NAGY LÁSZLÓ:
BETHLEN GÁBOR A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉRT
(Budapest,

Akadémiai Kiadó, 1970, 484 o.)

Bethlen Gábor, a nagy erdélyi fejede
lem történelmünk legvitatottabb, legel
lentmondásosabb alakjai közé tartozik.
Kortársak és az utókor egyaránt eltérő
véleménnyel írtak róla, nagyravágyó,
alattomos embernek, törökbérencnek
tartották a Habsburg oldalon álló kró
nikások és a későbbi aulikus szemléletű
történetírók; a magyar és a protestáns
szabadság hős védelmezőjének a másik
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oldalon állók. Csupán egyben nem tért
el túlságosan a vélemény: szinte vala
mennyien elismerték politikai és katonai
tehetségét.
A fejedelem alakja korunkban ismét
előtérbe került, megítélése történettudo
mányunk két lényeges kérdésénél: a
feudális abszolutizmus és a XVI—XVII.
századi függetlenségi mozgalmaink ér
tékelésében meghatározó szerepet ját
szik.
A szerző minden korábbi kutatónál
nagyobb tárgyi ismeretekkel fogott a bo
nyolult probléma egyik alapvető rész
kérdésének, Bethlen katonai tevékeny
ségének tisztázásához. Kettős célt tűzött
maga elé, kutatási eredményeinek fel
használásával tisztázni Bethlen háborúi
történetének a korábbi szakirodalomban
válasz nélkül hagyott részletproblémáit,
s az eseménytörténet szintézise után
megadni e háborúk marxista értékelé
sét.
E kettős feladat közül megnyugtató
módon csak az elsőt «ikerült megolda
nia. Számos fontos kérdésben — így
pl. Bethlen hadserege létszámadatainál,
vagy kronológiai kérdésekben helyesbí
tette, illetve végérvényesen tisztázta a
vitatott problémákat, s elmondhatjuk;
Nagy László kutatásai nem hagytak
szinte egyetlen fehér foltot sem e hábo
rúk történetében.
Számos jelentős tudományos eredmé
nye közül csupán néhányat említenék:
merőben új megvilágításba helyez fon
tos problémákat, s helyes megválaszo
lásuk lényegesen közelebb visz. ben-
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nünket a Bethlenről és hadjáratairól
alkotott képünk kialakításához.
Az első ilyen, sokat vitatott kérdés:
Bécs ostroma váratlan megszakításának
oka és Homonnai Drugeth György tá
madásának értékelése 1619 őszén. Az
eddigi szakirodalom a források nem tel
jes ismeretében, nem utolsó sorban ma
gától Bethlentől is megtévesztve, merő
ben hamis képet festett az 1619 őszén
kialakult helyzetről.
A kortársak és az utókor is úgy vél
ték, hogy a császár biztatására Erdélybe
betörő Homonnai támadása kényszerí
tette Bethlent arra, hogy feladja Bécs
szép reményeket ígérő ostromát. Nagy
László eddig ismeretlen adatok alapján
kimutatta, hogy Bethlen tulajdonkép
pen reménytelen helyzetben csak cseh
szövetségesei és a magyar rendek meg
nyugtatására kezdte el a császárváros
ostromát, s Homonnai egyáltalán nem
veszélyes támadását csupán ürügyül
használta fel kényszerű hadműveleté
nek félbeszakítására.
Egy másik, még a marxista történel
mi irodalomba is befurakodott legen
dával is leszámol a szerző. Ez az 1623-i
híres hodolíni ostromzár korábban tel
jesen félremagyarázott története. A leg
több szerző ui. azt állította, hogy Beth
len hadaival teljesen bekerítette a csá
szár főseregét, amelyet már csak né
hány nap választotta el a kikerülhetet
len fegyverletételtől, amikor Bethlen
„megmagyarázhatatlan módon" fegy
verszünetet kötött a császárral, s meg
nyitotta az ostromzárat. Bár a kortársak
közül Kemány János és Eszterházy
Miklós már felismerték, hogy a fejede
lem „megmagyarázhatatlan" jóindulata
mögött a realitások kérlelhetetlen vas
logikája rejlik, ezt az utókor nem vette
figyelembe. A hadtörténészek a hadá
szati könnyűlovasság fölényét látták bi
zonyítva a nehézkes nyugati típusú had
sereg felett a valóban szépen végrehaj
tott hadműveletben, s ők is mesterkélt
magyarázatok segítségével próbálták
megoldani a rejtélyt. Nagy László vi
lágos, logikus okfejtéssel bizonyítja,
hogy itt távolról sem megmagyarázha
tatlan titokkal állunk szemben. Bethlen
serege teljesen alkalmatlan volt arra,
hogy a császáriak jól megerősített sán
cait ostrommal bevegye, kiéheztetésről
pedig szó sem lehetett, az ostromlók
legalább akkora nehézséggel küzdöttek,
mint a körülzártak. így valóban min
den elismerésünk a józan ítéletű Beth
lené, akit nem vakított el a látszólagos

szerencse, s a szükségből erényt ková
csolva az egyre kellemetlenebbé váló
helyzetéből kedvező fegyverszünettel
szabadult ki.
Ugyancsak a magyar könnyűlovasság
hatalmas fölényét vélték a korábbi ku
tatók felfedezni az 1626-i hadjáratban.
Gúnyosan írtak a „tehetetlen" Wallen
steinről, aki noha túlerőben volt, mégis
elkerülte a csatát Drégelypalánknál
Bethlen seregével, s Bethlen visszavo
nulását viszont mint a hadászati művé
szet „non plus ultra"-ját dicsőítették.
Az újabb kutatások itt is feltárták az
igazságot: Bethlen azért kockáztatta
meg gyengébb seregével az előnyomulást, mivel attól tartott, hogy ellenkező
esetben elveszti a török támogatását.
Wallenstein pedig azért nem vonult
Bethlen után, mivel nem ismerhette an
nak pontos erejét, s hadászati célját már
amúgy is elérte: Mansfeld vert hadát
kiszorította Csehországból, s Bethlen to
vábbi előretörését is megakadályozta,
ily módon semmi értelmét sem látta,
hogy ezekután felesleges ütközetekbe
bonyolódjék.
A szerzőnek itt és más esetekben is
sikerült eloszlatnia a Bethlent körülve
vő sejtelmes félhomályt, s hazugságok
tól, túlzásoktól megtisztítva a történel
mi hűségnek megfelelően, reálisan áb
rázolja a nagy fejedelem alakját. A té
nyek hosszú sorát idézve bemutatja a
kor — magyar, császári és török — had
seregét is, valamennyi erényükkel és
hibájukkal. A könyvet olvasva számos
összefüggés megvilágosodik előttünk, a
maguk valóságában kendőzés és túlzás
nélkül tárulnak fel előttünk a kor bo
nyolult katonai és politikai problémái.
Ez az elfogultságtól mentes, csak a tu
dományos igazságot szem előtt tartó
szemlélet a mű legnagyobb érdeme.
Ugyanez az igazságra való törekvés
jellemzi a szerző munkáját akkor is,
amikor rendkívül gazdag tényanyagra
támaszkodva, sokoldalú elemzés útján
megkísérli, hogy megadja Bethlen had
járatainak marxista értékelését. Kiindu
lási alapját helyesen választotta meg:
azt vizsgálta, milyen politikát folytatott
Bethlen háborúi előtt, s milyen célok ve
zették a harcban. Itt azonban mindjárt
szembeütközött azzal a problémával,
amely negyedfélszázad óta
népünk
egyik legsúlyosabb kérdése volt, s ame
lyet történettudományunk minden erő
feszítése ellenére sem tudott még telje
sen tisztázni: mi biztosítaná a magyar
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nép számára inkább fejlődést, szövet
kezni a Habsburgokkal, vállalni a nem
zeti és gazdasági elnyomást, de cserébe
megszabadulni a fejlődést gátló török
uralomtól, vagy ellenkezőleg, török se
gítséggel harcolni a Habsburg-abszolu
tisztikus törekvésekkel szemben ? A kér
désre nyilvánvalóan nem adhatunk tel
jesen egyértelmű választ. Mindkét meg
oldás együtt járt a magyar állami szu
verenitás jelentős hányadának- talán
egészének feladásával, ami természete
sen hátráltatta az ország gazdasági és
társadalmi fejlődését is. Ez a tragikus
helyzet a kor magyarja számára „két
pogány közt egy haza" keserű, remény
telenséget tükröző gondolatában nyil
vánult meg.
Nagy László világosan állást foglal a
kérdésben. Igenli a bethleni megoldást,
amely nézete szerint jobb fejlődési lehe
tőségeket nyújtott volna a magyar nép
számára mint a Habsburg-szövetség.
Lehetséges, sőt valószínű, hogy igaza
van. De nem bizonyít, csupán ennyit ír:
„Annyit azonban eddigi ismereteink
alapján is megállapíthatunk, hogy a
Habsburg-abszolutizmus XVII. század
eleji magyarországi kísérletei Magyar
ország népei számára nem biztosítottak
kedvezőbb fejlődési lehetőséget, mint
az erdélyi nemzeti-abszolutizmus vagy
annak kísérletei." (454. o.) Ezt a megál
lapítását azonban semmivel sem tá
masztja alá. Bethlen hadjáratainak le
írásánál halvány nyomokban jelentkez
nek ugyan Erdély belpolitikai problé
mái is, de ez önmagában kevés egy
ilyen fontos kérdés eldöntéséhez. A
szerző nem hozott új adatokat az erdé
lyi abszolutizmus mélyebb megismeré
séhez, ez természetesen nem is volt fel
adata; s így bármennyi értékes új ada
lékkal gazdagította viszont Bethlen
hadjáratainak katonai történetét, ezek
önmagukban nem lehetnek elégségesek
e fontos probléma újraértékeléséhez.
A könyv elolvasása után, a kitűnő
részleteredmények, a hiteles és pontos
leírások ellenére is hiányérzet marad
bennünk. A szerző kitűnő alkalmat ha
gyott kiaknázatlanul, amikor nem igye
kezett elmélyültebben elemezni a kor
lényeges hadművészettörténeti kérdé
seit. Pedig a XVII. század első fele na
gyon jelentős korszak volt a hadtörté
nelemben. A hadművészet ezekben az

években találta meg a kivezető utat
évszázados zsákutcájából, s indult ro
hamos fejlődésnek. Ekkor kezdődött el
az állandó zsoldoshadseregek kialaku
lásának időszaka, s ami mindezeknél
még fontosabb, ekkor jelent meg Euró
pában az egységes hadművészet. Míg
a korábbi századokban a lovasnomád
hadművészet és különféle származékai
— melyek közül a legfejlettebb az osz
mán török hadművészet volt — még
egyenlő, vagy közel egyenlő szinten áll
tak az európaival, ez az egyenlőség meg
szűnt, s ettől kezdve valamennyi kor
szerű hadsereg többé-kevésbé azonos
jellegűvé vált. Ezt a rendkívül érde
kes folyamatot sajátos körülmények
között lehetett volna tanulmányozni:
a magyarországi hadszintéren három
különböző típusú és fejlettségű hadse
reg ütközött meg egymással: az euró
pai jellegű császári, az ennél fejletle
nebb fokon álló, tulajdonképpen még
a hadászati könnyűlovasság hagyomá
nyait őrző erdélyi és a sajátos harcmó
dú török hadsereg. A hadműveletek
elemzése világosan mutatja valamennyi
hadseregtípus erejét és gyengeségeit,
mindjobban kidomborodott az európai
hadsereg harcászati fölénye a két másik
típus felett, de ugyanakkor gyengeségei
— bizonytalan ellátási rendszere, nehéz
kes, rugalmatlan vezetése stb. — is meg
nyilvánultak. Az egyes részletkérdések
tárgyalása során mindezekre bőven utal
a szerző, s nem hiányoznak munkájából
a hadművészeti értékelések sem. Egy, a
korszak hadtörténetének
alapproblé
máit legalább esszé szinten tárgyaló
összefoglaló értékelés azonban feltétle
nül javára vált volna a munkának.
Mégegy kisebb, de zavaró fogyatékos
ságot kell szóvátennünk: az egyébként
rendkívül gondos és szép kiállítású
munkából hiányoznak a hadjáratok
megértéséhez annyira szükséges vázla
tok, amelyek nélkül nagyon nehezen le
het követni a hadtörténelmi leírásokat.
Nagy László monográfiája erényeivel
és hibáival együtt is hadtörténetírásunk
kimagasló alkotásai közé tartozik, szép
példája az önálló kutatásokra épült,
gazdag tényanyagra támaszkodó, igé
nyes, gondosan kidolgozott, marxista
történelemszemléletű tudományos mun
kának.
Rázsó Gyula
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