuruc függetlenségi küzde
lem."
A továbbiakban, a kuruc mozgalom és
Erdély
ellentmondásos
kapcsolatának
elemzése kapcsán, a szerző érzékletes ké
pet ad a kuruc mozgalom hullámvölgyé
ről, a „fejetlen lábság" állapotáról, amely
ből a kiutat Thököly Imrének a kuruc
mozgalom élére kerülése teremtette meg. ;
A „Thököly Imre a kuruc hadak élén"
című fejezet egyúttal iskolapéldája an-,
nak, hogy miként kell helyesen ábrázolni
az egyén és a közösség kapcsolatának
dialektikus kölcsönhatását a hadseregen
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belül is! E fejezet kapcsán tárgyalja a
szerző a diadalmas 1678-as hadjáratot és
az 1679—1680-as évek kisebb harccselek
ményeit. Az 1678-cal kezdődő időszakot a
szerző minden tekintetben új szakasznak
tekinti a XVII. századi kuruc mozgalmak
történetében, s ezt a minőségi változást
szorosan összekapcsolja az új fővezér,
Thököly Imre személyével. Megfogalma
zása szerint Thököly egyéniségének leg
jellemzőbb vonása „a sokirányú és sokol
dalú tehetség volt, amely a mindenkori
feladatoktól függően tudott alakot cserél
ni. Innét van az, hogy az élet legkülön
bözőbb területein — akár hadvezérként
a kuruc vitézlő rend élén, akár gazdasági
irányítóként a jövedelmek szaporításá
ban, akár államszervezőként, mint Fel
sőmagyarország fejedelme — egyaránt
tanújelét adta átlagon felüli képességei
nek, s minden téren kiérdemelte kortár
sai tiszteletét". Amint az köztudott, Thö
köly Imre életéről vaskos biográfia je
lent meg a múlt században a kiváló An
gyal Dávid tollából, azonban Benczédi
László jelen munkája ahhoz képest is vi
tathatatlanul előrelépést jelent a kuruc
király személyiségével kapcsolatos isme
retek és értékelések terén. E jelenség okai
között az újabb kutatási eredményeken
túl minden bizonnyal helyet kap Benczé
di László kimagasló történetírói kvalitá
sa, s ehhez tartozóan az a körülmény,
hogy a szerző az adott gazdasági, társa
dalmi, politikai és katonai valóság egé
szébe ágyazva vizsgálja és rajzolja meg
Thököly Imre emberi, politikusi és had
vezéri portréját.
Az 1681-es soproni országgyűlés törté
netének széleskörű elemzése után a szer
ző Thököly felsőmagyarországi fejede
lemségéről rajzol szemléletes képet. Ál
lást foglal amellett, hogy a kuruc feje
delemség politikai erőforrásai között el
sődleges helyet kapott a kuruc hadse
reg, amely kizárólag Thököly személyétől
függött. A szerző rámutat arra is, hogy
a „kuruc király" a Bocskai-féle hajdúte
lepítések útján tervezte a kuruc hadak
ban szolgáló közkatonák „konszolidált
békés jövőjének a biztosítását". Ezt kö
vetően szól a török háború kiújulásáról
és a felkelés bukásáról. Állást foglal
amellett, hogy mind Thököly, mind a ve
zetése alatt folyó kuruc küzdelem sorsa
1685 októberében pecsételődött meg, ami
kor a Váradra látogató kuruc fejedelmet
az ottani pasa elfogatta. Ezen a helyzeten
nem változtatott alapvetően Thököly
1690-es erdélyi katonai bravúrja sem,
hiszen a zernyesti taktikai győzelmet
nem lehetett tartós stratégiai eredménynyé fejleszteni, összegezésében amellett
foglal állást, hogy a török kor befejező
két évtizedének „zsákutcáját mégiscsak

nyitottnak" és sok szempontból a jövő
felé előremutatónak kell tekintenünk. Ez
a küzdelem, ha tévedések árán is, „mégis
csak valami újat, hamisítatlanul eredetit,
s amellett mélyen időszerű politikai út
mutatást kínlódott ki magából, amikor a
központosított rendi monarchia felépítésé
ben jelölte ki a tennivalók, az előrelépés
reális programját". Ennek következtében,
legalább is fő irányában, követendő utat,
használható „modellt" nyújtott nemcsak
a Rákóczi-szabadságharc, de később a
Habsburg uralkodók számára is „a sok
viszontagságot megért és roppant veszé
lyeket átvészelő magyar államiság fenn
tartásához."
Benczédi László munkájának
több
megállapítása minden bizonnyal ellenvé
leményeket vált majd ki nemcsak a kül
földi — mindenekelőtt az osztrák — tör
ténetírók körében, de itthon is. Történet
írásunkban
és
közgondolkodásunkban
ugyanis sok • tekintetben ettől eltérő kép
gyökeresedett meg a XVII. századi kuruc
mozgalmak történeti helyéről és szerepé
ről. A várható viták minden bizonnyal
tovább finomítják e küzdelmek megíté
lését és újabb adalékokkal gazdagítják
azt a véleményünk szerint alapvetően
helyes képet, amelyet Benczédi László
megrajzolt. A magunk részéről is szeret
nénk hangot adni néhány kritikai meg
jegyzésünknek a terjedelem szabta szűk
határok között. így mindenekelőtt azon
hiányérzetünknek, hogy jórészt elmaradt
a XVII. század végi kuruc küzdelmek
összehasonlítása a század első felében le
zajlott Habsburg-ellenes küzdelmekkel,
aminek következtében több momentum
más hangsúlyt kapott, mint ha a Habs
burgellenes küzdelmek folyamatának az
egészében vizsgálta volna azokat a szer
ző. Vonatkozik ez mindenekelőtt a kuruc
katonaság fegyelmi helyzetének ábrázolá
sára, amely ily módon bizonyos torzulást
szenved a kuruc küzdelmek hátrányára.
Nem tudunk egyet érteni azzal sem, hogy
a szerző 1685-tel lényegében befejezett
nek tekinti a XVII. századvégi kuruc
függetlenségi küzdelmet, holott az nem
szünetelt 1685 után sem — sőt még a kar
lócai béke után sem —, legfeljebb a mé
retekben történt változás. Ez az 1685-ös
lezárás egyúttal akaratlanul is erősíti azt
a tendenciát, amelyik két, egymástól me
reven elváló részre bontja az 1670-nel
kezdődő és 1711-gyel végződő kuruc küz
delmek történetét, jóllehet azok alap
vető politikai céljai a török kiűzése kö
vetkeztében változott helyzet ellenére
sem módosultak oly mértékben, ami a
merev kettéválasztást indokolttá tenné.
Talán nem ártott volna rámutatni arra
sem, hogy a XVII. század végi kuruc
küzdelmek nemcsak „modellt" adtak a
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Rákóczi-szabadságharcnak, hanem a thökölyánusok tömegében olyan katonai bá
zist is, amely nélkül nem bontakozhatott
volna ki egy nyolc esztendőn át tartó
függetlenségi
küzdelem. A recenzens
Benczédi Lászlótól eltérően ítéli meg
Thökölynek és kurucainak az 1683-as,
Bécs elleni támadásban játszott szerepét.
Ami pedig a „kuruc" elnevezésnek a Dózsa-vezette felkeléstől való eredeztetését
illeti, miután Benczédi László ezt a hipo
tézist egykorú adattal nem támasztja alá,
továbbra sem tudjuk meggyőzőnek tekin
teni.
Kritikai megjegyzéseink természetesen
nem érintik azon meggyőződésünket,
hogy Benczédi László ismertetett munká
ja korszakos jelentőségű a török hódolt-

ság korával foglalkozó magyar történet
írásban. Korszakos jelentőségű, mert a
török és a Habsburg veszély újszerű meg
világításával, a rendiség, abszolutizmus
és centralizáció ellentmondásokkal telí
tett kérdéskomplexumának előremutató
elemzésével, s ezen túlmenően a XVII.
század végi kuruc küzdelmek számos ka
tonai vonatkozásának tisztázásával hatal
mas segítséget nyújt nemcsak a korszak
kal foglalkozó — sajnos kisszámú — tör
ténetírói és hadtörténetírói gárdának, de
iránytűként
szolgálhat
mindazoknak,
akik figyelemmel fordulnak a „kuruc ki
rály" és hadinépe elhanyagolt históriája
felé.
Nagy László

RÊGI MAGYAR LEVELESTAR
(XVI—XVII. század)
(Magvető

Kiadó, Budapest,

Vajon milyen tájékozódást, útmutatást
nyújthat a hadtörténet és hadművészet
történet művelőinek, és olvasóinak egy
elsősorban irodalomtörténeti igénnyel ki
adott forráspublikáció? Olyan kiadvány,
amelyik elsősorban a kiadott levelek iro
dalmiságára koncentrált és ahol a válo
gatás előnyben részesítette az esztétikai
igényességű írásokat és a tényanyaguk
ban a régi magyar irodalommal kapcso
latos leveleket? Vajon a megjelent 264
levélből hány olyan van, amelyik erőszakoltság nélkül hadtörténeti- vagy hadmű
vészettörténeti értékűnek mondható?
Ha elöljáróban csupán annyit mon
dunk, hogy a kétkötetes kiadvány öt fe
jezetéből egy külön fejezetet kapott Ba
lassi Bálint a katonaköltő és egy másikat
Zrínyi Miklós a költő, hadvezér és had
tudományi író, már ez is sejtetni, hogy a
hadtörténelem nem elhanyagolt területe
e forráskiadványnak! Hát még ha felso
roljuk hogy olyan híres katonák és had
vezérek levelei olvashatók a kiadott for
rások között, mint például Fráter György,
Dobó István, Mekcsey István, Pethő Gás
pár, Gergely deák, Zolthay István, a szi
getvári Zrínyi Miklós, Báthory István,
Gálfi János, Báthory Zsigmond, ecsedi
Báthory István, Bocskai István, Wathay
Ferenc, Nyáry Pál, Bethlen Gábor, I. Rá
kóczi György, Eszterházy Miklós, Kemény
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János, Kucsuk Méhemet, Teleki Mihály,.
Ebeni István, Radies András, a kuruc
Bocskai István, Thököly Imre, vagy ép
pen a Munkácsot védő Zrínyi Ilona —
akkor e nevek már önmagukban is jelzik,
hogy nem csekély hadtörténeti és hadmű
vészettörténeti érdekességet rejtenek ma
gukban a közölt levelek.
Fráter György 1543. május 25-i, I. Fer
dinándnak írt levele például részletes«tájékoztatást ad arról, hogy históriánk ezen
oly sokat vitatott férfiúja miként látta
Magyarország megvédhetőségét az újabb
török támadásokkal szemben és azokról
az akadályokról is, amelyek a hadtobor
zás előtt tornyosulnak. „A török ugyan
szép szavakat mond — írja többek között
— de nem szabad megbízni benne, hiszen
e tetszetős szavak nyomán már sok orszá
got végromlásba döntött." Érdekes fényt
vet az erdélyi helyzetre az a megjegyzé
se, miszerint „a szászok hűségéről —
akikkel megegyeztem — ígéretet tehetek,
de a másik két nemzetben [t. i. a magya
rokban és a székelyekben] nem szabad
megbízni." Ám minden bizonnyal meg
fontolásra érdemes ez a vitát kiváltó
helyzetfelmérése is: „ha Felségtek ideje
korán gondjaikba veszik ezt az országot
[t. i. Erdélyt] megígérhetem előre is azt,
hogy Isten segítségével négy esztendei
időtartam alatt, a háborút tartósan foly-

