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I. Bevezetés 

 

A „kedves“, „kegyes“, „ jószándékú“ és „nagyrabecsült“ Olvasónak, a“ tanulmányokat 
folytatóknak“, a „köz emberének“ és a  „politikai dolgok egyéb szerelmeseinek“! 
 
„Folytatása (…) és valós leírása ez mindazon előkelő és emlékezetes eseményeknek / 
melyek majd naponta Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában … végbementek“ 
(…), „mindez saját tapasztalásból“, „átküldött hiteles írásokból“, „abban a reményben, 
hogy mindig a történetírás megfelelő végét fogjuk meg“, valamint „a kedves olvasó 
szórakoztatására“, „kedvére“ és „örömére“. 

 

 

Ilyen és ehhez hasonló nyájas és sokat ígérő szavakkal szólították meg 

olvasóikat a 17. század eleji német nyelvű sajtó (a fenti esetben egy frankfurti, 

periodikusan megjelenő, hírközlő kiadvány, ún. Messrelatio) ékesszóló tollforgatói. 

Célkitűzésük nem nevezhető csekélynek: négy kontinens fontosabb eseményei felől 

kívánnak tudósítani, mindezt hitelesen és „folytatólagosan”, vagyis periodikusan. Hogy 

a vállalkozás cseppet sem volt tét nélküli, és nem csak a „kedvtelésről” szólt, azt a nagy 

ígéreteken túl az olvasók édesen csengő megszólításából is gyanítani lehet… Emögött a 

néhány soros „ajánló” mögött a kora újkori Európa egy szerteágazó, komplex 

érdekektől vezérelt társadalmi, politikai, hírszolgáltató és propagandarendszere húzódik 

meg. 

Már a 17. század elején kontinensszerte megfigyelhető, általános jelenség volt, 

hogy a kor embere, rangtól, képzettségtől, társadalmi helyzettől, életkortól és nemtől 

függetlenül feltűnő nyitottságot mutatott az őt körülvevő események iránt, nagy 

örömmel és érdeklődéssel fogadta az új híreket és friss értesüléseket. Az érdeklődés 

mögött természetesen sokszínű egyéni motiváció húzódott meg: az unaloműzéstől, a 

pletykálkodás okozta örömtől kezdve egészen a gazdasági, politikai érdekekig. Ez a 

hatalmas érdeklődés, vagyis az információk iránti széleskörű kereslet, maga után vonta 

egy jól szervezett hírterjesztő hálózat kialakulását. A legfejlettebb tájékoztatási rendszer 

ott alakult ki, ahol a sűrű városhálózat, illetve a gazdasági és politikai hatalom nyújtotta 

szilárd talaj erre megfelelően elő volt készítve: a reformáció mozgalma által 

termékennyé tett Német-római Birodalom területén.  

Az óriási információéhséget kiszolgáló hírszolgáltatásban a hatalommal bírók 

hamar felfedezték a közvélemény befolyásolásának lehetőségét és szükségességét. Az 

érintettek tisztában voltak vele, hogy aki politikai hatalmat kíván gyakorolni, annak 

kommunikálnia kell mindazokkal, akiket hatalma, tevékenysége érint; legyen az 

alattvaló, parancsoló, szövetséges vagy ellenfél. A hatalom rákényszerült, hogy a 
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hirtelen széles körűvé váló nyilvánosságot szükség esetén elérje, a közvéleményt 

hatékonyan tájékoztassa és saját érdekeinek megfelelően befolyásolja.  

S mivel az érintettek köre igen széles, s meglehetősen vegyes képet mutat, így a 

kommunikációs formák eszköztára is színessé formálódott. Az elfogulatlan 

hírközvetítés, a propagandisztikus karikatúrák, a bonyolult szimbólumok és 

reprezentatív ceremóniák, mind részét és eszközét képezték a befolyásolás 

művészetének. Röplapokon, röpiratokon, pamfleteken, hírleveleken, hetilapokon 

keresztül a legkülönbözőbb hírek és híresztelések árasztották el a fontosabb 

hírközpontokat és onnan kiindulva az egész kontinenst. 

További lökést adott a kiépülő hírszolgáltató rendszernek, hogy egész Európát 

bonyolult érdekellentétek, feszültségek osztották meg, melyek végül egy 30 éven át 

húzódó összeurópai háborúhoz vezettek. Válság idején pedig különösen megnő a 

politikai nyilvánosság jelentősége. Korántsem mindegy, hogy pl. az uralkodónak 

sikerül-e megnyernie alattvalói támogatását külpolitikájához, vagy ki kivel köt 

szövetséget illetve kinek az oldalán száll hadba. Ennek megfelelően a harmincéves 

háború idején a tájékoztatási rendszer és a propagandagépezet addig soha nem látott 

fejlettségi szintet ért el. 

Bár a világ minden tájáról érkeztek a hírpiacra értesülések, de a Habsburg 

Birodalomhoz való földrajzi közelség és történelmi kötődés, illetve a törökkel szembeni 

„védőbástya”-szerep révén a magyarországi (és különösen a törökkel összefüggésbe 

hozható) hírek megkülönböztetett figyelmet kaptak. Ennek fényében jogosan 

feltételezhető, hogy Bethlen Gábor tevékenysége, aki a török kapujában fekvő Erdélyi 

Fejedelemségből kiindulva beavatkozott a harmincéves háború eseményeibe nagy 

érdeklődésre tartott számot a birodalmi nyilvánosság híreinek hasábjain.  

Erdély „Nagy” fejedelmének nemzetközi hírekben való megjelenése már csak azért is 

vizsgálatra érdemes, mivel hazai megítélése sem egyértelmű (sem korában, sem a 

történetírásban): „gyűlölet és bálványozás kereszttüzében állott. De sem barátai, sem 

ellenségei nem értették meg. Sok tekintetben ma is rejtély, történészek szenvedélyes 

vitáinak kiapadhatatlan forrása.”1  

Az ellentmondó értékelések okai leginkább a fejedelem politikájára vezethetők vissza. 

Bethlen hamar felismerte, hogy a harmincéves háború kitörésével felborult a 

Magyarországot szorongató két nagyhatalom erőegyensúlya, és ezáltal lehetőséget látott 

                                    
1 Erdély öröksége. IV. Köt. A fejedelem (1613-1629). Szerk. Cs. Szabó László - Makkai László. Budapest 1994. 
Előszó p.V. 
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Erdélyből kiindulva az ország egyesítésére. Diplomáciáját próbálkozások, 

irányváltások, kiszámíthatatlan fordulatok sokasága jellemzi. 1619 őszén - kapva a 

protestáns cseh rendek felkelésén -, a magyar főurak támogatását élvezve alig hat hét 

alatt eljut Erdélyből Pozsonyig, Bécset készül ostromolni, de megtorpan és visszafordul. 

1620 augusztusában a rendek Magyarország királyává választják, de ő a koronát 

visszautasítja. 1621 telén csapatai még fegyveresen állnak szemben II. Ferdinánd 

hadaival, de 1622-ben már a császár leányát kéri feleségül, s felajánlja kardját a török 

kiveréséhez; miután elutasítják 1623-ban már az oszmánok támogatásával száll hadba a 

császáriak ellenében. Még le sem zárultak a bécsi leánykérés körüli tárgyalások, mikor 

Bethlen követei már a protestáns brandenburgi választó leányának kezét igyekeznek 

elnyerni…  

Bármily ellentmondásos legyen is Bethlen Gábor megítélése, az azonban 

bizonyos, hogy politikája és diplomáciája révén az Erdélyi Fejedelemség (és rajta 

keresztül Magyarország is) bekapcsolódott a nemzetközi hadszínterek és 

tárgyalóasztalok vérkeringésébe, és ezáltal egy széleskörű nyilvánosság számára is 

érdekessé vált. 

Az alábbi disszertációban Bethlen Gábor, erdélyi fejedelemnek (1613-1629) a 

korabeli német nyelvű, nyomtatott sajtóban való megjelenését vizsgálom, kiemelt 

példákon keresztül pedig bemutatom az akkori Európa hírszolgáltató és 

propagandarendszerének alapvető eszköztárát és működési jellegzetességeit. 

A vállalkozásban rejlő lehetőségekre már Szekfű Gyula is felhívta a figyelmet 

mindmáig meghatározó jelentőségű Bethlen-monográfiájában, melyben az egykorú 

nyomtatványok bibliográfiájának elkészítését és forráskritikus vizsgálatát fontos 

feladatként jelölte meg.2 

A 16-17. századi magyarországi eseményekről megjelent korabeli 

nyomtatványok jelentőségének felismerését több meghatározó jelentőségű katalógus 

megszületése is bizonyítja. Apponyi Sándor reprezentatív, kommentált gyűjteménye3 

elsősorban angol és német antikváriumokra támaszkodva kutatta fel és állította össze 

katalógusát Magyarországról, illetve magyarországi szerzőktől külföldön, nagyobb 

részben német, latin, angol, kisebb részben olasz illetve francia nyelven megjelent 

kiadványok alapján.  

                                    
2 SZEKFŰ Gyula: Bethlen Gábor. Budapest. 1929. p. 256. 
3 APPONYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Ungarn betreffende im 
Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. I-II.: Budapest 1900-1902, III-IV.: München 1925-1927. 
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Szintén jelentős emellett Hubay Ilonának az Országos Széchenyi Könyvtár Régi 

Nyomtatványok Tárának anyagát feldolgozó kiadványa.4  

Alapvető és nélkülözhetetlen forrásbázisnak tekinthető a kora újkori magyar történelem 

kutatói számára az egyik legjelentősebb német barokk könyvtár, a wolfenbütteli Herzog 

August Bibliothek magyar vonatkozású anyagának háromkötetes katalógusa, melyet 

Németh S. Katalin állított össze.5 

Már a 19. század vége óta jelentek meg ugyan hazai közlemények a kora újkori 

újságirodalomról,6 legtöbbjük azonban valamely részterület összegző bemutatására, 

valamely fontosabb esemény visszhangjára szorítkozott, nem tekintett kritikus-elemző 

szemmel a kiadványokra. Még a 19. század végi, 20. század eleji történeti 

feldolgozások, monográfiák is gyakran hiteles történeti forrásként tekintettek az 

egykorú újságirodalomra, nélkülözve a forráskritikai megközelítést. A török kor német 

újságirodalmáról az első nagy jelentőségű áttekintést adó Benda Kálmán7 1942-ben 

(még mindig) a mélyreható forráskritikai vizsgálatok szükségességét hangsúlyozta.  

Bő három évtizeddel később jelent meg Köpeczi Béla Thököly Imre nemzetközi 

hírnevét vizsgáló műve,8 mely az elődeinél elemzőbb módon, az olvasóközönség és a 

különböző érdekek befolyása szempontjából vizsgálta a nyomtatványokat. 

A ’90-es évektől jelennek meg nagyobb számban olyan munkák, melyek újabb 

irányzatot képviselnek: a diplomáciai, politikai, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti, 

hadtörténeti stb. szempontok mellett nyilvánosságalapú, irodalom- és 

kommunikációtörténeti megközelítésben vizsgálják a korabeli nyomtatványokat.9   

                                    
4 HUBAY  Ilona: Magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchenyi 
Könyvtárban. 1480-1718. Budapest 1948.  
5 NÉMETH S. Katalin: Ungarische Drucke und Hungarica 1480-1720. Katalog der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel I-III. München - New York - London - Paris 1993. 
6 Így pl. Fraknói Vilmos írása a Mohácsi ütközetről. FRAKNÓI Vilmos: A mohácsi csatáról szóló egykorú 
újságlapok a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában. In: Magyar Könyvszemle (1900). 
7 BENDA, Kálmán: A törökkor német újságirodalma. A XV-XVII. Századi német hírlapok magyar 
vonatkozásainak forráskritikájához. Budapest 1942. 
8 KÖPECZI Béla: „Magyarország a kereszténység ellensége.” A Thököly-felkelés az európai 
közvéleményben. Budapest 1976. 
9 Így pl. Bene Sándor a kommunikációs modelleket vizsgálta (BENE Sándor: A történeti 
kommunikációelmélet alkalmazása a magyar politikai eszmetörténetben - A kora újkori modell. In: 
Irodalomtudományi Közlemények 3-4 (2001) p.285-315.). Z. Karvalics László az információtörténelem és 
az információtörténet vizsgálatát hangsúlyozza és az információtörténeti kutatásokat fogja nagyobb 
keretbe (Z. KARVALICS László: Bevezetés az információtörténelembe. Budapest 2004.; Z. Karvalics 
László - Kiss Károly: Információáramlás a kora újkorban. Budapest 2004. p.162–191.) G. ETÉNYI Nóra 
17. századi nyomtatott hírek politikai súlyát vizsgálja, valamint a magyarországi elit képességét a 
nemzetközi hírnévben rejlő lehetőségek megragadására (G. ETÉNYI Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A 
magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Budapest 2003.; G. ETÉNYI Nóra: 
Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német propagandában. Budapest 
2009.). A középkori kommunikációs viszonyokat Novák Veronika elemezte (NOVÁK Veronika: Hírek, 
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A kora újkori kommunikáció vizsgálatában bekövetkező nagyobb irányváltások 

a német szakirodalomban10 még élesebben megfigyelhetőek és vitathatatlanul nagy 

hatást gyakoroltak a hazai kutatók nézőpontváltására is.  

Disszertációmban alapvető célkitűzésem, hogy integrált módszerekkel, de 

alapvetően a befogadóközönség felől mutassam be azt a tematikailag sokszínű, olykor 

ellentmondásokkal teli Bethlen Gábor-képet, melyet egy - német nyelvű, nyomtatott 

híreket forgató - kortárs olvasó megismerhetett. 

                                                                                                       

hatalom, társadalom. Információáramlás Párizsban a középkor végén. Budapest 2007.). A Thököly Imre 
kapcsán kibontakozó negatív képet újabban Varga J. János vizsgálta (VARGA J. János: Válaszúton. 
Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. MTA Történettudományi Intézet 2007.). Almásy Gábor 
Zsámboky János és a humanista elit szerepét mutatja be újszerű megközelítésben (Almási Gábor: The 
Uses of Humanism. Andreas Dudith (1533-1589), Johannes Sambucus (1531-1584), and the East Central 
European Republic of Letters (Brill’s Studies in Intellectual History 185) Leiden: 2009.). Kees 
Teszelszky Bocskai propagandáját illetve Bocatius szerepét értékelte a nemzetközi vélemény 
formálásában (TESZELSZKY, Kees: Bocskai István követének iratai az európai politika tükrében. In: 
Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékai. Szerk. G. ETÉNYI Nóra és HORN 
Ildikó. L’Harmattan 2010. p. 143-164.; TESZELSZKY, Kees: Joannes Bocatius egy ismeretlen művéről. In: 
Irodalomtörténeti Közlemények 1 (2008) p. 92-93.). R. Várkonyi Ágnes Zrínyi Miklós európai jelenlétét 
vizsgálja (R. VÁRKONYI Ágnes: Európa Zrínyije - Válogatott tanulmányok. Argumentum 2010.). Bagi 
Zoltán Péter a 15 éves háborúról ír újszerű, hadszervezési, logisztikai megközelítésben (BAGI Zoltán 
Péter: A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban - Hadszervezet, érdekérvényesítés, 
reformkísérletek. Históriaantik Könyvesház Kiadó 2011.) 
10 A kora újkori nyilvánosság, közvélemény és propaganda modern szemléletű elemzésének fontosságára 
a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozását vizsgálva Jürgen Habermas nagy hatású könyve hívta fel a 
figyelmet (HABERMAS, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári 
társadalom egy kategóriájával kapcsolatban. Ford. Endreffy Zoltán. Budapest 1971.) Az újságkiadványok 
vizsgálatának újszerű lehetsőgeiről meghatározó jelentőségű tanulmányokat jelentettek meg a Presse und 
Geschichte I-II. kötetei (Presse und Geschichte I. Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. 
München 1977., valamint Presse und Geschichte II. Neue Beiträge zur historischen 
Kommunikationsforschung. Hrsg. v. Elger BLÜHM  u. Hartwig GEBHARDT. München 1987.).  A műfajok 
szerinti elemzésekhez hatalmas mértékben járult hozzá kölünböző gyűjtemények illetve katalógusaik 
elkészítése: így pl. A brémai újságtörténeti központ katalógusa (BOGEL, Else - BLÜHM , Elger: Die 
deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis mit historischen und 
bibliographischen Angaben I-II.- München 1985. (= Studien zur Publizistik, Bremer Reihe 17)), a 
röplapgyűjtemények közül Mirjam Bohatcová (BOHATCOVÁ, Mirjam: Irrgarten der Schicksale. 
Einblattdrucke vom Anfang des Dreissigjährigen Krieges. Prag 1966.), illetve Wolfgang Harms és 
Michael Schilling munkái (Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Bd. I-III. Die 
Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. Bd. I: Ethica, Physica. Hrsg. v. Wolfgang 
HARMS, Michael SCHILLING , Barbara BAUER, Cornelia CEMP. Tübingen 1985.; Bd. II: Historica. Hrsg. v. 
Wolfgang HARMS, Michael SCHILLING , Andreas WANG. München 1980.; Bd. III.: Theologica, 
Quodlibetica. Hrsg. v. Wolfgang HARMS, Michael SCHILLING, Albrecht JUERGENS, Waltraud 
TIMMERMANN . Tübingen 1989.), a vásári kiadványok felkutatásában pedig a nagy segítséget jelentő 
Bender féle kiadvány (BENDER, Klaus: Relationis Historicae. Ein Bestandsverzeichnis der deutschen 
Meßrelationen von 1583 bis 1648. Berlin 1994. (= Beiträge zur Kommunikationsgeschichte Bd. 2.). 
Újszerű szemléletükkel ösztönzően hatottak kutatásaim nézőpontjára: BURKHARDT, Johannes - 
WERKSTETTER, Christine (Hrsg.): Kommunikation und Medien in der frühen Neuzeit. Oldeburg Verlag 
2005.), a diplomáciai reprezentáció nyomtatványokban való megjelenésének vizsgálatához különösen: 
BRINKER- VON DER HEYDE, Claudia – WOLF, Jürgen (Hrsg.): Repräsentation, Wissen, Öffentlichkeit: 
Bibliotheken zwischen Barock und Aufklärung. Bad Arolsen, 30. September bis 1. Oktober 2010. 
(Tagungsband zum interdisziplinären Workshop)., a propaganda jelentőségéről dinasztiák rivalizálásán 
keresztül bemutatva: KAMPMANN , Christoph – KRAUSE, Katharina – KREMS, Bettina – TISCHER, 
Anuschka: Bourbon  Habsburg – Oranien. Böhlau Verlag Gmbh 2008. 
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Tematikus csoportosításban tekintem át, hogy az erdélyi fejedelem mely 

tevékenységei kaptak helyet a hírek között, miről és milyen feltételezhető okból 

hallgatnak a tudósítások, melyek voltak a nagyobb érdeklődésre számot tartó témák, és 

melyek szerepeltek elhanyagolható számban vagy egyáltalán nem. A Bethlenre 

vonatkozó hírek vizsgálatán keresztül megragadhatóvá válik, hogy miként láttatták 

különböző érdekek illetve láthatták és értékelhették a korabeli szélesebb tömegek a 

„Nagy” erdélyi fejedelem személyét, tevékenységét, rajta keresztül pedig Erdély illetve 

Magyarország helyzetét és nemzetközi jelentőségét. 

A hírek információ- és kommunikációtörténeti megközelítésen túl vizsgáltam 

azok hatásmechanizmusát, valamint – az információ-szempontú elemzés révén – a 

korabeli nyilvánosság színtereit, szereplőit, lehetőségeit és korlátait is. 

Az információtörténeti megközelítés, a hírek, értesülések minőségét, 

mennyiségét, valóságtartalmát, hitelességét, valamint jelentőségét elemzi. Ez alapján 

meghatározhatóvá vált, hogy egy esemény mely vonatkozásai kerültek napvilágra: 

Bethlen politikai illetve diplomáciai tevékenysége mellett mennyire voltak ismertek 

hadi, gazdasági, kulturális intézkedései a szélesebb tömegek előtt. Az érdemi 

információk mellett mennyire kaptak szerepet a kuriózumok, illetve milyen érdekek 

tükröződtek a hírekben. 

A Bethlennel kapcsolatos híreket kommunikációtörténeti szempontból is 

vizsgáltam, mely révén feltárható térbeli illetve időbeli terjedésük módja, korlátai, 

gyorsasága, hatékonysága, illetve a kommunikációban résztvevők eszköztára. A 

műfajok hatásmechanizmusa révén körvonalazódott az információhoz jutók köre, a 

megcélzott befogadó közeg, valamint normarendszere és véleményalkotása is. 

A hírek tematikus, idő-, tér- és mennyiségbeli megoszlását diagramok 

segítségével szemléltettem, melyek révén a nagy mennyiségű számadat értelmezhetővé, 

összehasonlíthatóvá és értékelhetővé vált. 

Disszertációmban elsősorban a nyilvánosság elérésének leghatékonyabb 

eszközeit, az információkat nyomtatott formában terjesztő, híralapú sajtóműfajokat 

elemzem: a csak alkalmanként megjelenő nyomtatványok (mint „hírlevelek”, röpiratok, 

metszettel illusztrált röplapok) mellett a rendszeres kiadványokat (mint félévente 

megjelenő „vásári kiadványok”, illetve hetilapok) is.11 A műfaji sokféleség és a nagy 

                                    
11 A forrásfeltáráshoz és a hatalmas nemzetközi szakirodalom megismeréséhez nélkülözhetetlenek voltak 
külföldi kutatóútjaim. Az egy - és többleveles nyomtatványok, valamint a vásári kiadványok legnagyobb 
részét a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek illetve a Halle (an der Saal)-i Universität- und 
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példányszám révén egy tematikailag sokszínű Bethlen Gábor-kép rajzolódhat ki, 

valamint megragadhatóvá válnak a tartalmi és a műfajok megjelenítési módját illető 

hasonlóságok és különbségek, a torzítások és mindezek valószínűsíthető okai.   

Az elemzés során a nem periodikusan megjelenő, de viszonylag nagy számban 

fennmaradt, néhány oldalas nyomtatványokon (hírlevelek, röpiratok) túl fontos 

szerephez jutnak a szintén csak alkalmanként megjelenő, metszettel illusztrált röplapok 

is. Utóbbiak esetében a szélesebb, olvasni nem tudó tömegek számára is elérhető képi 

illusztráció, és az azt kiegészítő vagy kommentáló, legtöbbször propagandisztikus 

szöveg eleve kettős elemzési lehetőséget kínálnak. Emellett választ adhatnak arra a 

kérdésre is, hogy mennyire volt lehetősége a harmincéves háború Európájának, hogy 

érdemben tájékozódjon a magyarországi helyzet felől, mennyire kellett a sorok között 

olvasnia vagy a szimbólumok és emblémák mögé látnia. Elemzésük révén 

kimutathatóvá válik, hogy mely társadalmi rétegeket igyekeztek illetve tudtak 

megszólítani. A propagandisztikus kiadványok vizsgálata esetében kirajzolódhat a név 

nélküli megrendelők érdeke, célja, eszköztára, illetve az a kérdés, hogy mennyire 

lehetett a propagandagépezetet befolyásolni.  

A csak alkalmanként megjelenő kiadványokat - rendszerességük révén - 

túlszárnyaló periodikus sajtótermékek (félévente megjelenő vásári kiadványok, 

hetilapok) további elemzési lehetőséget kínáltak. Mivel a „Messrelatiók” („vásári 

kiadványok”) műfaját a hazai szakirodalom eddig szinte egyáltalán nem vizsgálta, ezért 

bemutatásuknak külön fejezetet szenteltem. A periodikus sajtótermékek nagy 

mennyiségű híreinek elemzése rávilágíthat arra, hogy mennyire volt jól értesült, vagy 

naprakész a nyugati hírpiac, mennyire voltak helytállóak az értesüléseik, mi lehetett az 

esetleges tévedések, vagy torzítások oka. A hírek tükrében bemutatható, hogy mennyire 

volt tartós Bethlen jelenléte a nemzetközi színtéren, illetve képesek voltak-e a 

hírszerkesztők súlyozni a fejedelem tevékenységét, avagy elvesztek a hírek áradatában. 

A híralapú műfajok után bevontam a vizsgálatba néhány hosszabb távra íródott, 

irodalmi jellegű, illetve szórakoztató céllal készült kiadványt is, és górcső alá veszem, 

hogy mennyire módosították a megváltozott műfaji keretek és célkitűzések a Bethlenről 

megjelenő képet. 

                                                                                                       

Landesbibliothek Sachsen-Anhalt gyűjteményeiben kutattam, a brémai egyetemen felállított Deutsche 
Presseforschung intézetében pedig a 17. századi hetilapgyűjteményt tanulmányoztam át. A berlini 
Staatsbibliothek,  illetve a bécsi Haus- Hof und Staatsarchiv, a Kriegsarchiv, a Jesuitenarchiv, az 
Österreichische Nationalbibliothek, az Universitätsbibliothek és a Wienbibliothek im Rathaus anyagait 
további források és a nemzetközi szakirodalom feltárásában hasznosítottam. 
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A disszertáció struktúráját a különböző sajtóműfajok áttekintése, az ezekből 

kirajzolódó Bethlen-kép bemutatása adja. Mivel azonban az információk mennyisége, 

minősége és hírértéke egy konkrét példa mélyreható vizsgálata nyomán bontakozik ki 

teljes jelentőségében, Bethlen 1620-as besztercebányai országgyűlésen történő királlyá 

választását – mint a (mind nemzetközi, mind hazai szempontból) legnagyobb politikai 

és diplomáciai jelentőségű (a szakirodalomban napjainkig megválaszolatlan kérdéseket 

felvető) eseményt – külön fejezetben, a különböző műfajok mintegy keresztmetszetében 

mutatom be. A madártávlat után tehát mikroszkopikusabb szemszögből tekintetünk rá e 

legjelentősebb esemény részleteire, mely révén nemcsak az információk sokfélesége, 

naprakészsége, hírértéke és hitelessége válik megragadhatóvá, de a műfaji sajátosságok, 

forrásértékük, jellegzetes megjelenítési módjaik, valamint az egyes sajtóorgánumok 

egymáshoz való viszonyának meghatározása is lehetővé válik. 

A korabeli német nyelvű nyomtatványok nagy mennyiségű és sokféle hírének 

elemző áttekintése során nemcsak az európai hírszolgáltató rendszer eszköztára és 

működése körvonalazódik, melynek révén avatottabb szemmel értelmezhetjük a 

bevezetés elején szereplő nyájas újságírói szavakat és célkitűzéseket, hanem egy eddig 

kevésbé ismert szemszögből ismerhetjük meg Bethlen Gábor alakját, tevékenységét és 

ítélhetjük meg a nemzetközi színtéren betöltött jelentőségét. 
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II. Kontinentális (er őviszony)-körkép a 17. század első 

feléből 

 

II.1. Nagyhatalmi erőviszonyok Európában és a Földközi-tenger 

medencéjében 

 

A 17. század eleji Európa és a Földközi-tenger medencéjének térképére pillantva 

szembetűnő, hogy az Oszmánok és a Habsburgok hatalmas Birodalma hogyan fedte le 

szinte az egész térséget, illetve hogy a három részre szakadt Magyarország éppen a két 

hatalmas birodalom szorításában feküdt.12 A 16-17.században sok esetben ez az 

alaphelyzet adja meg az értelmezési keretét a magyar történelem jelentősebb 

eseményeinek, a vezető politikusok meghatározó kül- és belpolitikai döntéseinek. A 

térkép sematikussága és az ábrázolás statikussága mögött azonban államok, közösségek 

és egyének milliónyi érdeke, motivációja, ebből adódó feszültsége és konfliktusa 

húzódik. Csakis ezek szövevényes rendszerébe illesztve értelmezhető a kora újkori 

tájékoztatási- és propagandarendszer működése, Bethlen Gábor tevékenysége, valamint 

a kettő kölcsönhatásaként az erdélyi fejedelemről a korabeli német nyelvű 

sajtókiadványokban megjelenő kép is. 

Az Európát szinte teljesen lefedő két nagy birodalom hatalma szerteágazó volt ugyan, 

de korántsem megingathatatlanul szilárd. Az Oszmán Birodalomnak nem volt igazi 

vezetője, két évtized alatt (1603-1623) öt szultán váltotta egymást. 1622-ben a 

tehetségesnek tűnő, tettvágyó II. Oszmán is janicsárlázadás áldozata lett13. A szultáni 

díván és a nagyvezéri funkció elvesztette jelentőségét a politikai döntésekben (1604 és 

1656 között 44 alkalommal változott a nagyvezéri méltóság viselőjének személye), 

ezzel párhuzamosan a hárem hatalma csúcspontját élte. A belső feszültségek mellé 

(janicsárlázadások, politikai terror növekedése) külpolitikai konfliktusok is társultak: az 

1606-ban a Habsburgokkal, 1612-ben pedig a Perzsiával kötött béke nem hozta meg a 

külső nyugalmat, Moldva fennhatóságáért állandó volt a feszültség Lengyelországgal és 

a hűbéres államok is folyamatosan nyugtalankodtak14. Az Oszmánok hatalma tehát 

                                    
12 Ld. Mellékletek I. 
13 MAJOROS Ferenc - RILL , Bernd: Das Osmanische Reich. Die Geschichte einer Großmacht. Regensburg 
1994. p. 263-264. 
14  MATÚZ József: Az Oszmán Birodalom története. Budapest 1990. p. 136-137. 
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korántsem tündökölt már, külpolitikájuk inkább kelet felé orientálódott, ez lehetett az 

oka, hogy nem avatkoztak be elsöprő erővel nyugaton a Német-római Császárság körül 

kibontakozó válságba.15 

A 17. századra Európa középső és nyugati részében is kritikussá vált a helyzet: a 

háttérben számos, az egész kontinenst átszövő vallási, politikai, diplomáciai és 

gazdasági érdekellentét és feszültség húzódott. 

A kontinenst a reformáció megjelenése óta szerteágazó vallási konfliktusok 

feszítették. Az augsburgi vallásbéke (1555. szept. 25.) véget vetett ugyan a reformáció 

kori vallásháborúnak: jogilag is elismerték a "Confessio Augustana"-t (Ágostai 

Hitvallást), a lutheri tanításokat, de a feszültség megmaradt: a kálvinistákról nem szólt a 

megállapodás… A 16. század végén a reformáció további terjedésével, ugyanakkor az 

ellenreformáció újbóli megerősödésével alábbhagyott a megegyezésre való készség. A 

kálvinisták is egyre erőteljesebben követelték vallásuk egyenrangúságának jogi 

elismerését. A vallás és felekezet e korszakban azonban nemcsak díszítő jelzők voltak, 

hanem a társadalmi változások központi tényezői, melyek döntően befolyásolták az 

európai hatalmi rend kialakulását és annak korai történetét 1650-ig. A korszakra 

meghatározóan egyfajta keresztény vallási-politikai fundamentalizmus volt jellemző, 

amely befelé radikális integrációt, míg a kívülállókkal, más felekezetekkel szemben 

agresszív elhatárolódást hirdetett, és a vallási vagy „ideológiai” összecsapásokon túl a 

társadalmi és politikai harcra is kész volt.16  

A helyzet a 17. század elején vált kritikussá, amikor a már meglévő vallási 

feszültségekhez súlyos dinasztikus konfliktusok és mindezek tetejébe gazdasági válság 

is párosult. 

Franciaország a 16. század eleje óta igyekezett kiválni a Habsburg tartományok - 

Spanyolország, Németalföld, és az önálló Burgund Grófság - gyűrűjéből. A Habsburg-

francia konfliktus a harmincéves háború idején is, egészen a 18. századig meghatározó 

jelentőségű maradt. Mindkét fél – a vallási hovatartozáson túlmutatóan is – 

szövetségeseket keresett. Ily módon támogatta a katolikus Franciaország a protestáns 

Németalföldet, mely 1568 óta függetlenségi harcot („nyolcvanéves háború”) vívott a 

                                    
15 JANSKY, Herbert: Das Osmanische Reich in Südosteuropa. In: Handbuch der europäischen Geschichte. 
Szerk. Theodor SCHIEDER. Bd.3. Stuttgart 1985. p. 377-387.; HEGYI Klára: A Török Birodalom a 16-17. 
században. In: Magyarország története 3. 1526-1686. Főszerk. PACH Zsigmond Pál, szerk. R. VÁRKONYI 
Ágnes. Budapest 1985. p. 101-147. 
16 SCHILLING , Heinz: Az európai hatalmi rendszer 1600 körül – a kora újkori fundamentalizmus és annak 
meghaladása. In: Történelmi Szemle 3-4. (2003). p. 201 – 212. 
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Habsburgok spanyol ágával. Majd 40 év után, 1609-ben kötöttek egymással 

fegyverszünetet a németalföldiek és a Habsburgok, mely azonban csak tíz évre szólt… 

 Míg a Németalföld körül folyó harc újbóli kitöréssel fenyegetett, addig a 

birodalmi vallási ellentétek is felélesedtek: 1608-ban Donauwörth város tanácsa 

megtagadta a katolikusok vallásgyakorlását, mire a várost birodalmi átokkal sújtották, I. 

Bajor Miksa herceg pedig erőszakkal visszatérítette Donauwörth-t a katolikus vallásra. 

Válaszul 1608-ban nyolc protestáns fejedelem és 17 protestáns város, - hogy az 

evangélikus területeket veszélyeztető rekatolizáló törekvéseknek ellene hassanak -, 

létrehozta a Protestáns Uniót, melynek vezetője a kálvinista választófejedelem, V. Pfalzi 

Frigyes volt.17  

Egy évvel később, mintegy válaszreakcióként a protestánsok lépésére, a katolikus oldal 

is összefogott és Bajor Miksa vezetésével létrehozta a Katolikus Ligát.18 

A vallási és dinasztikus ellentétek időközben Európa-szerte pattanásig feszültek, 

s már 1610-ben, a jülich-kleve-i örökösödési vita19 kapcsán is majdnem kirobbantak, de 

a Habsburg-ellenes szövetség fő mozgatóerejének, IV. Henrik francia királynak a 

meggyilkolása megállította ezt a folyamatot. 

Az Európát feszítő és megosztó érdekellentétek végül 1618 májusában, 

Prágában pattantak felszínre és alakultak igazi konfliktussá.20 A cseh rendek tartva a 

                                    
17 A protestáns fejedelmek védszövetségnek tekintették az Uniót, melynek azért látták szükségét, mivel 
vallási ellentétek következményeképpen minden birodalmi intézmény (mint a birodalmi kamarai bíróság 
(Reichskammergericht) zár alatt volt, így a birodalmi béke védelmét nem tekintették biztosítottnak. Az 
Uniót felőrölték a különböző érdekekből fakadó belső ellentétei és 1621-ben feloszlott. 
Ld. ehhez: BARTHELS, Michael: Die ahausener Union und katholische Liga im dreißigjährigen Krieg. 
GRIN Verlag 2007.; KRUMMEL, Victoria: Die protestantische Union und England. Eine verhängnisvolle 
Allianz? GRIN Verlag 2007. 
18 A Katolikus Liga az eddigi birodalmi rendszert és a katolicizmus birodalmi túlsúlyát kívánta 
fenntartani és megőrizni.  
Ld. ehhez: HÖLZ, Thomas: Krummstab und Schwert: die Liga und die geistlichen Reichsstände 
Schwabens 1609 - 1635; zugleich ein Beitrag zur strukturgeschichtlichen Erforschung des deutschen 
Südwestens in der Frühen Neuzeit. Leinfelden-Echterdingen 2001; NEUER-LANDFRIED, Franziska: Die 
Katholische Liga: Gründung, Neugründung und Organisation eines Sonderbundes 1608 - 1620. Kallmünz 
1968; KAISER, Michael: Politik und Kriegführung: Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische 
Liga im Dreißigjährigen Krieg. Münster: Aschendorff, 1999. 
19 A jülich-kleve-i örökösödési vitához ld.: OLLMANN -KÖSLING, Heinz: Der Erbfolgestreit um Jülich-
Kleve (1609 - 1614): ein Vorspiel zum Dreißigjährigen Krieg. Regensburg: Roderer, 1996. 
20 A harmincéves háború politikai kérdéseihez újabban ld.: Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648. Bd. 1.: 
Das Heer. Soldatenleben und Sitten. Von FREYTAG, Gustav; Bd. 2.: Die Städte. Die Kipper und Wipper 
und die öffetntliche Meinung. Von FREYTAG, Gustav/ ROCKSTUHL, Harald; Bd. 3.: Die Dörfer und ihre 
Geistlichen. Der Frieden. Von FREYTAG, Gustav/ ROCKSTUHL, Werner/ ROCKSTUHL, Harald. Rockstuhl 
Verlag 2003.; BEDÜRFTIG, Friedemann: Der Dreißigjährige Krieg: ein Lexikon. Darmstadt 2006.; 
BURKHARDT, Johannes: Der Dreißigjährige Krieg. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1992.; BUßMANN, 
Klaus / SCHILLING, Heinz (Hrsg.): 1648 - Krieg und Frieden in Europa. Bd. 1, Politik, Religion, Recht 
und Gesellschaft. München 1998.; FINDESEIN, Jörg-Peter: Der Dreißigjährige Krieg: eine Epoche in 
Lebensbilderns. Graz 1998.; G. ASCH, Ronald: Thirty Years‘ War. The Holy Roman Empire and Europe, 
1618 – 1648. London/New York 1997.; HUF, Hans-Chistian: Mit Gottes Segen in die Hölle. Der 
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fanatikus katolikus (1607-ben a német-római császári trónra jelölt, 1617. június 21-én 

cseh királlyá koronázott) Ferdinánd ellenreformációs törekvéseitől, gróf Thurn Mátyás 

vezetésével 1618. május 23-án fegyveres demonstrációval nyíltan a Habsburg Ház ellen 

fordultak. 

Ferdinándot trónfosztottnak nyilvánították, és 1619. augusztus 26-án a református Pfalzi 

választót, a Protestáns Unió fejét, V. Frigyest választották meg cseh királynak. Frigyes 

ezáltal a császárválasztáson két protestáns szavazattal bírt: a pfalzival és a csehvel; így a 

protestánsok (a szász-wittenbergi herceggel és a brandenburgi őrgróffal együtt) 4:3 

arányban többségbe kerülhettek volna a császárválasztásnál és megpecsételhették volna 

a katolikus Habsburg-Dinasztia német ágának sorsát. 

A Cseh Királyságnak és a koronájához tartozó területeknek (Szilézia, Lausitz és 

a Morva Őrgrófság) azonban nemcsak politikai, de gazdasági szempontból is óriási 

jelentőségük volt. Az új tengeri útvonalak és pénzforrások felfedezése révén a főbb 

kereskedelmi útvonalak nyugatra, az Atlanti-óceánra helyeződtek át. Ez, illetve a német 

piac németalföldi, angol és francia árukkal történő elárasztása révén a birodalmi 

termelés és kereskedelem jelentősen visszaesett, a császárság gazdasági válsággal 

küzdött. A cseh királyság kereskedelme és mezőgazdasága révén olyan gazdag volt, 

hogy jövedelmük az egész Birodalom működési költségének több mint felét fedezte. 

Szent Vencel koronája tehát gazdasági szempontok miatt is nélkülözhetetlen volt, a 

császár nem nézhette tétlenül a prágai konfliktust. 

                                                                                                       

Dreißigjährige Krieg. Verlag: List-Tb, 2007.; LAHRKAMP, Helmut: Dreißigjähriger Krieg und 
Westfälischer Friede. Eine Darstellung der Jahre 1618-1648 mit 326 Bildern und Dokumenten. Münster 
1997.;;  

A háború kérdéseihez a mindennapok és az egyén szintje felől közelítve ld.: FINDEISEN, Jörg-Peter: Der 
Dreißigjährige Krieg: eine Epoche in Lebensbildern. Lizenzausg. Darmstadt 1998.; KRUSENTJERN, 
Benigna von - MEDICK, Hans: Zwischen Alltag und Katastrophe: der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. 
Göttingen 1999.; PETERS, Jan (Hrsg. und Bearb.): Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Eine 
Quelle zur Sozialgeschichte. Berlin 1993. 

A háború kérdéseihez regionális szinten ld.: PUHLE, Matthias: "... gantz verheeret!": Magdeburg und der 
Dreißigjährige Krieg; Beiträge zur Stadtgeschichte und Katalog zur Ausstellung des Kulturhistorischen 
Museums Magdeburg im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, 2. Oktober 1998 bis 31. Januar 
1999. 2. Aufl. Halle (Saale) 1998.; SCHÜTTE, Leopold: Der Dreissigjährige Krieg und der Alltag in 
Westfalen: Quellen aus dem Staatsarchiv Münster. Münster 1998.; SENGER, Michael: Der Dreißigjährige 
Krieg im Herzogtum Westfalen. Balve 1998.; SRONEK, Michael: Gloria & Miseria: Prag und der 
Dreißigjährige Krieg; 1618 – 1648. [Prag] 1998.; TESKE, Gunnar: Bürger, Bauern, Söldner und Gesandte: 
der Dreißigjährige Krieg und der Westfälische Frieden in Westfalen. - 2. Aufl. Münster 1998.; 
ENGERISSER, Peter: Von Kronach nach Nördlingen: Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und 
der Oberpfalz 1631 – 1635; in zwei Teilen.. Weißenstadt 2004.; EHRENPREIS, Stefan: Der Dreißigjährige 
Krieg im Herzogtum Berg und in seinen Nachbarregionen. Neustadt an der Aisch 2002.; CONRAD, Horst: 
Sterbzeiten: der Dreißigjährige Krieg im Herzogtum Westfalen; eine Dokumentation. Münster 2000.; 
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Az események kirobbanásakor, a sokféle szempontból megosztott Európa - felmérve a 

történtek jelentőségét - kíváncsian fordult a cseh főváros felé. A konfliktust nem lehetett 

lokalizálni: hamarosan szinte az összes, különböző érdekek által vezérelt európai 

hatalom beavatkozott a küzdelmekbe, mely végül a 17. század leghatalmasabb, három 

évtizeden át húzódó háborújává szélesedett ki. A szövetségi rendszerek kialakulása nem 

egyértelműen vallási és politikai tényezők szerint jött létre, bonyolult és olykor változó 

érdekek sodortak egymás mellé szövetségeseket. 

A katolikus Franciaországot nagyhatalmi, a protestáns Németalföldet 

függetlenedési törekvései állították szembe a Habsburgokkal. Ehhez a táborhoz 

csatlakozott Dánia és Svédország is, akik a századfordulón felvirágzott balti 

kereskedelemben szerzett előjogaikat féltették a közös ellenségtől. A nagyok mellett 

néhány kisebb fejedelemség is várta a Habsburg-ház erejének megroppanását Itáliában. 

Őket régi és nyomasztó függés kapcsolta a császársághoz. Végül Erdély lehetett még 

eszköze a Magyarországon is uralkodó dinasztia megdöntésének. 

A császárság lehetséges szövetségesei között első helyen a spanyol rokonság 

állt. Lengyelországot érdekei ugyan elsősorban Oroszországgal és természetesen a 

Török Birodalommal fordították szembe, mivel azonban Dánia és Svédország a balti 

kereskedelemben a riválisai voltak, a császárság Lengyelország támogatására is 

számíthatott a harmincéves háború kitörésének pillanatában. 

Ebben a nagy háborús konfliktusban a Habsburgok Európa nagyobb felével 

kerültek szembe. Az egyenlőtlen küzdelem a bécsi udvar minden erejét lekötötte, és bár 

a háború II. Ferdinánd csehországi győzelmével kezdődött, kiszélesedése révén egyre 

nehezebbé vált állandóan növekvő anyagi és katonai igényeinek eleget tenni. 

A konfliktus kezdetén azonban a kontinens hatalmai még korántsem 

rendelkeztek mind kialakult „pártállással”, még távolról sem volt kirajzolódva, hogy a 

különböző érdekektől vezérelt államok kinek az oldalán fognak kardoskodni. Ennek 

pedig hatalmas jelentősége volt. 

Az, hogy Frigyes cseh királlyá koronázásával szinte egy időben zajlott a 

császárválasztás is, tovább élezte a helyzetet és állásfoglalásra kényszerítette a 

választófejedelmek után Európa uralkodóit is. Szövetségesek reményében mindegyik fél 

azon igyekezett, hogy saját igazáról győzze meg az európai hatalmakat. Az 

uralkodónak, hogy a háborúban megfelelő (anyagi, katonai) támogatást kapjon, meg 

kellett győznie, maga mellé kellett állítania a döntéshozó elitet (elsősorban a választó- 
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és más birodalmi fejedelmeket illetve a birodalmi városokat) és rajtuk keresztül a 

hozzájuk tartozó szélesebb tömegeket. 
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II. 2. Erdély helyzete és jelentősége a harmincéves háborúban Bethlen 

Gábor fejedelemsége idején 

 

A három részre szakadt Magyarország a Habsburg és az Oszmán Birodalom 

határvidékén feküdt. Igaz ugyan, hogy Buda 1541-es török kézre kerülésével állandósult 

az ország széttagoltsága, de nem szakadt meg az összetartozás érzése, a „közös haza” 

tudata: a magyarországi politizálást százötven évig a török hódoltság felszámolásának 

és az egység helyreállításának törekvése mozgatta.21 

Az ország közepét – Egertől az Adriai-tengerig, és Gyulától a Balatonig – a 

szultán tartotta kezében, Magyarország tulajdonképpen csak egy – a Máramarosi 

havasoktól az Adriáig félkörívben húzódó, és valójában Habsburg uralom alatt álló 

keskeny sáv volt. Az Erdélyi Fejedelemség leszakadt az ország testéről s különleges 

státust élvezett a Portával szemben: az Iszlám jog szerint nem volt sem „iszlám ország” 

(dar al-islam), sem „háborús terület” (dar al-harb), hanem szultáni szerződéssel 

megerősített „elkötelezett ország” (dar al-ahd)22. Ez azt jelentette, hogy megtarthatta a 

16. században kialakult politikai, társadalmi és kulturális berendezkedését, a szultán 

beleegyezésével saját fejedelmet választhatott, adót fizetett a Portának, és külpolitikai 

akcióihoz engedélyt kellett kérnie. Ez a sajátos helyzet viszonylag nagy mozgásteret 

biztosított Erdélynek, ennek köszönhetően többen vélték úgy, hogy innen kiindulva 

lehetőség lenne az ország egyesítésére. Bethlen Gábor volt az első fejedelem, aki erre 

kísérletet tett.23 

A csehországi események kezdettől fogva nagy érdeklődést váltottak ki 

Bethlenből, már 1618. július 9-i levelében a következő szavakat írta: „Meg kell hagyni, 

a cseh felkelés a császár ellen éppen jó időben tört ki. (…) Nem hiszem, hogy a 

                                    
21 PÉTER Katalin: A magyar romlásnak századában. Budapest 1975. p. 9.; PÁLFFY Géza: Romlás és 
megújulás: a kétarcú 17. század (1606–1711). In: Magyarország története. Szerkesztette: Romsics Ignác). 
Budapest 2007. p. 396–487. 
22 The Encyclopedia of Islam. Kiadta B. LEWIs, Ch. PELLAT, J. SCHACHT. Leiden-London 1965. II. p. 
226. 
23 Bethlen Gáborra vonatkozó fontosabb monográfiák: ANGYAL Dávid: Bethlen Gábor életrajza. Budapest 
1899.; BARCZA József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Budapest 1980.; CSETRI Elek: Bethlen 
Gábor életútja. Bukarest 1992.; DEMÉNY Lajos: Bethlen Gábor és kora. Bukarest 1982.; DEPNER Maja: 
Das Fürstentum Siebenbürgen im Kampf gegen Habsburg. [Leipzig] 1938.; Bethlen Gábor állama és 
kora. Szerk.: KOVÁCS Kálmán. Budapest 1980.; MAKKAI  Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája. 
Budapest 1929.; Bethlen Gábor emlékezete. Szerk.: MAKKAI  László. Budapest 1980.; NAGY László: 
Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest 1969.; SZEKFŰ Gyula: Bethlen Gábor. Budapest 
1929. 
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cseheket egyhamar le lehetne csillapítani, hisz ez egy százszorta nagyobb dolog, mint 

Ziska felkelése.”24 

A csehek felismerve, hogy az ország önmagára utalva nem állhat meg, 

szövetségeseket keresve Bethlennek egyenesen Szent Vencel koronáját ígérték. A 

felkínált cseh szövetség, az osztrák rendek nagy részének kedvező állásfoglalása, 

valamint II. Ferdinánd birodalmi pozícióinak megrendülése szinte parancsoló 

szükségszerűséggel vetette fel az ezekből adódó nagy lehetőség kihasználását. 

Miután júliusban a protestáns ellenzék vezetői felkérték, hogy vezesse a 

császárellenes katonai felkelést,25 s miután sikerült elsimítania a (Jenő várának átadása 

kapcsán felmerült) feszültségeket a Portával, 1619. augusztus 27-én el is indult a 20 000 

főt meg nem haladó,26 közepes szinten felfegyverzett és harcképzett27 hadseregével 

Gyulafehérvárról első hadjáratára.28 

A hadműveletek kezdetben rendkívül gyors sikereket hoztak: Felső-

Magyarországot a Rákóczi György vezette felkelés harc nélkül biztosította számára 

(szeptember 5-én megszerezték Kassát is), az alsó-magyarországi végvárakat pedig az 

önként kaput nyitó magyar őrség adta Bethlen kezére. 

A fejedelmet közben nagy csalódás érte, a neki tett ígéretek ellenére a csehek 

Pfalzi Frigyest, a protestáns unió fejét, aki egyben I. Jakab angol király veje is volt, 

                                    
24 SZILÁGYI Sándor (szerk.): Bethlen Gábor kiadatlan politikai levelei. Budapest 1879. p. 101. 
25 A nemesi felkelés politikai és vallási összefüggéseiről: CSETRI Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest 
1992. p. 90-102. Erdély története 3 kötetben. Szerk. MAKKAI  László – SZÁSZ Zoltán. Budapest 1988. 2. 
kötet, p. 658-675. BENDA Kálmán: Habsburg-abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. században. 
Tankönyvkiadó 1975. p. 19-37. ÚJVÁRY Zsuzsanna: „Nagy két császár birodalmi között”. Budapest 
1984. p. 211-223. KÖPECZI Béla: Bethlen Gábor és állama. In: Századok 4 (1981) p.664-668. 
26 Bethlen seregének tényleges hadlétszámához ld.: NAGY László: Magyar hadsereg és hadművészet a 
harmincéves háborúban. Budapest 1972. p. 77-79.; CZIGÁNY , István: Hadsereg és ellátás Bethlen Gábor 
korában. In: Hadtörténelmi Közlemények 4 (1981) p.526-541. 
27 A hadsereg alkotóelemeihez újabban ld.: NAGY László: A hajdúk Bethlen Gábor Habsburg-ellenes 
harcaiban. Magyar Történeti Tanulmányok, VIII. - KLTE Debrecen 1975.; korábban: OLCHVÁRY  Ödön: 
Bethlen Gábor hadseregének szervezete s hadviselési módszere a II. Ferdinánd ellen viselt háborúkban. 
In: Hadtörténelmi Közlemények 6 (1888) p. 601-616.; OLCHVÁRY  Ödön: Bethlen Gábor első támadása II. 
Ferdinánd.] ellen. In: Hadtörténelmi Közlemények 1-2 (1890) p. 333-336, 2.t. p.528-562.; KROPF Lajos: 
Bethlen Gábor lovassága a fehérhegyi csatában, 1620. In: Hadtörténelmi Közlemények 3 (1910) p.460-
461. 
28
 A hadjáratok részletes eseménytörténetét ld.: NAGY László: Bethlen Gábor a független 

Magyarországért. Budapest 1969. p. 150-167.; NAGY László: Adalékok Bethlen Gábor hadseregének 
dunántúli hadműveleteihez. In: Hadtörténelmi Közlemények, ÚF 2 (1960) p.71-106.; BROUCEK, Peter: 
Der Feldzug Gabriel Bethlens gegen Österreich 1623. In: Jahrbuch für Landeskunde von 
Niederösterreich Bd. 49. (1993) p. 9-15.; BROUCEK, Peter: Kampf um Landeshoheit und Herrschaft im 
Osten Österreichs 1618 bis 1621. (Militärhistorische Schriftenreihe 65.) Wien 1992. p. 15-35, 39-43.  
A beavatkozás Habsburg Monarchiában betöltött jelentőségére: KRETSCHMER, Helmuth: Sturmpetition 
und Blockade Wiens im Jahre 1619. (Militärhistorische schriftenreihe 38.) Wien 1978.; WINKELBAUER, 
Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im 
konfessionellen Zeitalter. Teil 1., Wien 2003. p. 148-150. 
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választották királyukká. A csalódás ellenére Bethlen nem fordult vissza, hanem 

elválasztva ügyét a cseh felkelőkétől folytatta előrenyomulását, ami bizonyítja, hogy a 

cseh koronán túl is látott lehetőséget a háborúban, ekkor már egy nagyobb cél lebegett a 

szeme előtt: a magyar királyság. 

A gyors sikerek következményeképpen Magyarországot, a Dunántúl kivételével, 

mintegy négy hét leforgása alatt Bethlen uralta, október 14-ére pedig már Pozsony 

városa is a kezére került. November 29-én azonban a cseh és osztrák szövetségesek által 

is szorongatott Bécs alól visszavonult, arra hivatkozva, hogy védekeznie kell a 

Lengyelországból betört erdélyi Homonnai Drugeth György ellen. Januárban 

fegyverszünetet kötött II. Ferdinánddal, amit arra kívánt felhasználni, hogy helyzetét 

kifelé és befelé is tisztázza.  

1620. január 15-én szövetséget kötött a cseh rendekkel,29 de tárgyalásokat 

kezdeményezett Velencével, más nyugat-európai országokkal és a Portával is. A szultán 

1620. június 22-i levelében beleegyezését adta30 Bethlen magyar királlyá 

választásához,31 de katonai segítséget nem adott, sőt: kihasználva az alkalmat elfoglalta 

Vácot, nagy megrökönyödést váltva ki ezzel a fejedelem magyarországi híveinek 

körében. 

Közben a besztercebányai országgyűlésen 1620. augusztus 25-én kimondták a 

Habsburg ház magyarországi trónfosztását és megválasztották Bethlent Magyarország 

királyának, de ő, a sikerek ellenére is ingatagnak tartva helyzetét, nem hagyta magát 

megkoronázni, hivatalosan a „Magyarország választott királya”címet viselte. 

A belső ellentétek ellenére az 1620-as őszi hadjárat nagy sikert hozott, mert a 

fejedelem birtokába került az egész Dunántúl, s jelentős császári erőket kötött le, 

segítséget nyújtva ezzel Csehországnak is. Az 1620. november 8-i fehérhegyi csata 

azonban súlyos csapást mért Bethlen terveire, hisz megfosztotta egyetlen 

szövetségesétől, Csehországtól. Francia közvetítéssel tárgyalásokat kezdett a bécsi 

udvarral, de az ajánlott feltételeket elfogadhatatlannak tartva szervezte tovább az 

ellenállást. 

A főurak jó része azonban elpártolt tőle: ezt megakadályozandó egyrészt 

megpróbálta szorosabban magához fűzni híveit, (középkori ligák mintájára személyes 

                                    
29 DEMKÓ Kálmán: A magyar-cseh conföderatio és a besztercebányai országgyűlés 1620-ban. In: 
Századok 20 (1886) p. 105-109. 
30 KÖPECZI Béla: Bethlen Gábor és állama. In: Századok 4 (1981). p. 666. 
31 Bethlen és a Porta kapcsolatához a királyválasztás kapcsán ld.: PÉTER Katalin: Bethlen Gábor magyar 
királysága, az országegyesítés és a Porta. In: Századok 4 (1981) p. 1028-1060., PAPP Sándor: Bethlen 
Gábor, a Magyar Királyság és a Porta (1619-1621). In: Századok 4 (2011) p. 915-973. 
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szövetséget kötött Thurzó Imrével, Rákóczi Györggyel, Széchy Györggyel és Illésházy 

Gáspárral),32 másrészt szigorú rendeletekkel próbálta feltartóztatni a belső bomlást; 

mindhiába.  

A magyarországi rendek, megriadva egy csehországihoz hasonló megtorlástól, 

kiegyeztek a császárral, és mivel külső segítség sem érkezett, Bethlen 1622. január 6-án 

megkötötte Béccsel a nikolsburgi békét.  

Ezután sem mondott le azonban a régi magyar állam egységének 

helyreállításáról, de közben más eszközökhöz folyamodott. 1622 nyarán megkérte a 

császár tizenhárom éves leányának, Cecília Renáta főhercegnőnek a kezét, majd a leány 

kezével együtt Magyarország kormányzóságát is, cserébe pedig felajánlotta kardját és 

tapasztalatait a török kiveréséhez (1624 eleje). Bethlen elképzelései szerint halála után 

Cecília Renátától született közös gyermekeik örökölték volna az erdélyi 

fejedelemséggel járó magyarországi kormányzóságot is, utód nélküli halála esetén 

pedig, halálával Erdély is Ferdinándra, illetve örököseire szállt volna.33 Bár kezdetben 

(mikor még nem volt ismeretes az ár, melyet Bethlen akart magának) akadtak olyanok, 

akik támogatták volna ezt a házasságot,34 az ajánlatot Bécsben mégis visszautasították. 

Még folytak a tárgyalások, mikor 1623-ban Bethlen ismét török segítséggel 

szállt hadba, de a kül- és belpolitikai, valamint katonai megalapozatlanság35 

következményeképpen megintcsak tárgyalásokra, majd a szintén kedvezőtlen bécsi béke 

aláírására kényszerült.  

Minthogy II. Ferdinánd közben végleg elzárkózott a leánykérési ajánlat elől, a 

fejedelemnek új utat kellett keresnie. Kapóra jött számára a spanyol- és osztrákellenes 

hágai szövetségben egyesült nyugat-európai hatalmak (Anglia-Hollandia-Dánia) 

csatlakozásra szólító felhívása (1625. december). Tárgyalásai eredménnyel zárultak: az 

1626. november 30-i westminsteri szerződéssel Erdély a szövetség teljes jogú tagjává 

vált. A szövetségesekkel való kapcsolatokat szolgálta a fejedelemnek a protestáns 

brandenburgi választófejedelem leányával, Brandenburgi Katalinnal kötött házassága is.   

Az 1626-os harmadik támadásában, melyhez a Porta engedélyét is megkapta, 

Bethlen a harmincéves háború nagyhírű hadvezérével, Wallensteinnel került szembe, 
                                    
32 MAKKAI  László (szerk.): Bethlen Gábor emlékezete. Budapest 1980. p. 110-111. 
33 SZILÁGYI  Sándor: Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez. Budapest 1873. (Ebben ld.: 
Titkos utasítás Kamuthy Farkas számára Czeczília Renata főherczegnő kezének megnyerése ügyében. 
Beszterce-Bánya stb.) p. 48. 
34 ld. ehhez: SZEKFŰ: Bethlen Gábor… - alapján: KHEVENHILLER, Frantz Christoph: Annales Ferdinandei. 
Zehender Theil. Leipzig 1724. p. 167-169. 
35 Bethlen Gábor hadvezéri képességeihez ld.: NAGY László: Bethlen Gábor a hadvezér.  In: Hadtörténeti 
Közlemények 3 (1980) p. 379 - 404. 
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még mielőtt a szövetségesek (Mansfeld zsoldosvezér vezette) seregei megérkezhettek 

volna, de Drégelypalánk alatt egyik fél sem vállalta a küzdelmet. 1626. december 20-án 

Pozsonyban, tulajdonképpen a nikolsburgi szerződés pontjait újból megerősítve ismét 

békét kényszerült kötni a császárral.  

Tevékenységének középpontjában ezt követően az állt, hogy a két császár között 

1627-ben induló szőnyi béketárgyalásokon elismertesse Erdély függetlenségének 

kétoldalú garanciáját, ez azonban a szultán ellenállásán megbukott. Bethlen állandó 

törekvése volt, hogy a fejedelemséget belefoglalják a különböző hatalmak 

békekötéseibe, hiszen az államiság elismerésének mindenkor ez az egyik alapvető 

nemzetközi formája.36 

Élete vége felé más tervek is foglalkoztatták a fejedelmet,37 így a lengyel korona 

megszerzése, vagy Erdély, Havasalföld és Moldva egyesítésével az új Dácia 

megteremtése, ezek azonban csak tervek maradtak, mivel korai halála a megvalósítás 

kísérletét is megakadályozta. 

Bethlen élete folytonos háborúskodásokkal telt, de éppen a fordulatokban 

gazdag egyensúlyozó politikája biztosította Erdély számára a belső nyugalmat, a 

felvirágzás lehetőségét. Mind az általában sokat emlegetett művelődéspolitikai,38 mind 

pedig az imént röviden vázolt sokszínű diplomáciai tevékenysége révén a 

Fejedelemséget bekapcsolta Európa vérkeringésébe, nemzetközi fórumokra léptetve 

európai tényezővé tette, ami által Erdély a közben egyre inkább kiteljesedő európai 

nyilvánosság számára is hírértékűvé vált. 

                                    
36 R. VÁRKONYI Ágnes: „Legnagyobb bölcsesség és eszesség…” Bethlen Gábor és az európai 
béketárgyalások (1648-1714). – In: Századok 2 (1981) p. 5.  
37 Ld. ehhez: SZILÁGYI  Sándor: Bethlen Gábor utolsó tervei és halála. In: Budapesti Szemle/ Új Folyam 7. 
kötet 22. füzet/ (1867) p.217-278.; NÉMETH Csaba: Melyik út vezet Magyarország trónjához? (Bethlen 
Gábor 1628-29-es keleti terve és annak diplomáciai háttere). In: Aetas 7 (1987) p. 5-22. 
38 A külföldön tanuló magyar diákok, illetve a meghívott neves külföldi tanárok révén Erdély a 
művelődés terén is bekapcsolódhatott Európa vérkeringésébe. Ld. ehhez: BENDA Kálmán: Bethlen Gábor 
és a magyar művelődés. In: Tiszatáj 10 (1980) p. 65-75.; BITSKEY István: Bethlen Gábor és a magyar 
művelődés. In: Alföld 11 (1980) p. 57-61.; MAKKAI  László: Bethlen Gábor és az európai művelődés. In: 
Századok 4 (1981) p. 673-697.; NAGY László: Bethlen Gábor művelődéspolitikája. In: Pedagógiai Szemle 
3 (1981) p. 250-258.; TAKÁCS Béla: Bethlen Gábor művelődéspolitikai és mecénási tevékenysége. In: 
Theológiai Szemle 1 (1981) p. 15-17.; TARNÓC Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két 
Rákóczi György korában. Bp. 1978.; VITA  Zsigmond: Bethlen Gábor művelődési politikája. In: 
Theológiai Szemle 4 (1998) p. 703-713. 
 



 

 

III. Hírdömping és propagandaháború: a hírszolgáltató 

rendszer robbanásszerű felfutása a harmincéves háború 

idején 

 

III.1  A korabeli nyilvánosság és a német hírszolgáltató rendszer 

szerepe, szerkezete  

 

A 17. század nemcsak a nagy háborúk, felkelések, vallási küzdelmek időszaka 

volt, mindezekkel párhuzamosan és kölcsönhatásban teljesedett ki Európában a 

tájékoztatási rendszer, alakult ki egy szervezetten és periodikusan működő 

hírszolgáltatás.39 Meghatározó jelentősége volt ebben a harmincéves háborúnak, mely 

szövevényes érdekviszonyai révén megmozgatta és bevonta a kontinens szinte 

valamennyi politikai hatalmát, az egyéni érdekeknek illetve kényszernek megfelelően 

valamennyi társadalmi réteget, szokatlanul hosszú időbeli kiterjedése révén pedig 

tartósságot generált a hírszolgáltató rendszer magas hatásfokon való működésében. A 

harmincéves háború az egyik legnagyobb médiaeseménynek számított a kora újkori 

Európában, ez volt az első olyan nagyobb politikai-hadi összeütközés, melyet a 

periodikus sajtóban publicisztikai háború kísért.40 

Kontinentális méretű politikai és gazdasági krízisek, háborúk idején, egyrészt – 

az egyéni biztonságérzet feletti aggodalom révén – természetszerűleg megnövekedik az 

igény a hírek iránt, ami maga után vonja a hírek számának ugrásszerű megnövekedését, 

az pedig katalizátorként gerjeszti a hírterjesztés rohamos fejlődését.41  Másrészt megnő 

a véleményformálás jelentősége, a döntéshozók számára egyre fontosabb lesz a 

társadalom visszajelzése is.42  

                                    
39 Legújabban: Die Entstehung des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine 
Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Volker BAUER und Holger BÖNING. 
Bremen 2011.  
40 BEHRINGER, Wolfgang: Veränderung der Raum-Zeit-Relation. Zur Bedeutung des Zeitungs- und 
Nachrichtenwesens während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: Zwischen Alltag und Katastrophe. 
Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Hrsg. v. Benigna von KRUSENSTJERN und Hans MEDICK in 
Zusammenarbeit mit Patrice Veit. Göttingen 1999. p. 57. 
41 GÖRAN, Rystad: Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreißigjährigen Krieges. Die 
Schlacht Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten. Lund 1960. p. 3.  
42 Újabban: SCHILLING, Michael: Medienspezifische Modellierung politischer Ereignisse auf Flugblättern 
des Dreißigjährigen Krieges. In: Sprachen des Politischen. Medien und Medialität in der Geschichte. Hg. 
von Ute Frevert und Wolfgang Braungart. Göttingen 2004. p. 124-139; Uő: Allegorie und Satire auf 
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„Szomjúhoznak arra, hogy naponta újdonságot kérdezzenek, újdonságot 

halljanak, újdonságot meséljenek. És valóban azt látjuk, hogy mindenféle rangú és 

pozíciójú ember szenved ebben a hibában. Még egyszerű falusi embereket is lehet látni, 

ahogy vagy Neue Zeitungokat olvasnak vagy azokat, akik (fel)olvassák ezeket, 

figyelmesen hallgatják. Sőt egyesek olyannyira kíváncsiak és Neue Zeitungra éhesek, 

hogy nem szégyellik azt a templomokban a szent cselekedetek alatt olvasni vagy 

hallgatni, vagy hivatalokban még fontosabb elfoglaltságok közben.”43 

A fenti idézet a rudolstadti lutheránus szuperintendáns Ahasver Fritsch tollából 

származik, aki bár éppen kritikát gyakorolt az újság, mint sajtóműfaj felett, 

mindeközben azonban jól illusztrálja, hogy már a kora újkorban is milyen szenvedéllyel 

gyakorolták az újságolvasást, mennyire szembetűnő jelenség volt, hogy a kor embere 

feltűnő nyitottságot mutatott az őt körülvevő események felé, mekkora örömmel és 

érdeklődéssel fogadta az új híreket és friss értesüléseket.  

Ahogy az idézetből is kiderül, ezt az érdeklődést nem lehetett egy bizonyos társadalmi 

rétegre szűkíteni, korántsem csak a magas rangúak, az elit kiváltsága volt: a 

legmagasabb udvari, nemesi köröktől kiindulva a tehetős polgárokon, kereskedőkön 

keresztül a legegyszerűbb szolgálókig mindenki várta a legkülönbözőbb témájú friss 

híreket.44 

Ez a megnövekedett igény az újdonságok felé, ez az információéhség és 

kommunikációigény közvetlenül maga után vonta egy jól szervezett hírszolgáltató 

rendszer kialakulását. Kifejező bizonyítéka ennek az a tény, hogy a harmincéves háború 

                                                                                                       

illustrierten Flugblättern des Barock. In: HARMS, Wolfgang – SCHILLING, Michael: Das illustrierte 
Flugblatt der frühen Neuzeit. Traditionen – Wirkungen – Kontexte. Stuttgart 2008. p. 277-288.; ill. p. 
319-335. 
43
 „Sie lechzen danach, täglich nach Neuem zu Fragen, Neues zu hören, Neues zu erzählen. (...). Und 

tatsächlich sehen wir, daß Menschen jedes Standes und jeder Stellung an diesem Fehler leiden. Ja sogar 
selbst auch schlichte landleute kann man bisweilen sehen, wie sie entweder Neue Zeitung lesen oder 
denen, die solche lesen, afmerksam zuhören. Ja einige sind so schrecklich neugierig und auf Neue 
Zeitung erpicht, dass sie sich nicht scheuen, sie sogar in den Kirchen während der heiligen Handlungen 
zu lesen oder zu hören sowie in Amtsstuben bei noch wichtigeren Beschäftigungen.” FRITSCH, Ahasver: 
Discursus de Novellarum quas vocant Neue Zeitungen / hodierno usu et abusu. Jena 1676. p. 37., idézi: 
BARTON, Walter: Medienverbund und Propaganda am Ende des böhmisch-pfälzischen Krieges 1623/24. 
Siegen 1992. (=Veröffentlichungen des Forschungsschwerpunkts Massenmedien und Kommunikation an 
der Universität, Gesasmtschule Siegen 78). p. 20.  
44 UKENA, Peter: Tagesschrifttum und Öffentlichkeit im 16. und 17. Jahrhundert in Deutschland. In: 
Presse und Geschichte II. Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. Hrsg. v. Elger 
BLÜHM  u. Hartwig GEBHARDT. München 1987. p. 61-70. (= Deutsche Presseforschung 26); BARTON, 
Walter: Informationsbedürfnis und persönliche Betroffenheit. Zeitungskritik und Zeitungskunde im 17. 
Jahrhrundert. (= Bibliotheksgesellschaaft Oldenburg. Vorträge – Reden – Berichte 11). Oldenburg 1994. 
p. 13.  
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végén a német birodalomban hetente több mint 30 nyomtatott újság jelent meg 

körülbelül 15.000-re becsült (össz)példányszámban. Ezzel szemben a háború elején 

mindössze „néhány százra” rúgott a kiadott példányok száma. Ennek fényében a 

Behringer által meghonosított „médiaforradalom” kifejezés45 egyáltalán nem tekinthető 

túlzásnak.  

A folyamat egyik alapfeltétele volt, hogy már a 16. század folyamán állandósult 

és rendszeresen működött a postarendszer,46 melynek főbb centrumai egyben a 

legfontosabb európai hírközpontok is lettek: Antwerpen, Köln, Prága, Bécs, Velence és 

Róma városához volt köthető a hírek több mint 90 %-a.47 A szárazföldi vagy vízi úton a 

nagyvárosokba érkező információk postamesterek, hírfogalmazók, nyomdák, 

könyvkiadók és -kötők segítségével láthattak napvilágot, s terjedtek aztán szerte a 

kontinensen. A 17. századra a könyvnyomtatás és a fejlődő nyomdatechnika révén a 

szűkkörű nyilvánosságot jelentő kézzel írott híreket mindinkább a nyomtatott 

kiadványok váltották fel. 

 A tudósítások témái rendkívül széle skálán mozogtak: a társadalmi, gazdasági, 

vallási, politikai, hadi és diplomáciai híreken kívül nagy népszerűségnek örvendtek a 

szenzációhajhászó, kuriózumokat (pl. természeti katasztrófákat, szörnyű 

gyilkosságokat) bemutató újdonságok is.  

A hatalmas információéhséget kiszolgáló hírszolgáltatásban a hatalommal bírók 

hamar felfedezték a közvélemény befolyásolásának lehetőségét és szükségszerűségét. A 

hatalom rákényszerült, hogy a hirtelen széles körűvé váló nyilvánosságot szükség esetén 

elérje, a közvéleményt hatékonyan tájékoztassa és saját érdekeinek megfelelően 

befolyásolja. Ez azonban kiterjedtsége miatt korántsem volt egyszerű: elsősorban 

cenzúrával, a kiadványok megjelentetésének engedélyhez kötésével, illetve 

                                    
45 BEHRINGER, Wolfgang: Veränderung der Raum-Zeit-Relation. Zur Bedeutung des Zeitungs- und 
Nachrichtenwesens während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: Zwischen Alltag und Katastrophe. 
Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Hrsg. v. Benigna von KRUSENSTJERN und Hans MEDICK in 
Zusammenarbeit mit Patrice Veit. Göttingen 1999. p. 23. 
46 BEHRINGER, Wolfgang: Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und ihrer Unternehmen. München 
1990. p. 18, 36-40.; BEHRINGER, Wolfgang: Im Zeichen des Merkur. Reichspost und 
Kommunikationsrevolutionen in der Frühen Neuzeit. (Veröffentlichungen des Max-Planck Instituts für 
Geschichte). Göttingen 2003. p. 189. 
47 BEHRINGER, Wolfgang: Veränderung der Raum-Zeit-Relation. Zur Bedeutung des Zeitungs- und 
Nachrichtenwesens während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: Zwischen Alltag und Katastrophe. 
Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Hrsg. v. Benigna von Krusenstjern und Hans Medick in 
Zusammenarbeit mit Patrice Veit. Göttingen 1999. p. 43. 
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beszolgáltatandó példányok utólagos ellenőrzésével48 próbálták kézben tartani a 

hírterjesztést. 49  

Válsághelyzetek idején különösen megnőtt a politikai nyilvánosság jelentősége,50 már 

egy-egy hír közreadása illetve visszatartása is óriási jelentőséggel tudott bírni, amit a 

pozícióban lévők hamar felismertek és gyakoroltak. A hatalmas hadi sikereken túl az 

ügyes protestáns propagandagépezetnek volt köszönhető, hogy a harmincéves háború 

egyik legismertebb, legtöbbet emlegetett alakja a svéd király, Gusztáv Adolf lett.51 Egy 

svéd paraszt keveset tudott és értett a nagypolitikai játszmákból vagy uralkodója 

céljaiból, de elhitte, amit prédikáltak a szószékről, vagy amit a röplapokból és a 

propagandairatokból hallott: a király szent háborúba készül, hogy hittestvéreiket 

megszabadítsa a pápisták igájától, hogy megmentse a lutheri egyházat. Egy üzenet, amit 

paraszt, koldus, zsoldos, bárki, aki uralkodójáért bőrét viszi a vásárra megért. A 

messiásként feltűntetett „Észak oroszlánja”, a „Svéd Megmentő” halálhíre – tudatosan - 

csak három héttel (!) a végzetes lützeni csata után került teljes bizonyossággal a 

nyilvánosság elé. Halála után a röplapok fülbemászó szólamai azonnal legendává 

emelték: „A Svéd még él!” rigmus csatakiáltássá emelkedett, összekovácsolva a 

császárellenes erőket, lelkesítve a csatába vonulókat.52 

De nemcsak az alsóbb társadalmi rétegeket kellett és lehetett meggyőzni: sok, politikai 

befolyással bíró személy fejében fogalmazódtak meg kérdések, hogy pl.: szabad, illetve 

kell-e egy hit- és szabadságtipró császárnak ellenállni, vagy egy ilyen nemű ellenállás 

                                    
48 DUCHKOWITSCH, Wolfgang: Absolutismus und Zeitung. Die Strategie der abolutistischen 
Kommunikationspolitik und ihre Wirkung auf die Wiener Zeitungen 1621-1757. Diss., Wien 1978. p. 26.; 
HEMEL, Joan: Pressezensur im Reformationszeitalter (1475-1648). In: Deutsche 
Kommunikationskontrolle des 15. bis 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Heinz-Dietrich FISCHER. München 
1982. p. 15-23.; BAUMANNS, Markus: Das publizistische Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul 
Freiherr von Lisola (1613-1674). Ein Beitrag zum Verhältnis von absolutistischem Staat, Öffentlichkeit 
und Mächtepolitik in der frühen Neuzeit. (=Historische Forschungen, 53). Berlin 1994. p. 50-53.  
49 Egész más volt a helyzet Franciaországban, ahol pl. az 1631 óta Théophraste Renaudot által hetente 
kiadott "Gazette" monopóliummal rendelkezett, ami jó és könnyű lehetőséget adott Richelieu 
miniszternek a közvélemény befolyásolására. Ld. ehhez: HEUSER, Peter:  Französische Korrespondenzen 
beim Westfälischen Friedenskongress in den zeitgenössischen Zeitungen. In: Diplomatie, Medien, 
Rezeption. Hrsg. v. Maria-Elisabeth BRUNERT, Maximmilian LANZINNER. 2010 (= Schriftenreihe der 
Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte.), p. 55-140. 
50 Ld. legújabban: FREIST, Dagmar: Öffenlichkeit und Herrschaftslegitimation in der frühen Neuzeit. 
Deutschland und England im Vergleich. In: Ronald G. ASCH – Dagmar FREIST (Hrsg.): Staatsbildung als 
kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der frühen Neuzeit. Köln- 
Weimar – Wien 2005. p. 321-351. 
51 Ld. ehhez: OREDSSON, Sverker: Geschichtsschreibung und Kult: Gustav Adolf, Schweden und der 
Dreißigjährige Krieg. Berlin 1994. 
52 WAGNER-ROSS, Luise: „Triumph! Viktoria! Der Löw’ hat Rach’ geübt” – Die ersten Siege der 
Propaganda. In: Mit Gottes Segen in die Hölle. Der Dreißigjährige Krieg. Hrsg.v. HUF, Hans-Chistian. 
Verlag: List-Tb 2007. p. 226. 
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rebelliónak számít egy Isten akaratából kormányzó uralkodóval szemben?53 Vagy 

szabad-e katolikus főúrként egy protestáns, „törökös” fejedelmet támogatni, még ha az 

Magyarország egyesítésén fáradozik is… 

Ebben a harminc évig húzódó összeurópai konfliktusban hamar világossá vált az 

uralkodók és környezetük számára, hogy az imázsépítő „reprezentatív nyilvánosságon” 

túl a döntéshozók „nemzetközi nyilvánosságának” elérésére nemcsak lehetőség nyílt, de 

szükségszerűvé is vált, így a hatalmak számára a legfontosabb szempont a tájékoztatási 

rendszer saját érdekű felhasználása, megfelelő információkkal való elárasztása lett.54  

A különféle hírek, éppen céljuk (egzakt tájékoztatás, szórakoztatás, propaganda), 

vagy megcélzott olvasóközönségük differenciáltsága miatt számos formában láthattak 

napvilágot; a Német-római Birodalom területén a különböző sajtóorgánumok sokrétű 

rendszere alakult ki.  

A legrégebbi múltra a röpiratok és a hírlevelek55 nyúlnak vissza. Ezek 

formájukat tekintve kisalakú (kb. 16 × 20 cm), általában 4-10 oldalas, füzetszerű 

nyomtatványok voltak, időszakonként, egy-egy adott esemény kapcsán jelentek meg. 

Míg a hírlevelek rendszerint a hitelességre, vagy legalábbis annak látszatára törekedtek 

(ezt mutatja, hogy az eseményhez közeli, olykor több helyszínről, fontos személyek 

vagy szemtanúk szájába adva az információt közöltek híreket) és rendszerint csak a 

csupasz tények elfogulatlan hangú közlésére (pl. hadiesemények, szerződések tényszerű 

bemutatása) szorítkoztak, addig a röpiratok (pl. egy-egy ceremónia eseményeit 

bemutatva, vagy egy vitatott vallási kérdést kifejtve), nem mellőzték a túlzásokat, a 

szenzációhajhászást, az  agitációt vagy a propagandát sem.56 

                                    
53 BÖTTCHER, Diethelm: Propaganda und öffentliche Meinung im protestantischen Deutschland 1628-
1636. In: Der Dreißigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen. Hrsg. v. Hans Ulrich RUDOLPH. 
Darmstadt 1977. p. 325. 
54 G. ETÉNYI Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német 
újságokban.  Budapest 2003. p. 41-42. U.ő: Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 
17. századi német propagandában. Budapest 2009. p. 87. 
55 A hírlevelekről általában ld.: R. VÁRKONYI Ágnes: Búcsú és emlékezet – A visszaszoruló török képe a 
magyar közvéleményben. Keletkutatás: 1988. p. 3-24. A nyomtatott hírlevelekhez ld.: G. ETÉNYI Nóra: 
Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban.  
Budapest 2003. p. 58-59. 
56 KÖHLER, Hans Joachim: Die Flugschriften: Versuch der Präzisierung eines geläufigen Begriffs. In: 
Festgabe für Ernst Walter Zeeden zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Horst Rabe. Münster 1976. p. 50. 
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Ezek a nyomtatványok viszonylag széles olvasóközönséghez juthattak el, hiszen a pár 

lapos, metszet nélküli kiadványok akár 3-4 fős műhelyekben is elkészülhettek, egy 

átlagos kiadónál pedig naponta akár 600 példányban57 is napvilágot láthattak.  

 A 17. század egyik legnépszerűbb hírközvetítői a nyomdatechnika fejlődésének 

köszönhetően virágkorukat élő, metszetekkel illusztrált röplapok voltak, melyek szintén 

nem rendszeresen, egy-egy esemény vagy újabb érdekes téma kapcsán jelentek meg. 

Ezek formájukat tekintve plakátméretű egyleveles nyomtatványok voltak, felső 

részükön egy érdeklődést felkeltő képpel, alatta pedig 2-3 hasábba rendezett, 

legtöbbször magát az illusztrációt magyarázó szöveggel. A kép révén, mely gyakran a 

szöveges rész kiegészítéseként új információkat is közölt, a röplapok hírei az írni nem 

tudókhoz is eljuthattak; ugyanakkor nem kizárólag a kevésbé műveltekhez szóltak, 

hiszen sokszor szerepeltek olyan összetett szimbólumok, burkoltabb jelentéstartalmak a 

képeken, melyek mondanivalója inkább csak a tanultabb rétegek számára volt érthető. 

Témájukat tekintve lehettek politikai, vallási, vagy akár tudományos (filozófiai, 

természettudományokra építő) tárgyúak, de számos tanító célzatú, erkölcsnemesítő, 

vagy éppen csak egy-egy szenzációnak számító hírt bemutató röplap ismert. 

Ezek a nyomtatványok is igen széles olvasóközönséghez juthattak el, hiszen egy 

kiadvány akár 500-1000, sőt a 17. század közepére akár 1000 fölötti példányban58 is 

napvilágot láthatott. 1646-ban egy röplapot egy kőműves- vagy ácsmester egynapi 

bérének megfelelő összegből lehetett megvásárolni,59 vagyis a városi középrétegek 

számára volt elérhető, de a városok forgalmasabb pontjain (piactéren, városkapun stb.) 

kifüggesztett röplapok bárki számára szabadon hozzáférhetőek voltak. 

Mivel a röplapok a kép és a szöveg együttes hatásával a legkülönbözőbb hírigényű és 

műveltségű rétegeket is képesek voltak megszólítani,60 illetve a kép, szimbiózisban a 

szöveggel, az értelmezést, a véleményalkotást nagyban tudta segíteni és rögtön 

                                    
57 BOGEL, Else - BLÜHM , Elger: Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis 
mit historischen und bibliographischen Angaben I-II.- München 1985. (= Studien zur Publizistik, Bremer 
Reihe 17). p. 742.  
58 HARMS, Wolfgang – SCHILLING, Michael: Zum illustrierten Flugblatt der Barockzeit. In: Illustrierte 
Flugblätter des Barock. Eine Auswahl. Hrsg. von Wolfgang HARMS, John Roger PAAS, Michael 
SCHILLING, Andreas Wang. Tübingen 1983. (= Deutsche Neudrucke, Reihe Barock 30). p. XII.  
59  U.o. 
60
 MESSERLI, Alfred: War das illustrierte Flugblatt ein Massenlesestoff? Überlegungen zu einem 

Paradigmawechsel in der Erforschung seiner Rezeption, in: Wolfgang HARMS/Alfred MESSERLI (Hg.), 
Wahrnehmungsgeschichte und Wissensdiskurs im illustrierten Flugblatt der Frühen Neuzeit (1450-1700), 
Basel 2002. p. 23-31. 
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befolyásolni, így ezek az agitáció és a propaganda által leginkább átitatott hírszolgáltató 

eszközök voltak.61 

 A legnagyobb újítást a hírszolgáltató rendszer fejlődése során a periodikus sajtó 

kialakulása jelentette, melynek gyökerei a korabeli levelezőpartneri kapcsolatok 

rendszeres, kézzel írott beszámolóira nyúlnak vissza. 

Ilyen kézzel írott rendszeres levélújságok szisztematikus gyűjteményei például a 

Fugger-újságok (1568-1605),62 melyek a neves augsburgi kereskedőházhoz a világ 

minden tájáról befutó63 privát leveleket tartalmazták. Ezekben a levelezőpartnerek 

(egyrészt az anyagi nyereség reményében, másrészt mivel a kereskedőház a 

magánújságok formájában továbbküldött információkkal új barátokra és kapcsolatokra 

tehetett szert)64 az üzlet és a vállalkozás szolgálatában álló gazdasági hírek mellett a kor 

fontosabb politikai híreit is közölték.  

Bár a kézzel írott újságok sokáig párhuzamosan működtek a nyomtatott újságokkal,65 

azonban a nyomdatechnika fejlődésével egyre inkább kiszorította őket a nyomtatott 

sajtó.  

Az első periodikusan megjelenő nyomtatott hírhordozók a 16. század második 

felétől működő vásári kiadványok (ún. Meßrelation) voltak,66 melyek egy évben 

                                    
61 HARMS, Wolfgang: Feindbilder im illustrierten Flugblatt der frühen Neuzeit. In: Feindbilder. Die 
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und Holger BÖNING. Bremen 2011. p. 1-22.; BÖNING, Holger: Handgeschriebene und gedruckte Zeitung 
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Zeitungswesens im 17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem 
der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. Volker BAUER und Holger BÖNING. Bremen 2011. p. 23-56.; LANG, Helmut 
W.: Die Verdrängung: Periodische Zeitung vs. Neue Zeitung. In: Die Entstehung des Zeitungswesens im 
17. Jahrhundert: Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen 
Neuzeit. Hrsg. v. Volker BAUER und Holger BÖNING. Bremen 2011. p. 79-86. 
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kétszer, a kölni, frankfurti, lipcsei, esetleg a magdeburgi nagy tavaszi és őszi vásárok 

alkalmával jelentek meg, s a legutolsó vásár óta eltelt néhány hónap eseményeit 

foglalták össze. Formájukat tekintve ezek 16 × 20 cm-es, kb. 100 oldalas füzetek voltak, 

melyek általában kronologikus rendben, kommentárok nélkül közölték a röpke címmel 

ellátott, néhány soros híreket. Igaz, hogy ezek a nyomtatott kiadványok a hatalmas 

vásárok alkalmával az otthonról szinte csak ilyen alkalmakkor kimozduló, egyszerűbb 

embereket is megszólították67 és rendszerességükkel a 16. század végén a 

hírszolgáltatás legfejlettebb fokát képezték, de aktualitásuk tekintetében mégis inkább a 

hírlevelekhez és röplapokhoz álltak közelebb, mintsem a későbbi hetilapokhoz. 

A 16. század végén havonta megjelenő lapok is indultak, mint pl. az augsburgi 

Samuel Rorschach Annus Christije,68 de ezek nem voltak hosszú életű, gyökeret verő 

vállalkozások. 

A legnagyobb áttörést a nyomtatott hetilapok megjelenése jelentette, melyek 

legfőbb erénye az aktuális és megbízható hírek periodikus szolgáltatásában rejlett; ezek 

legtöbbször hetente egyszer, általában a hét ugyanazon napján jelentek meg, de a század 

második felétől nem ritka a heti két- vagy akár háromszori megjelenés is. 

A legnépszerűbbek a királyi és fejedelmi udvarok életéhez (ünnepélyek, utazások, 

házasságkötések stb.), valamint a politikai és katonai eseményekhez kapcsolódó 

(gyakran kényes diplomáciai kérdéseket feszegető) híradások voltak, de az európai, sőt 

az Európán kívüli területekről is gyakran érkeztek hírek. A hetilapok népszerűségét és 

híranyaguk súlyát jól minősíti - a külön e célra összeült olvasótársaságok létrejötte69 

mellett - az a tény is, hogy hírei 1700-ra az egyetemi oktatásba is bekerültek.70 

                                                                                                       

A műfajt Michael von Aitzingen (más néven Eyzinger) 1583-ban Kölnben megjelenő Relatio Historicaja 
alapozta meg. (ld. ehhez: STIEVE, Felix: Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen 
und insbesondere über deren Begründer Freiherrn Michael von Aitzing. In: Abhandlungen der hist. Kl. 
der kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. 16. 1881. p. 177-265.), de hamar konkurenciája akadt a kálvinista Konrad 
Lautenbach (művésznevén Jacobus Francus) kiadványai révén.  
67 SCHOTTENLOHER, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschrifttum. 
Bd. 1.: Von den Anfängen bis 1848. Berlin 1922. (újabb kiadása: Johannes Binkowski: München 1985). 
p. 262.  
68 SCHRÖDER, Thomas: Die ersten Zeitungen. Textgestaltung und Nachrichtenauswahl. Tübingen 1995. p. 
21.  
69 WELKE, Martin: Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18. 
Jahrhundert: Zeitungslesen in Deutschland. In: Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein 
europäischer Vergleich. Hrsg. von Otto Dann. München 1981. p. 85. 
70 KOSZYK, Kurt: Vorläufer der Massenpresse. Ökonomie und Publizistik zwischen Reformation und 
Französischer Revolution. Öffentliche Kommunikation im Zeitalter des Feudalismus. München 1972. 
p.50. 
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Egy hetilap körülbelül 350 hírt tartalmazott,71 ami egy átlagos újság esetében 300,72 de 

nagyobb lap (mint pl. a hamburgi Wöchentliche Zeitung aus mehrerley örther) esetében 

akár 1500 példányban73 is piacra kerülhetett. A 17. század közepére a hetilapok 

olyannyira az élen jártak a publicitásban, hogy a Német-római Birodalom területén 

mintegy 200.000-250.000-en, megközelítőleg tehát minden negyedik olvasni tudó 

ember forgatta rendszeresen a hetilapokat.74 

A harmincéves háborúval járó propagandaharc jelentőségét a hatalmak hamar 

felismerték:75 a vallási pártok már a háború kitörésekor kifejezték aggodalmukat a hírek 

politikai jellege, elfogultsága és manipuláló szándéka miatt.76 Különösen a 

propagandisztikus szereppel bíró műfajoknál nem volt mindegy, hogy a megjelent hír 

katolikus vagy protestáns nyomdában látott napvilágot.  

A háború alatti hatalmas fejlődést és a műfaj felfutását mutatja, hogy 1618 és 1649 

között csak metszettel illusztrált röplapból tízezerféle jelent meg német nyelvterületen,77 

s propagandisztikus szerepüket mi sem bizonyítja jobban, minthogy a császári 

propaganda az 1620-21. évi politikai válság idején, illetve Gusztáv Adolf halálát 

követően volt a leghatékonyabb.78 

A nyomtatott sajtó egyre szélesebb körű terjedése mellett azonban nem szűntek meg az 

általában hiteles információkkal szolgáló kézzel írott Fugger-újságok sem: az 1618 – 

1622 közötti időszakból 57 ilyen levélújság maradt fenn.79 

A legnagyobb szerephez azonban mégis a rendszeresen megjelenő, hiteles, 

pontos információk gyors közlésére törekvő nyomtatott hetilapok jutottak. Fejlődésük 
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dinamizmusát mutatja, egyrészt a háború alatti újságalapítási hullám: 1618 és 1648 

között 90 hetilapot indítottak el német nyelvterületeken,80 másrészt beszédes a 

példányszámok rohamos növekedése is: Johannes Birghden frankfurti postamester 

újsága 300 példányról indult, 1625-ben már 400, 1628-ban pedig már 800 példány 

jelent meg.81 1648 után pedig már szinte nem is volt olya fontosabb fejedelmi székhely, 

vagy magára valamit is adó fejedelmi központ, ahol ne adtak volna ki hetilapot.82 

A harmincéves háború tehát hatalmas fejlődést jelentett a korabeli hírszolgáltató 

rendszer működésében, de vajon mennyire volt részese Magyarország a nyugaton 

végbemenő forradalmi változásoknak?  

 

                                    
80 KOSZYK: Vorläufer der Massenpresse…  p. 48. 
81  BEHRINGER: Veränderung der Raum-Zeit-Relation…  p. 56.  
82 BLÜHM , Elger: Deutscher Fürstentaat und Presse im 17. Jahrhundert. Hof, Staat und Gesellschaft in der 
Literatur des 17. Jahrhunderts. In: Daphnis, Bd. 11 (1982) p. 298.; BOGEL, Else - BLÜHM , Elger: Die 
deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis mit historischen und 
bibliographischen Angaben I-II. (= Studien zur Publizistik, Bremer Reihe 17). München 1985.  
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III.1.   Magyarország és az európai tájékoztatási rendszer kapcsolata 

 

Az európai hírszolgáltató és hírterjesztő rendszert érintő nagyléptékű átalakulás 

követésében Magyarországot legfőképpen az ország széttagoltsága, az önálló 

külpolitika hiánya akadályozta. 

A török hódoltság területén a tájékoztatás rendszere szinte egyáltalán nem 

működött: II. Bajazid szultán 1483-as rendelete értelmében halállal büntették a 

könyvnyomtatást,83 nyomda nem működött,84 így csak az ország keleti és északi 

peremének volt lehetősége bekapcsolódni az európai művelődésbe, bár itt is csak 

szerény lehetőségek mellett. 

A hódoltságon kívüli területeken is mindössze 24 helységben: a Királyi 

Magyarország területén 16, a Partiumban 3, Erdélyben 5 helyen működött hosszabb-

rövidebb ideig könyvnyomtató műhely.85  

A Habsburg és az erdélyi fejedelmi udvar is csak erős megszorításokkal volt 

abszolutistának nevezhető, hiányzott tehát a vezető magyar szellemi központ, mely 

szervezettséget és kiegyensúlyozottabb fejlődést biztosít a mágnási udvarokban és a 

városokban,86 hiányzott továbbá a fejlett polgári társadalom és az egységes értelmiségi 

réteg,87 s az írástudatlanság tekintetében is el voltunk maradva Európa fejlett magjához 

képest.88 1601-től kezdve összességében is romlás figyelhető meg a magyarországi 

szellemi műveltség állapotaiban; kulturális tekintetben is stagnálás, bizonyos 

szempontból pedig visszaesés volt jellemző.89 A fejletlen útviszonyok, valamint az 

egyes országrészek közötti átjárhatóság korlátai további nehezítő körülményként 

hatottak. A magyarországi nyilvánosság és a tájékoztatási rendszerünk is ennek 

megfelelően épült fel. 

                                    
83 ANTALÓCZY Lajos: A magyarországi könyvkultúra főbb vonásai a XVI. – XVIII. században. In: 
Egyház és barokk kor. Eger 1992-1993. p. 47-58. 
84 V. ECSEDY Judit: A 17. Század első felének nyomdai körképe és részmérlege. In: Fejezetek 17. századi 
nyomdászatunkból. Az OSZK tudományos ülésszaka és kiállítása 2000. okt. 12. Budapest 2001. ( = Libri 
de libris). p. 38. 
85  U.o. 
86 VARJAS Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Budapest 1982. p. 54. 
87 Legújabbban: SZAKÁLY , Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás 
kérdéséhez. Budapest 1995. (= Humanizmus és Reformáció 23) 
88 TÓTH István György: Mivelhogy magad írást nem tudsz… Az írás térhódítása a művelődésben a kora 
újkori Magyarországon. Budapest 1996. (= Társadalom és Művelődéstörténeti tanulmányok). p. 7.  
89 PÉTER Katalin: A romlás a szellemi műveltség állapotaiban a 17. század fordulóján. In: Történelmi 
Szemle 1-2. (1984) p. 80-102. 
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 Az Európa-szerte megfigyelhető hatalmas híréhség, a nyitottság és az érdeklődés 

a korabeli magyar társadalomban is megfigyelhető jelenség volt. Hiányoztak viszont az 

ezt gerjesztő megfelelő technikai és társadalmi feltételek. A jól felszerelt, gyors, nagy 

kapacitású nyomdák hiányában a hírek kézzel írott jelentések, levelezések útján 

terjedtek s így csak egy szűkebb közösségnek nyújtottak információkat, ugyanakkor, 

mivel nem lehetett őket cenzúra alá fogni, a Habsburg hatalom számára kevésbé voltak 

ellenőrizhetőek.90 

Hiányzott továbbá a nagy létszámú információterjesztő réteg (a hasznos információk 

terjedése Magyarországon a vallási szempontból megosztott, kis létszámú, aktívan 

politizáló nemesi rétegre korlátozódott),91 és nem volt a híreknek olyan széles 

felvevőpiaca sem, mely biztos vásárlóerőként a befektetést nyereségesé tette volna.92  

 „Nincsenek tehát az államügyekről, az államérdek mibenlétéről fecsegő kofák és 

borbélyok (pontosabban: ha voltak is, az írók nem panaszkodtak miattuk, tehát az 

„érvényes közvélemény” reakcióira semmiféle befolyásuk nem volt.) Hiányzik az a 

közönség- és hírfelesleg, amely Itáliában, Franciaországban, Angliában, Hollandiában 

és a Német Birodalom egyes államaiban üzleti szempontokat vont be a hírterjesztésbe, 

és főként (…) állandóságot biztosított benne.”93  

Ennek ellenére Magyarországon és Erdélyben is kialakult a 16. század folyamán 

a korszerű propagandának, a közvélemény tudatos befolyásolásának egy sokrétű, 

hatékony gyakorlata.  

Politikai publicisztikánk kezdete egészen Mátyás király korára nyúlik vissza, 94 

pasquillus irodalmunk is már a reformáció korában kifejlődött és elterjedt, történeti 

szempontból jelentősebb korszaka pedig éppen a Bethlen Gábor és udvara ellen írt 

gúnyverssel veszi kezdetét.95  

 A hazai propaganda működésének ékes bizonyítéka például Zay Ferencnek a 

történeti tények átrendezésével mesterien manipuláló Szapolyai-ellenes pamfletje 

Nándorfehérvár elestéről, Nádasdy Tamás és Tinódi Lantos Sebestyén együttműködése, 

                                    
90 R. VÁRKONYI Ágnes: A tájékoztatás hatalma. In: Információáramlás a magyar és a török végvári 
rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar és Berecz Mátyás. Eger 1999. ( = Studia Agriensia 20). p. 26.  
91 BENE Sándor: Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban.  
Debrecen 1999. p. 336. 
92 G. ETÉNYI Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német 
újságokban.  Budapest 2003. p. 78. 
93 BENE Sándor: Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban.  
Debrecen 1999. p. 336. 
94 PÉTER Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A Siralmas panasz 
keletkezéstörténete. Budapest 1973. (= Irodalomtörténeti Füzetek 83) 
95 TÉGLÁS J. Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. Szeged 1928. 
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a szigetvári várvédelmet vagy az 1588-i szikszói győzelmet96 ünneplő szövegek 

terjesztése, Rákóczi Zsigmond mecenatúrája, a Báthoryak körüli, nagyrészt humanisták 

által művelt publicisztika és történetírás, a tizenöt éves háborút, majd Bocskai István,97 

Bethlen Gábor vagy II. Rákóczi György fejedelemségét, hadjáratait kísérő 

propaganda.98 

Hazánk területén is hatékony próbálkozások folytak tehát a közvélemény 

befolyásolására, ez azonban korántsem jelentett jól szervezett, megbízható hazai 

hírszolgáltatást.  

Nyilvános, nyomtatásban megjelent hitviták természetesen hazánkban is 

népszerűségnek örvendtek a harmincéves háború idején.99 

Külföldi eseményt magyar nyelven elbeszélő, tehát kifejezetten magyarokhoz szóló 

tudósítás azonban csak néhány ismert a 17. századból, a legnevezetesebb a Wallenstein 

halálát elbeszélő 1634-ben Lőcsén nyomtatott röpirat, mely minden bizonnyal egy 

külföldön megjelent tudósítás fordítása.100  

Hazai nyomdában készült, hazai eseményről tudósító nyomtatvány csak a 16. század 

ötvenes éveiből maradt fenn: a Kolozsváron kiadott példány egy históriás éneket rögzít 

Eger viadaláról, de latin nyelven.101  

Alvinczi Péter Bethlen háborújának programját, a harc indítékait és céljait 

megfogalmazó Querela Hungariae – Magyar Ország Panasza című röpirata azonban 

Festus János kassai nyomdájában két nyelven, latinul és magyarul is napvilágot látott.102  

Ezek azonban a magyar vonatkozású röpirat-irodalom ritka példányai.  

                                    
96 Ld. ehhez: SZABÓ András: Az 1588-as szikszói csata és propagandája. In: Hadtörténelmi Közlemények 
4 (1994) p. 851-860. 
97 A Bocskai-felkelés nemzetközi propagandájához ld.: G. ETÉNYI Nóra: Religió és rebellió. A Bocskai-
szabadságharc a korabeli publicisztikában. In: Studia Caroliensia 1 (2006) p. 61-72.; nemzetközi 
jelentőségéhez pedig ld. újabban: TESZELSZKY, Kees: Bocskai István követének iratai az európai politika 
tükrében. In: Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékai. Szerk. G. ETÉNYI 
Nóra és HORN Ildikó. L’Harmattan 2010. p. 143-164. 
98 Bethlen 1618-as magyarországi bevonulásának ideológiai alátámasztására fejedelemi megbízásból a 
legnevesebb kálvinista prédikátorok ragadtak tollat: Alvinczi Péter, Geleji Katona István, Kanizsai Pálfi 
János, Kecskeméti Sánta János, Kóródi Bedő Dániel, Milotai Nyilas István, Pathai István, Pécseli Király 
Imre, Redmeczi János, Szenci Molnár Albert stb. A támadást mindenekelőtt a protestáns vallási 
sérelmekkel indokolták, a fejedelem isteni elhívásnak engedelmeskedett, új Dávid királyként érkezett 
alkalmas időben a hívek szenvedéseinek enyhítésére. Ld. ehhez: HELTAI János: Bethlen Gábor és Báthori 
Gábor viszonya a kortársak szemében. In: Irodalomtörténet 3 (1983) p. 685-708. 
99 A harmincéves háború hitvitái, vitairatai: HELTAI  János: A nyomtatott vallási vitairatok 
Magyarországon a 17. század első felében (1601-1655). In: „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek 
vitatásának eláradott özöne…”: tanulmányok XVI-XIX.századi hitvitáinkról. Szerk. HELTAI János, TASI 
Réka. Miskolc 2005. p. 144-147. 
100 VÁMOS Éva: Lássák, ismerjék a világnak minden népei… Magyarországi és magyar vonatkozású 
röpiratok, újságlapok [1458-1849]. Magyar Helikon 1981. p. 33-34. 
101 U.o. p. 23-24. 
102 U.o. p. 30. 
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A magyarországi információs rendszer legnagyobb hiányossága abban rejlett, 

hogy az információáramlás egyenetlen, esetleges volt, kiegyensúlyozott folyamatosság 

nélkül, hadieseményekhez és országgyűlésekhez kapcsolódott, a Habsburg politika 

függvényében.103  

Még az 1705-1711 között a szabadságharc kapcsán, Rákóczi Ferenc 

beszámolóival több számban is napvilágot látott Mercurius Hungaricus, illetve a 

Mercurius Veridicus ex Hungaria sem volt rendszeresen megjelenő újság: csak az 

utolsó három szám jelent meg havonta, bár ez is számozás nélkül.104 

Az 1721-22 között hetente megjelenő Nova Posoniensia tekinthető az első magyar 

hetilapnak,105 bár olvasótáborát és népszerűségét tekintve (legfőképpen a latin nyelv és 

a szűkebb példányszám miatt) nagy valószínűséggel meg sem közelítette a külföldi 

lapokat. 

Összességében elmondható, hogy a magyarországi tájékoztatási rendszer 

alapjában véve a nyugatihoz hasonló alapvonásokkal rendelkezett, de strukturáltság, 

kifinomultság tekintetében messze elmaradtunk az európai színvonaltól.  

A Német-római Birodalomhoz való földrajzi közelségünk és közvetlen 

kötődésünk révén a magyarországi hírek viszont megkülönböztetett szerepet kaptak a 

birodalmi tájékoztatásban.  

Magyarország elsősorban a törökellenes küzdelmei kapcsán (főleg a Mohácsi 

csatavesztés után, majd pedig a tizenöt éves háború alatt), illetve az európai szövetségi 

rendszerekbe való bekapcsolódása révén vált érdekessé a korabeli sajtó számára. Volt, 

hogy a hazai rendi mozgalmak106 (pl. Bocskai-felkelés, Rákóczi-szabadságharc) illetve 

országgyűlések eseményei is107 megjelentek az újságok hasábjain, de ezek is inkább 

csak a Habsburg-udvarral való kapcsolatuk, azzal való összeütközésük révén. 

A magyarországi események iránti érdeklődést mutatja, hogy már 1597-ben egy 

hazánkra vonatkozó, fél év eseményeit összefoglaló, négy íves füzetnyi különszám 

jelent meg a sajtóban a következő címmel: Vngerischer vnd Siebenbürgischer 

Kriegshändel Ausführlicher Beschreibung, was sich von dem Herbst dess vergangnen 

                                    
103 R. VÁRKONYI Ágnes: Európa Zrínyije. In: Irodalomtörténeti Közlemények 1-2 (1996). p. 16. 
104 DEZSÉNYI Béla: Die Anfänge des Zeitungswesens und des Zeitungslesens in Ungarn. Nova 
Posoniensia 1721-1722. In: Acta Litteraria Academiae Scientiarium Hungariae 13 (1971) 1-4. p. 55-56. 
105 U.o. 
106 G. ETÉNYI Nóra: Religió és rebellió. A Bocskai-szabadságharc a korabeli publicisztikában. In: Studia 
Caroliensia 1 (2006) p. 61-72. 
107 G. ETÉNYI Nóra: A 17. századi soproni országgyűlések a korabeli német sajtóban. In: Soproni Szemle 
1 (2000) p. 32-53., Uő: A Rákóczi-szabadságharc hírei a Német-római Birodalom nyilvánossága előtt. In: 
Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak 2003. p. 212-237. 
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96. Jahrs, biss auff den Früling dieses lauffenden 97. Jahrs, zwischen dem Erbfeind 

Christlichen Namens dem Türcken, vnd den Christen, so wol in ober als vnder Vngarn, 

Siebenbürgen, Wallachey, Moldaw (…) verloffen vnd begeben. 108 

A magyarországi politikai elit, mivel tisztában volt a nemzetközi közvélemény 

és az arra hatni kívánó propaganda jelentőségével, kezdettől fogva figyelemmel kísérte 

az európai tájékoztatásban megjelenő híreket: Nádasdy Tamásról, Pázmány Péterről 

vagy Esterházy Miklósról például egyértelműen kimutatható, hogy olvastak külföldi 

újságokat,109 de fontos hírforrást jelentettek az Európa-szerte sokfelé megforduló 

peregrinus diákok is.110 Ám az egyre szélesedő európai nyilvánosságot a magyarországi 

elit korlátozott lehetőségei miatt nem tudta hatékonyan elérni, s még kevésbé 

befolyásolni.111  

Bethlen Gábor egyértelműen azok közé a magyar politikusok közé tartozott, akik 

felismerték, hogy egy olyan szorongatott helyzetben, amikor az ország nyugati és 

középső része két nagyhatalom birtokába került, Erdély pedig a Porta vazallusává vált, a 

magyarok nem élhetik és alakíthatják önállóan saját történelmüket, a sorsuk 

összefonódott a közvetlen határos és - a szövetségrendszerek révén - a távolabbi 

régiókéval is. Ennek következtében létkérdés hírekhez jutni a fontosabb hatalmi- és 

információs-központokból,112 a távoli hadszíntereken zajló eseményekről, de különösen 

azokról, ahol a két nagyhatalom küzdött egymással vagy ellenségeikkel. Meg kellett 

védelmezni a rendi jogokat és érdekeket az idegen dinasztiából származó uralkodó 

központosítási törekvéseivel szemben, ellent kellett állni a fenyegető és a létet 

veszélyeztető oszmán támadásoknak, értesülni kellett a kínálkozó külpolitikai 

lehetőségekről, ismerni és felmérni kellett tudni a szövetségi rendszerek alakulását és a 

bennük rejlő potenciálokat, és nem utolsó sorban támogatókat kellett szerezni mind 
                                    
108 Nemzeti Múzeum, Hung. 822. A teljes cím: Vngerischer vnd Siebenbürgischer Kriegshändel 
Ausführlicher Beschreibung, was sich von dem Herbst dess vergangnen 96. Jahrs, biss auff den Früling 
dieses lauffenden 97. Jahrs, zwischen dem Erbfeind Christlichen Namens dem Türcken, vnd den Christen, 
so wol in ober als vnder Vngarn, Siebenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, Bulgaria, Persia etc. Inn 
Schlachten, Scharmützeln, einnemung der Länder, Stätt, Vestungen vnd andern Sachen, von einem vnd 
von dem andern theil, denselbenKrieg belangendt, gedenckwürdigs verloffen vnd begeben. Idézi: 
SZALÁDY  Antal: A magyar hírlap-irodalom statistikája 1780-1880-ig. Budapest 1884.  
109 MONOK István:  Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500–1700. Budapest 2005.; 
BARBARICS Zsuzsa: A kéziratos „Neue Zeitungok” jelentősége I. Ferdinánd korában a „Nádasdy-
Zeitungok alapján. In: Történelmi Szemle 1-2 (2003) p. 181–182.; G. ETÉNYI Nóra: Pázmány Péter és a 
korabeli publicisztika. In: Pázmány Péter és kora. Szerk. HARGITTAY  Emil. Piliscsaba 2001. p. 176-188. 
110 HELTAI János: Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok. Budapest 1994.  
111 G. ETÉNYI Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német 
újságokban.  Budapest 2003. p. 77. 
112 Ld. ehhez újabban: KEREKES Dóra: Diplomaták és kémek Konstantinápolyban. Lharmattan kiadó 
2010. 
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Magyarországon, mind külföldön: csak így volt esély a fennmaradásra és az ország 

újbóli egyesítésének reményére. 

Csakis ilyen, a korabeli szerteágazó információs rendszerre való nyitott szemlélettel és 

az abban való aktív és célzott közreműködéssel113 érhette el a fejedelem politikai, 

diplomáciai és hadi sikereit és emelhette Erdélyt a korabeli nyilvánosság számára is 

számottevő tényezővé.  

A következő fejezetekben azt kívánom bemutatni, hogy a fejedelem fentiekben 

vázlatosan szemléltetett sokrétű és sokoldalú, az európai erőviszonyokhoz 

alkalmazkodni próbáló, sokszor ellentmondásosnak tűnő politikai és diplomáciai 

tevékenysége, és magának a fejedelemnek a személye hogyan jelent meg a birodalom 

fejlett hírszolgáltató mechanizmusában.  

 

 

                                    
113 Ld. ehhez: NAGY László: Bethlen Gábor hírszerző és elhárító szolgálata. In: Hadtörténelmi 
Közlemények 3 (1973). p. 445–480. 
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IV. Bethlen Gábor megjelenése a nyomtatott sajtóban 

 

 
„Éppen ez a (…) hírszerkesztő, azt a latin és német nyelvű írást / melyben Bethlehem 

Gábor a török szultánhoz fordult, hogy az küldjön neki támogatást és segítséget / saját maga 
pingálta és költötte / ugyanezt szerte a világban / szabad nyomtatásban közreadta / azzal a 
céllal / hogy őt / minden kereszténnyel / mindegy milyen vallásúak / meggyűlöltesse / mintha 
egy nem kereszténynél keresett volna segítséget / és annak beeresztéséhez ajtót-ablakot kitárt 
volna. (…) 

Van benne valami / hogy Bethlehem Gábor Erdély fejedelmeként / a török császár 
pártfogásában és védelmében van / és ugyanezen fejedelemségnek / a vallás terén elszenvedett 
nyomorúságok miatt / az ő pártfogásába kellett adnia magát (…) de hogy [B.G.] az egész 
magyar királyságot jogilag is a töröknek akarta volna átengedni / teljesen kitalált / és a 
legnagyobb valótlanság …”114 

 
 

 

A fenti néhány sor egy 1622-ben nyomtatásba került hírlevél rövid részlete, ahol a 

szöveg írója Erdély akkori fejedelmét, Bethlen Gábort veszi - egy másik hírszerkesztő 

„törökös” vádjaival szemben - védelmébe. 

Ismerve a 17. századi tájékoztatási rendszer kiépültségét és színvonalát, illetve a 

történeti előzményeket, immár természetszerűnek tekinthető, hogy egy erdélyi 

fejedelem, aki bekapcsolta Erdélyt, illetve Magyarországot a 17. század legvéresebb, 

három évtizeden át húzódó, összeurópai háborújába, helyet kap a korabeli német nyelvű 

sajtó hasábjain. De vajon Bethlen Gábor tevékenysége olyan mélyen és 

ellentmondásosan érintette a német nyelvterület hírfogalmazóit, hogy az egyszerű 

tudósításokon túl vitába is szálljanak a fejedelem ténykedése felett; vagy a fent idézett 

eset csak kivétel lenne? Egyáltalán mit tudhatott egy híreket olvasó kortárs Erdély 

„Nagy” fejedelme felől? Bethlen mely tevékenységei kaptak helyet a hírek között és 

miről hallgatnak a tudósítások? Mennyire volt lehetősége a harmincéves háború 

Európájának, hogy hitelesen tájékozódjon a magyarországi ügyek felől, és mennyire 

kellett a sorok között olvasnia vagy a szimbólumok és emblémák mögé látnia?  

                                    
114 HAB 198.8 Hist. (9); Németh H 2094 
„Eben dieser (...) Novellant hat (...) beedes Latinische vnd Teutsche Schreiben / welche der Bethlehem Gabor an 
Türckischen Kayser vm ihme Succurs vnd Hülff zuzuschicken / soll haben abgehen lassen / selbst fingirt, vnd 
erdichtet / dieselbe auch in alle Welt / durch offenen Truck spangirt, der Meynung / jhne bey allen Christen / weß 
Religion die auch seyen / gantz verhast zumachen / als ob er hülff bey einem Vnchristen suchen / vnnd jhme Thür vnd 
Thor in das Römisch Reich zukommen / offen vn auffsperren thue. (...) 
Ohne ist es wol nicht / daß Bethlehem Gabor als ein Fürst in Siebenbürgen / in deß Türckischen Kaysers 
protection vnd Schutz ist / vnd selbiges Fürsthenthumb wider wegen der Religion erlittenen Trangsaalen 
halben / in seine protection sich begeben müssen (...) daß er aber dem Türcken das gantz Königreich 
Vngarn einantworten wölle / ist ganz erdicht / vnd höchste vnwarheit...“ 
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Először a nem periodikusan, ámde nagy számban fennmaradt nyomtatott 

hírlevelek, röpiratok, valamint a másodlagos jelentést is hordozó illusztrált röplapok, azt 

követően pedig a hosszabb időn keresztül hiány nélkül fennmaradt nyomatott 

periodikus műfajok vizsgálatán keresztül kísérelek meg választ találni ezekre, illetve a 

bevezetésben felvetett kérdésekre. 
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IV.1. Bethlen Gábor megjelenése nem periodikus 

kiadványokban 

IV.1.1. Az erdélyi fejedelem a korabeli hírlevelekben és 

röpiratokban 

 

Mint ahogy az a hírszolgáltató rendszer és főbb műfajai áttekintésekor már 

említésre került, és ahogy az Bethlen példáján keresztül is látható majd, a beszámolók 

témái rendkívül szerteágazóak voltak: a társadalmi, gazdasági, vallási, politikai, hadi és 

diplomáciai híreken kívül szenzációhajhászó, kuriózumokat (pl. természeti 

katasztrófákat, szörnyű gyilkosságokat) bemutató újdonságok között is szemezgethettek 

az arra kíváncsiak. Ezt kívánja érzékeltetni és követni ennek a fejezetnek a struktúrája 

is, melyben elsődleges célkitűzés, hogy számba vegye azokat a Bethlen Gábor körüli 

eseményeket, melyek információértékűnek számítottak a kor hírvilágában, bepillantást 

nyújtson a hírek fajtáiba, témáiba, illetve a hírterjesztő rendszer célkitűzéseibe és 

módszereibe. A számtalan hír sokféle elemzési lehetőséget kínál, mint az információk 

eredetének, átvételének, hitelességének kérdése, vagy nyomtatási/ kiadási helyük 

felderítése és az ebből levonható következtetések stb. Több száz hír esetében lehetetlen 

vállalkozás mindezt feltárni, jelen fejezet egy-egy eseten keresztül tesz erre kísérletet, és 

nem annyira egy-egy hír vagy dokumentum nyomába ered, hanem a nagymennyiségű 

anyag áttekintő bemutatására és komplex elemzésére törekszik. 

 

 

IV.1.1.1. Hadi események beszámolói 

 

Ha belegondolunk, hogy a közkézen forgó hírek kezdetben, a hírszolgáltató 

rendszer hajnalán (Zeitungsbriefek, kézzel írott újságok) elsősorban kereskedők 

üzletmenetének zökkenőmentes, vagy éppen nagyobb nyereséget hozó működését, 

közéleti befolyással rendelkező döntéshozók jólértesültségét szolgálták, talán nem 

meglepő, hogy a legnagyobb témakomplexumot - Bethlennel kapcsolatosan is - a hadi 

hírek és a politikai beszámolók képezik, melyet az információk hitelességének, 
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„elsőkézből való”-ságának bizonygatására (és talán egy bennfentes-érzés sugalmazása 

érdekében is) nagy mennyiségű levél és hivatalos dokumentum közlése kísér.  

  

Hogy milyen borzalmasan garázdálkodott Tampier gróf Morvaországban / fülébe jutott 
Bethlen Gábornak Erdély fejedelmének / amiért az 50 000 emberrel (hogy a szorult 
helyzetben levő Morváknak és Cseheknek segítségére legyen) felkerekedett / és Rhédey 
Ferencet hagyta Erdélyben gubernátornak / amikor is a Morváknak 20 000 embert lovon és 
gyalog küldött / és a maradék 30 000-rel  a magyarországi városok és várak elfoglalására 
indult / hamar megostromolta Kassát / melyet bevett és megszállt / vonul tovább és sok várost 
és várat meghódít / hisz a legelőkelőbb erdélyi és felső-magyarországi urak és nemesek 
vannak táborában / ahogyan az Bocskai ideje óta nem történt / (…) már Nagyszombat 
közelében portyáznak / a jezsuiták állítólag már elmenekültek / és a szegény emberek is 
mentik holmijaikat a városokba és kastélyokba / sőt egyenesen Bécsbe is. Bevette már Fülek 
várát is (…) s az előhad már Pozsonynál jár.

115
 

 

Ilyen in medias resnek ható kezdéssel indulnak a tudósítások Bethlen Gáborról a 

birodalmi hírlevelekben. Az 1619 őszén indított hadjáratakor Bethlen már hat éve ült 

Erdély fejedelmi trónján, de ezalatt egyetlen röpke híradás sem jelent meg vele 

kapcsolatban: nemcsak fejedelemmé választásáról nem maradt fenn tudósítás, de jó fél 

évtizednyi politikai, diplomáciai tevékenységének egyetlen mozzanata sem kapott 

helyet a hírlevelek beszámolói között. 

Annál inkább megszaporodtak a fejedelemmel kapcsolatos hadi-politikai hírek a 

cseh konfliktusba való beavatkozás révén: csak ennek az 1619-es hadműveletnek a 

megindításáról (!) legalább öt különböző kiadvány számol be hosszabb-rövidebb116 

formában. A híradásokra jellemző, hogy szinte csak a csupasz tények elfogulatlan 

közlésére szorítkoznak: merre, hány emberrel vonult a fejedelem serege, hol, mikor, 

melyik hadvezérrel ütköztek meg, hányan estek áldozatul stb. A Hungarischer 

Trawerbott kezdetű beszámoló már vallási érzelmekre építve színesíteni próbálta az 

                                    
115 HAB Gl. 402; Németh H 727 „…Jeweils Graff Tampier in Mähren so vbel gehauset / ist solches dem 
Bethlehem Gabor Fürst in Siebenbürgen zu Ohren gebracht worden / derwege er sich mit 50000 Mann 
(den betrangten Mährer vnd Böhmen zu Hülff kommen) auffgemacht/ vnd den Redei Ferencz zum 
Gubernator in Siebenbürgen verlassen / denn er auch alsbald den Mährer in 20000 Mann zu Roß vnd 
Fuß zu entsetzen zugeschickt / vnd mit den hinderstelligen 30000 sich der Städt vnd Vestungen in Vngarn 
zubemächtigen / auch alsbald einen Anschlag auf Caschaw gemacht / welche er einbekommen vnd besetzt 
/ rückt weiter fort / vnd thut sich vieler Städte vnd Vestungen zu impatroniren vnd zu besetzen / den es 
befindet sich die vornembsten Land Herren vnd der Adel auß Siebenbürgen vnd Ober Vngarn bey ihme 
im Läger / so zu des Botskay Zeiten nicht geschehen / (…) streiffet bereit bis gen Thurna / die Jesuiten 
seyn bereit von dannen lag / wieder geflohen / vnd flehen die armen Leut jre Sachen in die Städ vnd 
Schlösser / vnd gar allhero nach Wien. Er hat auch die Vestung Filleck eingenommen (..) / Vnd ist der 
Vortrab allbereyt bei Preßburg…” 
116 1. Németh H 727 
2. RMK 1238 (Röpl. 489, Röpl. 490, Németh H 1706-1707)  
3. App. H 755 (Röpl. 483)  
4. Röpl. 492  
5. Röpl. 493 
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egyhangú, tényszerű közléseket; égi jelekre hivatkozott, melyek előre jelezték a 

kibontakozó veszedelmet: 

 
… a Siro folyó / Felső-Magyarországon / elmúlt karácsonykor vérré változott / (…) ami nagy 
vérontást jelent / ahogy azt már valamelyest látni is lehet: adott okokból Erdély fejedelme 
Bethlen Gábor / váratlanul / ember nem gondolta / Kolozsvárról negyvenezer emberrel lovon 
és gyalogszer megindult és gyorsan haladt / Felső-Magyarországon a főváros, Kassa felé 
vette az irányt / ezt be is vette / és hódoltatta…

117
 

 

A tényszerű és hitelesnek ható beszámolók ellenére a hadsereg létszámát illető 

adatok nagyban különböznek: 40 000, 50 000, 40 - 60 000 közötti és 20 000 fős adatok 

fordulnak elő. Nagy László118 szerint azonban Bethlen seregének létszáma nem haladta 

meg a 20 000 főt, eszerint az Vnterschiedliche / Gedenckwürdige Geschichten… 

kezdetű prágai kiadvány adata áll legközelebb az igazsághoz. 

A nyomtatvány csak rendkívül röviden nyilatkozik a hadjárat megindulásáról, 

ami valószínűleg annak tudható be, hogy az információ nagyon friss, elképzelhető, hogy 

még a hadjárat megindulása előtti: 

 

… de a Morvák nap mint nap és nagy kívánalommal várják az ellenséget: és nagy kedvvel is, 
különösen mivel  Bethlen Gábor Erdély fejedelme / a Csehekhez és Morvákhoz 20. ezer 
magyarral és hajdúval fog csatlakozni?

119
 

 

Az ige („stossen wird” ~ „fog csatlakozni”) jövő időre utal, a mondat végén pedig 

kérdőjel áll, ami szintén (a jövő eseményeinek) bizonytalanságát fejezi ki. 

Kifejezetten hadi-politikai hírek tekintetében egy-egy hivatalos esemény 

beszámolójának néhány szavas említésen kívül120 egészen 1624-ig, Bethlen második 

hadjáratáig teljes a csend a hírlevelekben Bethlen Gábor körül, ekkor azonban 

valamelyest felpezsdülnek az események:  

 
Ezzel a török támogatással aztán / és ezen kívül / magyarokból / erdélyiekből / vlachokból 

ás tatárokból / összeszedett / 60 000 főre duzzadt haderővel / Bethlehem Gábor 12 nagy 

                                    
117 „… In gleichem hat der Fluß Siro / in Ober-Hungarn / die nechste verschienene Weyhnachten / sich in 
Blut verwandt / (…) nemlich grosses Blutvergiessen bedeutet / wie es sich dann hierzu zimlich ansehen 
läst: Auß gegebenen vrsache ist der Fürst in Sibenbürgen der Bethlehem Gabor / zuversehens / vn wider 
aller Menschen Gedancken / auß Clausenburg mit in vierzig tausendt Mann zu Roß vnd Fuß 
auffgebrochen vnd eylend fortgeruckt / vnd sein Kopff in Obern Hungarn nach der Hauptstatt Caschaw 
gestreckt / selbige auch eingenommen / vnd ihme huldigen lassen …” 
118 NAGY László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Budapest 1972. p. 77-79. 
119 „…doch erwarten die Mährer des Feinds täglichs vnd mit grossem verlangen: vnd sind gar wol zu 
muht / sonderlich weil der Bethlehem Gabor Fürst in Siebenbürgen / zu den Böhmen vnd Mährern mit 20. 
tausend Vngarn vnd Heyduggen stossen wird?” 
120 Németh H. 2126  
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ágyúval elindult / hidat vert a Tiszán / és számos várost és helységet bevett Magyarországon 
/ (…) jó néhány jezsuitát / nemesembert / és előkelő tisztet és katonát / fogságba ejtett…

121
 

 

Bethlen Gábor ismét támadásba lendül, és megkezdődik a szokásos végeláthatatlan hadi 

beszámoló: csaták, várfoglalások, pusztítások és kegyetlenkedések bemutatása. 

Próbáltak a hírek egy-egy ok-okozati összefüggést is belecsempészni a leírásokba, több-

kevesebb igazságtartalommal és sikerrel. A hadjárat megindításának okát és 

motivációját  a forrás erősen leegyszerűsíti: a török szultán felbujtásának tulajdonítja: 

 

Fentebb említett Mustafa állítólag meggyőzte Bethlent / ha a római császár a római 
birodalomban csendet és nyugalmat teremtett / hogy akkor Ő Császári Fensége minden 
erejével a török birodalom ellen fog fordulni / amire aztán sok 1000 törökből álló 
segélyhaddal…

122
 

 

Ez nyilvánvalóan csak egy szelete volt Bethlen motivációjának, de a hírfogalmazók az 

„állítólag” jelző révén ügyesen elhárították maguktól az információ hitelességének 

biztos voltát, vagy a részletes kifejtés kényszerét. 

1625-ből sajnos egyetlen Bethlen Gábort érintő hírlevél sem maradt ránk, a 

következő évben azonban újra fontos események zajlottak a fejedelem körül. Az 1626. 

szeptember havának második felétől október végéig zajló hadi eseményeket, Bethlen, 

Manßfeld és az oszmánok csapatainak mozgását, ütközeteit külön nyomtatvány mutatta 

be:123 

 
… hogy miként gyülekeztek a törökök erőteljesen Esztergom alatt, sok várost, erődöt és 

falut elfoglaltak és felgyújtottak, milyen hatalmas találkozó volt Nyitránál a császáriak, a 
magyarok és Wallenstein között, és hogy miként futamították meg végül a törökök a 
császáriakat…124 

 

                                    
121 Németh H. 470 „Eigentlicher / Kurtzer vnd warhafftiger Bericht. Des Zusammen gebrachten 
Bethlehem Gabor… Kriegsmacht / von Türcken…” „Mit diesem Türckischen Succurtz nun / vnd sonsten 
zusammen gebrachter Kriegsmacht von Vngarn / Siebenbürgen / Wallachen vnd Tartarn auff 60 000. 
starck ist der Bethlehem Gabor (...) im September mit 12. Stücken groß Geschütz auffgebrochen / ein 
Brücken uber die Theyssa geschlagen / vnd etliche Stätt vnd Orth in Vngarn eingenommen (...) etlichen 
Jesuiten / Adelspersohnen vnd vornembsten Officiers vnnd Soldaten gefangen genommen....” 
122 „Vorgemeldtem Mustafa soll Bethlehem (…) persuadirt haben / wann der Römische Keyser das 
Römisch Reich zu Ruh vnd Devotion gebracht / daß alsdann Ihr. Keys. May. gegen das Türckische Reich 
die ganze Macht wenden würde / hierdurch er dann einen Succurtz von viel 1000. Türcken…” 
123 Röpl. 553  
124 „Wie sich die Türcken zu Gran in Vngarn starck versamlet, viel Städt, Vestung vn Dörffer ein 
genommen vnd in Brand geschlagn, welche ein gewaltiger Treffen bey Neutra mit den Käyserlichen 
Vngarn vnd Walsteinischen gethan, Auch wie die Türcken die Käserischen endlich in die Flucht 
geschlagen ...“ 
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Hitelesnek ható részletességgel (konkrét dátumok, sereglétszámok, felszerelés, ágyúk 

száma, földrajzi tájolás, sebesültek és halottak száma) számol be a kiadvány a seregek 

mozgásáról, a csaták végkimeneteléről, és egyes esetekben részleteiről is, így például: 

 

Szeptember 16-án a budai pasa 10.000 törökkel / és 19 nagy ágyúval számos kisebbel 
Temesvár elé / egy mérföldre Esztergomtól / vonult / megkérdezte őket: Hogy Bethlehemmel / 
vagy kivel tartanak/ adjanak választ? De amikor úgy nyilatkoztak / hogy ők Császáriak / a 
törökök ezt a várat nagyon erős fenyegetéssel felszólították / de mivel se nem tartózkodnak 
benne régen / se hosszabb ideig megvédeni nem tudják / a várat / ellenállás nélkül a basának 
feladták / aki bevonult / és a benne lévő alattvalókat (mivel jámboran megadták magukat) 
nőkkel és gyerekekkel / minden holmijukkal / és mindenki amit elbírt / hagyta elvonulni / és a 
várat törökkel elfoglalta… 

 

A beszámolók pedig nemcsak a főseregekre és fővezéreikre, a nagyobb várakra és 

csatákra vonatkoznak, alacsonyabb rangú kapitányok, palánkok, kisebb ütközetek is 

részei a híradásoknak.  

  

IV.1.1.2. Diplomáciai játszmák, levelezések közszemlén, közkézen 

  

A hadi eseményeket tárgyaló híradások mellett nagy számban közöltek ezek a 

kiadványok (általában valamilyen meghatározó személynek tulajdonítva) autentikus 

vagy annak feltüntetett leveleket is. Ez leginkább azzal magyarázható, hogy a hírlevelek 

törekedtek magukat hiteles hírforrásnak feltüntetni, és mi sem árulkodhat 

sokatmondóbban egy eseményről, egy cselekedetről, mintsem a cselekvő, vagy egy 

hozzá szorosan kapcsolódó fontos személy sajátkezű, vagy legalábbis annak kikiáltott 

levele. Nyilván az is szempont volt, hogy ezeket a kézrekerítés után „csak” sajtó alá 

kellett rendezni, nem kellett az összeállítással vagy a fogalmazással bajlódni. 

Rögtön 1619-ből több levelet is olvashatott Bethlen Gáborral kapcsolatban a 

hírleveleket forgató közönség. 1619. augusztus 18., Gyulafehérvár  keltezéssel 

Bethlennek a cseh rendekhez címzett levelét közlik,125 melyben a fejedelem rendkívül 

reálisan, napjaink értékelésével egybevágóan vázolja Erdély szorongatott helyzetét, és 

segítségéről biztosítja a cseh felkelőket:  

 

…mivel országunk a török orcájában fekszik / kik mint a hatalmas tenger hullámai, 
sohasem nyugosznak / füleiket a keresztények legkisebb viszályára is nyitva tartják / (…) így 
aztán minket könnyen nyugtalanság érhet / és ők a szomszédos helyekről alkalmat 
találhatnak a betörésre / s hogy ezt inkább megakadályozzuk / mintsem előidézzük / 

                                    
125 App. H. 743 (Röpl. 478, Szabó K. III. 1269)  
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igyekeztünk / Először az Ottomán császárral békét eszközölni / és kegyét megnyerni. (…) 
Mindenesetre igyekezetünk / (…) győzedelmeskedett / (…) hogy minden késlekedést és 
mulasztást félreteszünk / az Úr Isten nevében / hadjáratunkat hamarosan útnak kívánjuk 
indítani…

126
 

 

Egy, tartalmát tekintve kísértetiesen hasonló levél is megjelent, két nappal 

későbbi dátummal,127 melyben Bethlen (az előző levélben elhangzottak mellett) a 

korabeli magyar tájékoztatási viszonyokat jól jellemezve kéri a cseheket, hogy adjanak 

pontosabb információkat afelől, hogy mi és hogyan is zajlik náluk, illetve az iránt fejezi 

ki sajnálkozását, hogy más „szomszéd” nem támogatta azonnal a csehek ügyét: 

 

Minden jámbortól fölöttébb kívánatos lett volna / hogy mihamarabb a cseh dolgok 
kezdetén / egy ilyen jeles királyság nyilvános szomorú állapotját / mivel nálunk más nem 
csak kétes röpülő / illetve különböző újságok jártak körül / a szomszédos / és a keresztény 
jólét jóakaratú hercegei és szívei / nagy igyekezettel és gondoskodással vették volna szívükre 
/ mivel mi / messze és távol fekve / sokkal inkább szerettünk volna azok jótékony 
megegyezéséről és hirdetményéről / illetve örvendetes nyugodt és békés állapotjáról / 
mintsem a nagy kölcsönösen káros viszontagságokról hírt kapni.128  

 

Az érdeklődő olvasóközönségnek a cseh rendek válaszára sem kellett sokat várnia, mely 

szintén megjelent nyomtatott formában.129 Ebben a rendek alázatosan megköszönik 

Bethlennek az ígért segítségét, illetve „nehogy a fejedelem jelentés nélkül maradjon” 

röviden vázolják a lezajlott eseményeket. Eszerint a cseh rendek nemcsak a morva, az 

alsó- és felső-sziléziai, valamint az alsó- és felső-lausitzi, hanem az alsó- és felsó-

ausztriai rendekkel is szövetséget kötöttek, sőt már arról is értesítik a fejedelmet, hogy 

Ferdinánd helyett Frigyest választották meg királyukká. 

 Az 1619-es évből még egy, hírlevél formájában közölt levél maradt fenn, melyet 

Bethlen a török császárnak címzett.130 Ebben kifejti, hogy a legtöbb befolyásos magyar 

úr és a rendek is mellette állnak. Kéri továbbá a szultánt, hogy ne higgyen a németek, 

                                    
126 „…daß vnser Land im Angesicht der Türcken gelegen / welche wie die Fluthen deß weiten Meers nicht 
ruhen können / immer ihre Ohren auch zu den Christen geringsten Zwytracht offen halten / (…) dass vns 
dahero gar leichtlich Vnruhe zustehen könne / vnd sie in benachbarte örther einzufallen Gelegenheiit 
erwischeten / vnd vns solches abzuwenden mehr obligen / als zu verursachen gebührte / haben wir vns 
befliessen / Erstlich mit dem Ottomanischen Kayser bestendigen Friede zu erhandlen / vnd sein Favour 
gewinnen. (…) Jedoch hat der Eyfer (..) vns zubracht / (...) daß wir hindan gesetzt alles Verzuges vnd 
Seumniß / im Namen Gottes des Herrn / deß Heerzuges vns bald auff den Weg machen wollen…” 
127 RMK 1258 (Röpl. 479)   
128 „…Es were höchlich von allen frommen zu wünschen gewest / daß alsbald zu anfang deß Böhmischen 
wesens / der öffentliche betrübte zustand eines so trefflichen Königreichs / so bey vns anderst nit als nur 
durch vngewiße fliegende / auch vngleiche Zeitungen vumbgetragen worden/ von den benachbarten / 
vnnd der Christen wolfahrt wolgewognen Printzen vnnd Herzen / mit so hohem eyfer vnd fürsorg were 
behertzigt worden / daher wir / als weit vnnd ferrn entlegen / viel eher von dero heilsamen vergleichung 
vnd placaten / gleichfals frölichem rühigen vn friedsamen stand / als von dem grossen beedenseits 
schedlichen vnbild hetten mögen bericht einemmen.” 
129 Röpl. 476 
130 App. 754 (Röpl. 477, RMK 1271)  
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valamint Caracas basa róla terjesztett hazugságainak, ármánykodásainak, és végül 

hűségéről és szolgálatáról biztosítja a török császárt. 

Bethlen és a török között fennálló diplomáciai kapcsolatok „alátámasztásaként” 

1619-ben még egy nyomtatvány napvilágot látott,131 melyben nemcsak Caracas basa 

(valószínűleg az előzőekben bemutatott, és úgy tűnik meghallgatásra talált levél 

eredményeként írott) bocsánatkérő üzenetét olvashatta a nagyközönség, hanem Bethlen 

Gábor és a török szultán között létrejött, öt pontból álló megegyezést is. Ebben többek 

között rögzítik Bethlen ígéretét, miszerint a magyar urak mindenben engedelmeskednek 

neki, továbbá, hogy Magyarország a fejedelem élete folyamán bármilyen szükség esetén 

a törökök rendelkezésére áll.132 

 Mivel az 1618-as cseh felkelés és a körülötte zajló események hosszabb időre a 

korabeli publicisztika központi témái lettek, nem lehetett kétséges, hogy a beavatkozó 

Bethlen Gábor továbbra is a figyelem középpontjában marad. 

Nyilvánosságra került II. Ferdinánd és Bethlen között januárban megkötött 

fegyverszüneti szerződés,133 de arról is tudomást szerezhetett a hírleveleket forgató 

közönség, hogy Bethlen Gábor nem gondolta hosszú távúnak ezt a megállapodást, 

hiszen Pozsonyban már 1620. január 15-én szövetséget kötött a csehekkel és más 

„csatlakozó államokkal”.134 

Még a besztercebányai országgyűlés előtt napvilágot látott egy az eddigiekhez 

képest más jellegű kiadvány is: ez egy V. Frigyeshez intézett írást tartalmaz, amennyire 

a szövegből kivehető, egy régi, gyermekkori barátjától, bizalmasától, aki „szigorúan 

titkos instrukciókat”, intelmeket, tanácsokat ad a palotagrófnak, hogy ki az, akiben 

merjen megbízni, és kiben nem.135 

Ennek megfelelően három csoportba sorolja a Frigyeshez kapcsolódó személyeket: 1. 

nyílt ellenségek, 2. igaz, hű barátok és 3. hamis barátok (vagy másképpen titkos 

ellenségek). Nyílt ellenségnek nevezi az egész Ausztriai Házat, a pápát és az itáliai 

fejedelmeket, igaz szövetségesnek szinte csak a gróf szűk családi körét: apósát, (aki 

nem más, mint az angol király), annak feleségét és testvérét, von Bullion herceget. A 

legtöbben azonban mégis a „hamis barát” kategóriában kapnak helyet, mint pl. a 

                                    
131 App. H 753. (Röpl. 482, RMK 1270) 
132 A nyomtaványban szereplő egyéb adatokból (mint pl. hogy a szultán reagálását is közlik Homonnai 
magyarországi betörése kapcsán) valószínűsíthető, hogy a kiadvány inkább csak 1619 decemberének 
második felében látott napvilágot. 
133 Röpl. 504 (App. 775) 
134 RMK III. 1306. (Röpl. 503) 
135 HAB T 505 b. 4°  Helmst. (13); Németh H 627 
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velenceiek, a hollandok, a cseh rendek, akiket (a szöveg szerint) csak a szükség vezetett 

el Frigyeshez (nem pedig a személye iránti nagy tisztelet). De itt, a hamis barátok között 

foglal helyet nem utolsósorban Bethlen Gábor is, akit mindenki közül a 

legrészletesebben mutat be: 

 
… az Erdélyi [értsd Bethlen Gábor] nem szeretetből lépett Fenségeddel szövetségre / azok 
ellen / hanem a császár iránti ellenszenvből / és mert fél attól / amit ő itt keres / az az / hogy 
Magyarországot akarja hatalmába keríteni / Fenségedet közben a bajban elhagyja. (…) A 
cseh királyságot (…) biztosan nem fogja hagyni (...) mivel (…) a Magyar Királyságot a 
török, tatár, velencei, lengyel / sőt maguk a magyarok ellen / ha nincs hozzá más birtoka és 
királysága / megtartania lehetetlen.

136
 

 

Hogy az elmondottakat, Bethlen megbízhatatlanságát még inkább alátámassza, két 

levelet is mellékel a fejedelemtől: az egyik Hasszán basához íródott még 1616. június 

14-én, ebben Bethlen Lippa várának önkéntes átadása kapcsán hangsúlyozza, hogy 

milyen tekintélyes szolgálat, hatalmas kegy volt ez az ő részéről a török felé és 

figyelmezteti a basát, hogy amit cserébe ezért kérni fog, azt ő szíveskedjen támogatni a 

szultánnál. 

A másik levelet 1619. november 14-én Szkender basához137 címezte a fejedelem: ebben 

határozottan, igen kemény hangon felszólítja a basát, hogy hagyjon fel Erdélyben az 

ellene irányuló ármánykodásaival, „praktikáival”, mivel ő sem üti bele az orrát más 

dolgába; sőt meg is fenyegeti, amikor azt dörgöli az orra alá, hogy szinte egész 

Magyarország elfoglalásával, a korona megszerzésével és Bécs körülzárásával milyen 

jó pozícióban is van ő most a szultánnál. 

 A két levél sajtóban történő megjelenése azért is érdekes, mert ezek 

önmagukban, tartalmukat tekintve nem feltétlenül negatív színben láttatják a fejedelmet: 

az első levél röviden arról szól, hogy Bethlen egy nagy szolgálatért cserébe be akarja 

nyújtani a számlát a töröknél, a második esetben pedig éles hangon próbál leszerelni 

egy cselszövő basát. Utóbbiból nyilvánvalóvá válhatott a nyilvánosság számára az is, 

hogy Bethlen hatalma milyen erős Magyarországon és milyen közel van a királlyá 

koronázáshoz.138 

                                    
136„… der Sibenbürger hat sich nicht auß Lieb gegen derselben / sondern wegen Feindtschafft gegen dem 
Kayser / vnd weil er sich von demselben zu fürchten / mit E. Churf: D: in verbündtnuß eingelassen / was 
er hierunten sucht / ist diß / daß er Vngarn in seine Gewalt bringe / E. Churf. D: hie zwischen in gefahr 
stecken lasse. (…) Dem Königreich Böhmen (…) unterlesset er gewiß nicht. (…) denn (…) das Königreich 
Vngern gegen der Türcken / Tartarn / Venedigern / Polen / auch den Vngern selbst / da er nicht mehr 
Landt vnd Königreich dazu haben solle / zu erhalten unmüglich.”  
137 Iszkender pasa Özü beglerbégjeként a moldvai, krími és lengyel határvidéket tartotta szemmel. 
138 Ld. ehhez később, a királyválasztással kappcsolatos fejezetben. 
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A két levél azonban úgy is értelmezhető, (mint ahogy azt a fenti szöveg is teszi), hogy 

Bethlen Gábor várait önként adja át, saját katonái vérét ontja, illetve hadi sikereivel a 

szultán kegyeit keresi, ez pedig a kor alapvető normáit sértő cselekedet, tehát 

gondolkodás nélkül elítélendő. Itt merülhet fel a kérdés, hogy vajon voltak-e, ha igen, 

kik és hányan olyanok, akik nemcsak ez utóbbit látták meg a levelekből, hanem 

megértették a levélíró szándékát, helyzetét, s ennek megfelelően tudták értékelni 

cselekedeteit, illetve őt magát. Mivel a Frigyesnek író „jóbarát” érvelése szinte 

mindenütt nagy diplomáciai tapasztalatra vallóan rendkívül éleslátó, így a „hamis 

barátként” beállított Bethlen reális megítélése igencsak nehéznek tűnik. A kiadvány 

népszerűségét mutatja azonban, hogy ezen a kiadáson kívül (enyhén módosított címmel) 

még két ízben megjelent.139 

Bethlen törökhöz fűződő kapcsolatait hangsúlyozza az a hírlevél is, amely a 

török császár egy állítólagos levelét adja közre, amelyben a szultán leszögezi, hogy 

Erdéllyel békére törekszik, segíti esetleges megmozdulásaikat a német császár ellen, 

illetve biztosítja a magyar rendeket, hogy ha saját királyt akarnak választani, tehetik azt 

saját törvényeik és jogaik szerint, de az a szultán felé engedelmes legyen.140 A 

kiadványnak különösen nagy jelentősége volt Bethlen királlyá választása és koronázása 

körüli eseményekben: ez a hírlevél valószínűleg annak a valós szultáni levélnek a 

németre fordított és propagandacéllal elterjesztett formája, melyben a török császár a 

koronázás küszöbén álló Bethlent támogatásáról biztosítja, s melynek kiállításáért a 

fejedelem hosszas diplomáciai manővereket folytatott.141 Ennek fényében átértékelődik 

valamelyest a jelentősége, hiszen törökös képet közvetít ugyan a fejedelemről, 

ugyanakkor a besztercebányai országgyűlés hevében óriási jelentőséggel bírt abban a 

kérdésben, hogy Bethlen élvezné-e a török támogatását, ha koronázásra adja a fejét; 

ilyen tekintetben tehát Bethlen érdekeit is szolgálta.142 

                                    
139 Németh H 38, Németh H 1895 
140 RMK III. 1302 (Röpl. 507, Németh H. 365-366) Ez a nyomtatvány különösen nagy népszerűségnek 
örvendett, olyannyira, hogy a következő évben második kiadását is megélte (Röpl. 539, RMK II. 421). A 
két kiadvány betűje, elrendezése azonos, de a szultán levelét a második kiadványban egy 1621. január 16-
án kelt bécsi írás követi; a címlapon pedig a szultán lovas képe helyett egy háromlábú, háromkezű 
szörnyalak látható, amelynek feje fölött nap és félhold lebeg, akárcsak – bár fordított elrendezésben – 
Erdély címerén. Egyes vélemények szerint a kiadás helye a forráson feltüntetett ellenére nem Pozsony, 
hiszen ez ekkor Bethlen kezében volt, hanem feltételezhetően Prága, Lorentz Emmerich nyomdája. Ld. 
ehhez: VÁMOS Éva: Lássák, ismerjék a világnak minden népei… Magyarországi és magyar vonatkozású 
röpiratok, újságlapok [1458-1849]. Magyar Helikon 1981. p. 31-32. 
141 PAPP Sándor: Bethlen Gábor, a magyar királyság és a Porta (1619-1621). In: Századok 145 (2011) p. 
953. 
142 Ilyen összefüggésben pedig minden további nélkül elfogadható a Bethlen kezében lévő pozsonyi 
nyomdák propagandatermékének. 
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Míg a nyilvánosság 1620 késő őszén arról olvashatott, hogy a magyar urak 

egységesen Bethlent választották királyukká,143 addig az év végén már megismerhették 

azt a bécsi (1620. december 10-én kelt) iratot is, amely Bethlen Gábor és a magyar 

rebellisek ellen íródott.144 Ebben Bethlent állítják be bűnbaknak: oszmán hadakkal 

rontott Erdélyre, megölette Báthory Gábort, saját magát kiáltatta ki királynak,145 várakat 

adott át a töröknek stb. Mindezek alapján megválasztását teljesen jogtalannak és 

semmisnek nyilvánítják,146 a megtévelyedett magyaroknak azonban nagylelkűen békés 

elrendezést ígérnek.147  

  Azon túl, hogy megjelent egy hadi beszámoló arról, hogy miként foglalta el a 

fejedelem Nagyszombat várát, és hogyan hiúsították meg Pozsony bevételét a 

császáriak,148 az egész év Bethlen Gáborhoz kapcsolható hírlevelei szinte csak 

különböző levelek közléséből állnak.  

1620. november 16-i keltezésű levelében (tehát már jó egy héttel a fehérhegyi 

csata után) kétségbeesetten kéri a magyar rendek támogatását, következő év január 8-i 

levelében pedig már a cseh rendek felé fejezi ki csalódottságát, amiért feladták, 

elárulták a „konföderációt”.149 Tíz nappal későbbi dátumozással a hadvezér Manßfeldt 

üdvözli Bethlent az evangélikusok oldalán, beszámol hódításairól, illetve 2000 katonát 

kér a magyar királytól.150 Február elejéről pedig Frigyes király Hamburgban kelt levele 

maradt fenn, melyben kéri Bethlen Gábort, hogy ne forduljon el mellőle, hiszen van 

támogatásuk: az angolok, dánok, svédek és több német fejedelem is pártolja ügyüket.151 

                                    
143 A királyválasztás értékelését ld. később, külön fejezetben 
144 RMK III. 1284 (Röpl. 510)  
Tartalmilag ugyanezt a határozatot tartalmazta a következő évben röviden Edictal Cassation (Uralkodói 
Megsemmisítés) címmel megjelent kiadvány is, mely szintén több kiadásban látott napvilágot: 
1. RMK III. 1320 (Röpl. 545)  
2. RMK III. 1324 (Röpl. 546, Németh H. 2129, Németh H 2130)  
A továbbiakban az idézeteket ld. RMK III. 1320 alapján. 
Az két említett kiadáson kívül még nagy számú latin kiadás is napvilágot látott: RMK III. 1285 (Németh 
H 2127), Röpl. 544 (RMK III. 1319, Németh H 2128, Németh H 2131). 
145 „Gabriel Betlen, mit Türckischer Kriegßmacht / das Fürstenthumb Siebenbürgen oberfallen / vnd 
seinen Herrn Gabrieln Battori (…) gar seines Leebens beraubet (…) sich selbst zum König in Hungarn 
benennen vnd verrufen lassen…” 
146 „…vnd obberürte Election, gantz für vnrecht / Gewaltthätig / vnbillich / auffrüerisch / vnnd vnsers 
Königerichs Hungarn / Recht vn gebrauchen gantz wiedrig / derohalben für vnkräfftig / vngültig / vnd 
gantz null, vnd nichtig (…) annuliern, vertilgen vnd vernichten…” 
147 „…billiche straff / (…) Ein für allemal heimlassen…”  
148 App. H. 796 (Röpl. 547) 
149 Németh H. 1850  
150 Németh H. 135, Manßfeldt levele a 109/2. jegyzetben idézett Edictal Cassationnak is része volt. 
151 Németh H 115  
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Kettejük levélváltása ebben az évben még egyszer nyomtatásba, és ezáltal a 

szélesebb nyilvánosság elé került.152 Bethlen az 1621. április 21-én Nyitrán kelt 

levelében Frigyes hallgatása felől panaszkodik, majd röviden azon elmélkedik, vajon 

melyik ellenség a veszélyesebb, károsabb: 

  

…amelyiket / mivel se kereszténynek nem neveztetik / se arra nem törekszik hogy annak 
tartsák / semmi sem érdekli kevésbé / mint hogy mi illik / dukál egy kereszténynek? Vagy 
amelyik keresztény név alatt minden úton-módon / a keresztények felett zsarnokoskodik…

153
 

 

Végül arról biztosítja a palotagrófot, hogy az Osztrák Házzal semmilyen szövetségbe, 

békébe nem bocsátkozott.  

Frigyes 1621. június 23-án Grauenhagban kelt válaszlevelében elpanaszolja Bethlennek 

sanyarú helyzetét, miszerint egész családjával menekülnie kell, és szövetségesei, 

támogatói is elbizonytalanodtak a segítségnyújtás terén. 

 A kiadvány nem pusztán kommentárok nélkül közölte az iratokat, már a címben 

segítette az olvasót a „helyes” állásfoglalásban: „Melyből mindkettejük keresztényietlen 

és Ő Fensége a Róm. Csász. ellen igaztalan és becstelen iratokkal keserített természetük 

(…) meglátható”. A levelek javallott értelmezését tehát már azok elolvasása előtt 

sugallták. 

Nem hagy kétséget megjelenésének célja felől az a kiadvány sem, mely Bethlen 

Gábor a tatár kánhoz írt állítólagos levelét adja közre, hiszen az egyik kiadás154 

bevezetőjében így nyilatkozik: „A német nemzet minden jóravaló gyermekének 

tájékoztatására / és emlékeztetőül / hogy mi rejtőzik Bethlen Gábor kálvinista 

lelkében”155 Egy másik kiadás hasonlóan értékeli a levelet: „Melyből Bethlen hitszegő 

és igen Törökös a Szt. Róm. Bir. és ebből következően az egész Kereszténység elleni 

természete / és hogy milyen csekély igaz és keresztény vér rejtezik benne / kellőképpen 

kirajzolódik [etc].”156  

Az 1621. április 1-én kelt irat tulajdonképpen Bethlennek egy tatár kánhoz 

intézett segélykérő levele. A fejedelem 1619-ben megkezdett hadjáratában jelentős 

                                    
152 App. H. 787 /2/ (Röpl. 533, RMK III. 1337) 
153 „…der jenige welcher / in dem er kein Christ genennt / noch darfür begert gehalten zu werden / nichts 
desto weniger was einem Christen geziemete / bedacht ist? Oder der welcher den Nahmen der 
Christenheit führet vnd doch darneben alle Weiß vnd Weg / wider die Christen tyrannisirn sucht...“ 
154 RMK III. 1317 (Röpl. 535, Németh H. 1918)  
155 „Aller Gutherzigen Teutscher Nation zu Nachrichtung / vnd Erinnerung / was hinder deß Bethlen 
Gabor Caluinischen Geist stecke.”  
156 RMK III. 1336 (Röpl. 536) „Auß welchem desselben Bethlehems / meineydig vnnd recht Türckisches 
Gemüth gegen das H. Römisch Reich vnd volgend die gantze Christenheit / vnd wie wenig ehrlich vnd 
Christlich geblüts derselb in sich habe / genugsamb zusehen etc.” 
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sikereket ért el, a királyi Magyarország nagy része az ő kezében volt, befolyását 

demonstrálja, hogy (bár a címet nem fogadta el, de) a besztercei országgyűlés az ország 

királyává választotta. Cseh szövetségeseinek fehérhegyi csatavesztése azonban a 

magyarországi ügyekre nézve is messzemenő következményeket vont maga után: a 

megtorlástól való félelmükben a hazai szövetségesek is elbizonytalanodtak. Az 1621. 

január 1-ére Nagyszombatba hirdetett országgyűlésen már világosan kirajzolódott, hogy 

a magyarországi nemesség jó része kezd elpártolni tőle, és inkább a békét sürgeti. 

Ebben a helyzetben fordult Bethlen a tatár kánhoz ezzel a levéllel, amelyben röviden 

ismerteti az elmúlt időszak eseményeit, valamint gratulál a török-tatár csapatoknak a 

lengyelek feletti fényes győzelemhez. Biztosítja címzettjét, hogy Lengyelországgal a 

fejedelemség is ellenséges viszonyban van, a császár azonban szívesen adna a 

lengyeleknek segítséget a törökkel szemben, amint Bethlennel békét tud kötni. Ezért 

igyekszik meggyőzni a kánt, hogy ha neki segítséget nyújt, s nem kényszerül 

békekötésre, azzal a lengyeleket is féken tudja tartani. Mindezek után emlékezteti a kánt 

a szultán korábbi ígéretére, hogy hadakat küld számára. Ismételten tízezer katonát kér a 

tatároktól, amely az ő húszezer kopjásával, ugyanennyi gyalogosával, a szultán 

tizenötezer emberével és a harmincezer fős cseh csapatokkal együtt olyan erős hadsereg 

lesz, hogy „már csak a hírére is megfutamodik az ellenség, olyan gazdag országokat 

hagyva üresen, amilyeneket a tatárok még soha nem láttak”.  

A levelet a szöveg szerint a császárhoz pártolt főúr, Széchy György április 25-én 

Murány váránál fogta el. A kiadvány tartalmazza Széchy másnap a császárhoz intézett 

levelének kivonatát is, amelyben jelentést tesz az esetről és, hogy bizonyítsa Bethlen 

„gonosz szándékát, alattomos terveit”157elküldi írásának másolatát. E fontos 

dokumentum iránt a Habsburg-ellenes küzdelmeket, és a törökök helyzetét élénken 

figyelő európai közvéleményben roppant nagy érdeklődés mutatkozott. Ezt bizonyítja, 

hogy ezen augsburgi megjelenésén kívül két német kiadása is ismert, valamint latinul és 

franciául is napvilágot látott.158 A nagy érdeklődés és példányszám korántsem meglepő: 

a császárhű propaganda egy súlyos és egyértelmű bizonyítékhoz jutott és bírta azt a 

megjelentetés révén (és a kommentárok révén saját értelmezésében) szóra: egy levél, 

mely egyértelműen bizonyítja, hogy az erdélyi fejedelem tatár-török szövetségen 

munkálkodik; és minekutána az információ forrása egy várkapitány személyében 

                                    
157 Valószínűnek tűnik, hogy Széchy György ezzel a tettével inkább (a felkelők elleni megtorlásától 
tartva, a császár oldalára állva annak) kegyeit próbálta keresni.  
158 Az eddig említetteken kívül ld. még: RMK III. 1338 (Röpl. 538) 



 54 

konkrétan megjelölhető, az információ hitelessége szinte megkérdőjelezhetetlen. Egy 

dokumentum tehát, mellyel a hírszolgáltató rendszer a mellére tűzött „hiteles”, 

„elsőkézből származó”, „megbízható” billogokat büszkén kipolírozhatta.  

1622 januárjában megkötötték a nikolsburgi békét, mely ebben az évben a fejedelemhez 

köthető legfontosabb esemény lett, hiszen több, a békét ismertető kiadvány is ránk 

maradt: az egyik159 pontokba szedve, kommentárok nélkül, a másik (a prágai Leopolt 

Tobias nyomdájában napvilágot látott kiadvány)160 főképp markáns (császárhű, 

kálvinistaellenes, békepárti) véleményét helyezve túlsúlyba tudósít a legfontosabb 

határozatokról. Utóbbi kiadványban a hadi tudósításokkal szemben nem a részletekbe 

menő leírás, még csak nem is a békepontok hiteles vagy részletes bemutatása dominál, 

hanem a motivációk, szövetségesek, tettek és következményeik szubjektív, császárpárti 

nézőpontból történő áttekintése és magyarázata, valamint a béke utáni erőteljes vágy 

megfogalmazása. 

Érdekességnek nevezhető, hogy a szerző (a harmincéves háború teljes időszakát 

tekintve) egészen korán megfogalmazza a béke iránti vágyat, és elsősorban ezen a 

szemüvegen keresztül osztja szét a „jó” és a „rossz” címkéket az események szereplői 

között. Ha összevetjük a kiadvány elejét: 

 

Miután a Magyar Királyságban a sajnálatos nyugtalanság a cseh kálvinisták és más 
nyughatatlan népek lázadásából kibimbózva / odáig fajult / hogy Ő Csász. Fens.-nek mint 
magyar királynak / jelentős ideig kellett harcolnia / és viszálykodnia / a magyarok 
Morvaországba is betörtek / hatalmas károkat okozva / öldökléssel / felégetéssel / 
fosztogatással és mindezek felett mindennel fenyegettek / törököt és tatárt akartak az 
országba vezetni / és mindent elpusztítani és elfogyasztani / akkor a mindenható Isten / 
meghallgatta az elszomorodott szívek kérését / könyörgését / és sóhaját / megkönyörült 
szenvedésük / fájdalmuk / és nyomorúságuk felett / Ő Róm. Csász. Fens.-nek módot és 
eszközt adott / hogy jelen békét létrehozza.161 

 

a nyomtatvány utolsó soraival: 

 

                                    
159 Németh H 595  
160 Röpl. 550/f   
161 „Demnach die laidige Unruhe im Königreich Ungern so auß der Böhmischen Caluinisten / und andere 
unruhigen leuthen rebellion ersproßen / so weit gelanget / das mit Ihnen Ihr Röm: Kay: May: als König 
in Ungern / ein geraumbe zeit khempfen / vnd streiten müßen / die Ungern auch in Mähren eingefallen / 
ein mächtiger schaden gethan / mit morden / brennen / rauben ja uber diß alles gedrohet / sie wolten 
Türcken / und Tartarn ins Lande einführen / und alles verherren / und verzehren / Als hat Gott der 
Allmächtige / der armen / und betrüebten hertzen bitt / flehen / und seufftzen erheret / sich uber Ihr leid / 
schmertzen / und elendt er barmet / Ihr. Röm: Kay: May: modum und mittel in sin gegeben / sie zum 
beständigen frieden zubringen.” 
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Minthogy isten gyermekeinek nevezhetjük, kik a békét szolgálják: kétség kívül a sátán 
gyermekei azok / kik a békét szertezúzzák.162 

 

egyértelmű, hogy kiket sorol a szerző az „isteni” és kiket a „sátáni” kategóriába. 

Ez a kiadvány egyértelműen bizonyítja, hogy egy látszólag objektív esemény, egy 

békeszerződés is minden további nélkül válhatott megfelelő kezek hatására erőteljes 

véleményformálást megcélzó propagandaanyaggá.  

1627-ben Bethlen Gáborral kapcsolatban két fontos eseményről szerezhetett 

tudomást a korabeli nyilvánosság: egyrészt hivatalos tájékoztatóból értesülhetett a 

császár és a fejedelem között 1626 decemberében megkötött béke pontjairól,163 

másrészt olvashatta a fejedelem angol királyhoz címzett levelét, továbbá, hogy milyen 

üzenettel menesztette követét a németalföldi „General-Staaden” elé.164 Mindebből a 

korabeli olvasóközönség láthatta, hogy a fejedelem a sok kudarc után sem hagyott fel az 

útkereséssel, most éppen a nyugati hatalmak szövetségét keresi. Ez a motívum 

olyannyira közismert volt, hogy több illusztrált röplapon is (kép és szöveg formájában 

is) helyet kapott.165 

 

 

IV.1.1.3. Reprezentáció, ceremónia 

 

A hadi híreken és levelezéseken kívül más jellegű kíváncsiságot elégítettek ki a 

prominens személyeket, ceremóniákat, reprezentatív eseményeket bemutató 

kiadványok.  

A ceremóniák nélkülözhetetlen elemei voltak a kora újkori hatalomgyakorlásnak, hiszen 

tulajdonképpen a nyilvános „fellépések” révén nyert az uralkodói hatalom tényleges 

formát, öltött testet.166 Ünnepélyes formái nélkül az uralkodó és hatalma egy absztrakt, 

                                    
162 „So kinder Gottes genennet werden / welche den frieden stifften: Zweifflesohne seindt kinder des 
Sathans / die den frieden zersteren.” 
163 Röpl. 556. (RMK III. 1405.) „Friedensschluss / So widerumb auffs newe / zwischen der Röm: Khay: 
auch zu Hungarn / vnd Böheimb Königl: Mtt [Ferdinand II.] Vnserem allergedenigsten / Herrn etc.Vnd 
Bethlen Gabor Fürsten in Siebenbürgen / vermittels deren von beeden Thailen abgeordneten an- / 
sehenlichen vollmächtigen Herren Comissarien vnd / gesandten nach laut inbegriffner Articul 
verwichnen / Monat Decembris in der Königlichen Haubtstadt / Pressburg in Vngern abgehandelt / vnd 
auffgerichtet wor- / den.“ Másik kiadása azonos címmel: Németh H. 598. 
164 Német H. 244. „…vnd anderer Sendschreiben Nach newlich fürgangner Meerschlacht” 
165 Ld. pl. „Wachender Adler”. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: UB: 2° 
Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 43. 
166 Ld ehhez újabban: Imagination und Repräsentation. Zwei Bildsphären der Frühen Neuzeit. Hrsg. v. 
Christiane KRUSE, Pablo SCHNEIDER, Hrsg. Horst BREDEKAMP. Wilhelm Flink Verlag 2010.; MEISE, 
Helga: Gefühl und Repräsentation in höfischen Selbstinszenierungen des 17. Jahrhunderts. In: BENTHIEN, 
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megfoghatatlan fogalomként nem is létezett volna. A könyvnyomtatás és a 

képsokszorosítás technikai feltételeinek fejlődése és térhódítása révén egyre nagyobb 

lehetőség kínálkozott egy-egy ünnepélyes eseményt a jelenlévők körén túl kiterjeszteni, 

nyilvánossá tenni. Az uralkodóknak így lehetőségük nyílt távolságot tartva ugyan, de 

mégis „jelen lenni”, kilépni a láthatatlanságból. A reprezentációs célzatú kiadványok, 

műalkotások stb. lehetőséget nyújtottak a valóságban esetleg becsúszott hibák, 

„balesetek” kozmetikázására, eltüntetésére, vagyis egy tökéletes, előírásszerű kép 

közvetítésére. Nyilván a közvetettség révén a közvetlen irányítás is kicsúszott a kézből: 

vajon mit tettek az alattvalók az uralkodó képével, vagy egy koronázási ünnepség 

ábrázolásával amikor egyetlen szempár sem szegeződött rájuk? Felmerült a 

megszentségtelenítés, meggyalázás veszélye is, az uralkodók és tanácsadóik azonban a 

sokszorosításból és terjesztésből fakadó előnyöket sokkal nagyobbnak ítélték, mint a 

kockázatot. Különösen azokban a nagyobb monarchiákban, ahol az alattvalók többsége 

soha nem láthatta saját szemével uralkodóját. 

Bethlen esetében mindösszesen két német nyelvű nyomtatott beszámoló 

sorolható ebbe a tematikus-kategóriába, az egyik a besztercebányai országgyűlést és az 

ahhoz kapcsolódó királyválasztást mutatja be,167 a másik a fejedelem Brandenburgi 

Katalinnal kötött házasságát. A nagy népszerűség bizonyítéka, hogy utóbbit több 

kiadásban, több helyen is újranyomtatták, számos példánya fennmaradt.168  

                                                                                                       

Claudia, FLEIG, Anne, KASTEN, Ingrid (Hg.): Emotionalität. Zur Geschichte der Gefühle. Köln / Weima / 
Wien 2000 (=Literatur – Kultur – Geschlecht, Bd.16), p. 119-140.; BIERENDE, Edgar / BRETFELD, Sven / 
OSCHEMA, Klaus: Riten, Gesten, Zeremonien. Berlin 2008.; BRAKENSIEK, Stefan: Zeremonien und 
Verfahren. Zur politischen Kultur im frühneuzeitlichen Europa, In: Unikate 34 (2009) p. 70-83.; 
BRAKENSIEK, Stefan: Akzeptanzorientierte Herrschaft. Überlegungen zur politischen Kultur der Frühen 
Neuzeit. In: Die Frühe Neuzeit als Epoche, hrsg. v. Helmut NEUHAUS (Beiheft der Historischen 
Zeitschrift 49), München 2009. p. 395-406.; STOLLBERG-RILINGER, Barbara: Zeremoniell, Ritual, 
Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. In: 
Zeitschrift für Historische Forschung 27 (2000) p. 389-405; STOLLBERG-RILINGER, Barbara: 
Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven. In: 
Zeitschrift für Historische Forschung 31 (2004) p. 489-527. SCHUMANN, Jutta: Die andere Sonne. 
Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I. Berlin 2003. SZABÓ Péter: Jelkép, rítus, udvari 
kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon. Budapest 2008.; G. ETÉNYI 
Nóra – HORN Ildikó (szerk.): Portré és imázs: politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. 
Budapest 2008. 
167 Ld. külön fejezetben  
168 Röpl. 554-es kiadása címében meg is jelöli, hogy a kiadvány először Bécsben Gregor Gelbhar 
nyomdájában látott napvilágot, ezt a példányt pedig Prágában Paul Sesse műhelyében nyomtatták. A 
kiadvány bemutatását ld. korábban: GYALUI  Farkas.: Bethlen Gábor lakodalma (Egy röpirat a XVII-ik 
századból). In: Erdélyi Múzeum repertórium 1893. p. 183-190.; [Móricz Zsigmond]: Bethlen Gábor 
lakodalma – korabeli újságíró riportja. In: Kelet Népe, 1945. dec. 15. p. 3-4.; „Korabeli feljegyzés Bethlen 
lakodalmáról”. In: HATVANY  Lajos – BELIA GYÖRGY: Magyarok beszélnek. Szemelvények 
emlékiratokból. Budapest 1957. p. 242-247. 
Másik kiadása azonos címmel: Röpl. 555 (Németh H. 2106) 
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Egy uralkodói esküvő a korban az egyik legfontosabb ünnepi aktusnak számított, 

külsőségei kifejezték az egyes családok tekintélyét, fényét, megjelenítették a házasodó 

személy fontosságát, politikai hadszíntéren betöltött befolyását. Bethlen Gábor esküvője 

ennek megfelelően hatalmas pompával zajlott: a korabeli beszámolók - melyek révén a 

fejedelem udvara a nemzetközi fórumok számára is „megnyílt”  - egybecsengően erről 

tanúskodnak. 

A beszámoló legelőször, dolgok közepébe vágó kezdéssel, egy főúri esküvő rendjébe 

mai feltételezéssel talán kevéssé illő mozzanatról számol be:  

 

Midőn Bethlen Gábor, Erdély fejedelme / a brandenburgi hercegkisasszonnyal / Katalinnal / 
kötendő esküvője céljából Kassára érkezett Ő ott a termek elrendezését és más előkészületek 
saját maga rendelte el és végzésében segített.169 

 

A naiv feltételezés, miszerint nem a fejedelemnek kellene rendezkednie a saját 

esküvőjén, talán mégsem egészen helytálló: éppen a királyválasztás kapcsán megjelent 

(és a későbbiekben még elemzésre kerülő) nyomtatvány számol Brandenburgi Katalin 

hízelgő bemutatása kapcsán arról, hogy „saját maga vezeti a háztartást / és gyakran 

maga megy a konyhába / körülnézni.”170 Nem valószínű, hogy önmagában a konyhában 

való tüsténkedés, vagy a segítőkész teremrendezés lett volna a kora újkor fejedelmi-

viselkedésideálja, talán sokkal inkább fedezhető fel e mögött a hatalomlegitimáció egy 

fajtája: egy ideális uralkodó (képe), aki nyitott füllel és szívvel viseltetik a „köz 

embere” és annak dolgai iránt… 

Mivel a követek uralkodóik tekintélyének kifejezői, hatalmuk demonstrálói 

voltak, érkezésük, távozásuk, bevonulásuk és kihallgatásuk jelentős politikai-

diplomácia és egyben reprezentatív esemény volt, így nem csoda, hogy a leírás igen 

terjedelmes részét az teszi ki, hogy melyik állam hány küldöttel, milyen ajándékokkal, 

milyen pompával képviseltette magát.  

Elsőként (február 18-án) a havasalföldi követ érkezett meg 150 lovas kíséretében, 

Bethlen másnap fogadta kihallgatáson, ahol a követ átadta ajándékát is: két termetes, 

szépen és gazdagon díszített lovat. Négy nappal később több lengyel herceg követe, a 

krakkói püspök, Sbaras hercege és a sendomiriai helytartó küldöttei érkeztek, de 

                                    
169 App. H. 780 (Röpl. 513, Németh H. 724); „Als Bethlen Gabor Fürste in Siebenbürgen / sich nach 
Caschaw allda daß Beylagers mit der Chur Brandenburgischen Prinzessin / Catharina / anzustellen 
begeben hat Er daselbst die zubereittung der Zimmer und andere praeparatoria selbsten anordnen und 
verrichten helffen” 
170 „Seine Gemahlin ist auch eines adelichen Geschlechts / thut fast nichts als beten / nimbt sich der 
Haußhaltung selber an / vnd gehet offt selbst in die Küchen / vmbzusehen.” 
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meglepő módon a lengyel királytól nem érkeztek követek. A jólértesült tudósítás szerint 

a lengyel uralkodó néhány nappal korábbi levelében nem megfelelő titulussal illette 

Bethlen Gábort, amit az elfogadhatatlannak tartott és a levelet visszaküldte. 

A beszámoló szerint február 24-én megérkezett a török császár követe, egy basa nagy 

kísérettel. Bethlen saját nyitott kocsiját küldte elé, néhány magyar főurat és 500 kopjás 

huszárt, akik kíséretében a delegáció török módra, dobszó és sípok hangja mellett 

vonult be. Másnap délelőtt kapott kihallgatást a basa, aki ennek keretében át is adta az 

ajándékokat: két török lovat, három embertől aranyat, háromtól ezüstöt, héttől pedig 

bársonyt, selymet és mindenféle drága portékákat. A délben – a pasa tiszteletére török 

módra - adott ebéd kapcsán megjegyzi a tudósító, hogy sokak meglepődését kiváltva 

Bethlen foglalta el az asztalfőt, és a pasa fogadásakor, illetve a tiszteletére mondott 

pohárköszöntőkor sem vette le a kalapját.  

A kiadvány szerint február 26-án arról tudósította Bethlen a basát, hogy a hercegnőtől 

küldött futár szerint a menyasszony útközben himlőben betegedett meg, ami miatt 

egyhamar nem jöhet Kassára. A híradás szerint a basa erre, mivel nagy kísérettel 

érkezett és ok nélkül nem várakozhatott, eltávozott. A tudósítás fogalmazója kritikusan 

kommentálja is az esetet, miszerint a menyasszonyon sem a himlőnek, sem bármiféle 

más betegségnek nyoma nem látszott, amiből (és – ahogy írja – további körülményből) 

azt a következtetést vonta le, hogy bizonyára nem is létezett az a futár, hanem csak 

Bethlen ügyeskedése volt, hogy megelőzzön a római császár és a török követ közt a 

rangkérdésben támadható mindenféle összeütközést.171 

Ez a kommentár talán azért a legérdekesebb, mivel bizonyíthatóan téves. Marc Antonio 

Padavin velencei követ 1626. március 4-én Bécsből kelt jelentésében hivatalosan 

megemlékezik Brandenburgi Katalin betegségéről, mint írja, a lakodalmat február 22-én 

akarták megünnepelni, de a menyasszony betegsége miatt késett az esküvő. Az ara 

útközben Sziléziában betegedett meg.172  

Az, hogy a tudósító éppen erre a (diplomáciai manőveres) feltételezésre jutott (valós 

információk közvetítése helyett) nyilván nem teljesen véletlen. Valószínűleg ismerte a 

                                    
171 A rangkérdés szerepéhez és az ebből adódó konfliktusokhoz ld.: STOLLBERG-RILINGER, Barbara: 
Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale des 
frühneuzeitlichen Reichstags. In: KUNISCH, Johannes (Hrsg.), Neue Studien zur frühneuzeitlichen 
Reichsgeschichte (Beihefte der Zeitschrift für Historische Forschung 19). Berlin 1997. p. 91-132. 
172

 „La sposa di Gábor giunta in Slesia s' è risentita, dubitandosi di varole, ma fu semplice febre per la 
quale ritarda il viaggio, et per conseguenza allungate le nozze che vienne scritto dovea seguire dominica 
passata” ÓVÁRY  Lipót: Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez. Budapest 
1886. p. 395.; GINDELY  Antal – Acsády Ignácz: Bethlen Gábor és udvara 1580-1629. Budapest 1890. p. 
110. 4. jegyz.  
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követek közötti diplomáciai helyzetet és Bethlen diplomáciai érzékét is.173 De úgy 

látszik mégsem volt minden kérdésben bennfentes… 

A kis kitérő után folyatódik a követjárás leírása: február 27-én megérkeztek a Habsburg 

császár, az új magyar király, illetve a bajor választófejedelem követei összesen ötszáz 

főnyire terjedő kísérettel. A fejedelem kocsijával és testőreivel, kik csupa lengyelek 

voltak, kísértette be őket, másnap mindegyikük külön kihallgatásban részesült; ezúttal 

szállásaiktól a fejedelem palotájáig erős őrség állott fegyverben. A római császár 

ajándéka egy aranylánc volt, gyémántokkal kirakva, 10.000 tallér értékben; a magyar 

király 6000 tallér értékű klenódiumot küldött, a bajor választófejedelem követe egy szép 

aranymedencét hozott szökőkúttal, a kölni választófejedelem nevében pedig egy arany 

és ezüstből készült sast hozott ajándékba, mely mesterséges ütőórával volt díszítve. 

A kiadvány nem nélkülözi a személyesebb részeket sem: az ifjú pár találkozását a 

következő leírás alapján képzelhette maga elé a korabeli olvasó: 

 

Mikor március első napján a menyasszony már csak fél mérföldnyire volt Kassa városától 
/ a fejedelem 6000 lóval / 1500 hajdúval / mind kék ruhában / 500 vörös és fehérbe öltözött 
német muskétással / emellett sok más úrral és nemessel a városból eléje vonult / (…) A 
fejedelem lováról, ő pedig kocsijáról leszállt / kezet csókolt [a fejedelemnek] az pedig bal 
karját ajánlta neki és egy szép vörös bársonnyal bevont sátorba vezette / és egy órán át 
abban időztek. A hercegkisasszony (nem nagy termetű, de igen szép alkatú és 18. esztendős 
életteli lejtésű) szintén csodálatos jól felékesített kísérettel (…) érkezett…

174 

 

A menyasszony kíséretének és ajándékainak is terjedelmes rész jutott a 

forrásban. Eszerint hatvan fedeles, vörös bőrből készült, egyenként hat ló húzta kocsival 

érkezett. A fullajtárok pedig nem a lovakon, hanem elöl, a kocsin ültek. Továbbá 200 

lovas kísérte, mind vörös posztóból készített ezüst zsinórzattal ékesített egyenruhában, 

amilyet a kocsisok is viseltek. Nem hiányzott a kíséretből a jól fölékesített nemesség 

sem. Csupán a brandenburgi választófejedelem marsalljának magával hozott ruháit, 

melyeket a lakodalom alkalmával felváltva viselt, 50.000 tallérra becsülték, a nemes 

                                    
173 A diplomaták, uralkodójuknak a nemzetközi politikában elfoglalt tekintélye, de részben saját 
társadalmi rangjuk alapján is, egymás közt szigorú rangsort tartottak, Magasabb ranggal több és más jog 
járt. A nagyhatalmak hercegi követei messze megelőzték a kisebb államok esetleg csak grófi képviselőit, 
míg a nem is mindig önálló fejedelemségek megbízottai szinte csak megtűrt személyek voltak. Teljes 
joggal feltételezhető tehát konkurrálás a két nagyhatalom követe közt. 
174 „Als den 1. Martij, die Braut etwan ein halbe Meil vor die Statt Caschaw gerucket / ist der Fürst mit 
6000. Pfferdt / 1500. Heyducken / in gantz blawer Liberey / 500. Teutsche Muscatirer in roth vnd weisser 
Liberey / neben viel Herren vnnd vom Adel auß der Statt vnd Ir entgegen gezogen / (...) der Fürst vom 
Roß / Sie aber vom Wagen gestiegen / da Sie ihme die Hand gekust / Er ihr aber die lincke Hand gebotten 
vnd Sie in ein schön mit rothem Samet vnder zogenes Zelt geführet / vnnd ein Stundtlang darinnen mit ihr 
verharret. Die Prinzessin (so nit von grosser statur, doch sehr schöner gestalt vnd Lebhaffter geberden 
von 18. Jahren) ist gleichfals mit einem herrlichen wol außgebutzten Comitat (..) angelangt...“ 
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apródok köpenyei és nadrágjai aranyos rojtokkal ékített fekete bársonyból voltak, 

aranyos díszítésű fekete kivágott mellényt, alatta arannyal áttört ingelőket viseltek. 

Hasonlóképen a lakájok is, csak rajtuk nem volt köpeny. A menyasszony mellett vörös 

bársonyos, ezüstzsinórokkal és belülről dúsan aranyozott kocsijában testvére: a 

braunschweigi herceg felesége ült. Miután a fejedelem a hercegnővel ismét kijött a 

sátorból, a menyasszony ez alkalomra készült pompás vörös bársony, mindenhol 

arannyal áttört hintóban foglalt helyet, a fejedelem lóra ült és a kocsi előtt a kísérettel 

együtt teljes rendben a városba indult. A fejedelem többek közt tizenkét, vörös bársony 

aranyhímzésű takaróval borított ritka szép lovat vezettetett, így érkeztek az udvarhoz. 

Nyilvánvaló, hogy nem pusztán az egyszerű, ilyen pompát csak messziről 

ismerő embereket akarta lenyűgözni a részletes bemutatás; sokkal inkább feltételezhető 

e mögött egy, a ceremóniarendet ismerő és értő, az ajándékok értékét, a bevonulás 

pompáját helyesen felmérni és abból „olvasni” tudó célközönség, mely a fent 

bemutatott részletekből értő módon szűrte le a reprezentatív esemény színvonalát és az 

e mögött meghúzódó erőviszonyokat. 

A szemet gyönyörködtető felvonulás175 szerencsére nemcsak ennek a beszámolónak a 

szerzőjét ihlette meg, teljes részletességgel sorolja föl a kíséretet egy másik fönnmaradt 

írás is, melynek címe: „Az német fejedelem asszony hozásakor való rendek fő 

catalogusa”176 így adódik némi lehetőség az összevetésre. Szembetűnő érdekességként 

talán csak egyetlen számadat értékelhető: míg a német nyelvű tudósítás Brandenburgi 

Katalin kíséretében lévő kocsik számát 60-ra teszi, addig a latin nyelvű lajstrom 

mindössze 39 kocsiról számol be.177 Nem elképzelhetetlen, hogy a beszámoló írója 

valamelyest a német fejedelemasszony javára igyekezett átszínezni a valóságot. 

A beszámoló szerint másnap (azaz február 28-án) kihallgatásra ment Schwartzenburg, a 

brandenburgi választófejedelem küldötte és átnyújtott a fejedelemnek egy 

borostyánkőből készült ládikót, mely különböző drágaságokkal és ritkaságokkal volt 

megtöltve. 

                                    
175 Ld. ehhez: SZABÓ Péter: Heraldikai elemek és triumphus motívumok a királynői és a 
fejedelemasszonyi prezentációban. In: Levéltári Közlemények 1 (1982) p. 111-121. 
176 Közli: RADVÁNSZKY Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. I. Kötet: Bethlen Gábor fejedelem 
udvartartása. Budapest 1888. p. 223—226.  
177 „255 personae. / 340 equi. / 39 currus.” RADVÁNSZKY Béla: Udvartartás és számadáskönyvek. I. 
Kötet: Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. Budapest 1888. p. 226. 
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Délután a fejedelmi palotában, az összes követek jelenlétében megtörtént az esketés, 

mely után lakoma következett. Egyéb forrásokból178 bizonyítható, hogy a lakodalom 

asztaldíszítései és gasztronómiai csodái is hatalmas fénnyel és költséggel voltak 

elkészítve. A különböző kulináris étkek és egzotikus díszek puszta leírása is minimum 

ámulatba ejti az olvasót. Ennek ellenére a tudósítás arról számol be, hogy: „a magyar 

módra elkészített étkektől a német kisasszonyoknak inkább felállni támadt kedvük, 

mintsem fogyasztani”. 

Megtudhatta a kíváncsi olvasóközönség – melynek java része valószínűleg másféle 

esküvőkhöz volt szokva – azt is, hogy miféle szórakozásban részesülhettek a nemes 

urak és hölgyek a fejedelmi dínomdánom közepette: Az esketés és az egész lakodalom 

alatt, mely 8 napig tartott, nagy céllövést, mindenféle tűzijátékot, versenyfutást és 

hasonlókat lehetett látni és élvezni. 

Az esküvőt követően néhány előkelő német lovag szép balettet és mascaratat rendezett 

spanyol módra, ami – a forrás szerint legalábbis – a magyarok előtt szokatlan lévén, 

nagyon csodálatosnak tűnt. Kissé bizarr érdekességként értékelhető az az információ is, 

miszerint két udvari bolond „lovagi tornája” közben Bethlen bolondjának egy elpattant 

lándzsa szilánkja került a szemébe, amitől az másnapra meghalt stb.179 

Az esküvő utáni napon a fejedelem 200.000 tallér értékű kinccsel ajándékozta meg 

újdonsült kedvesét. Ezt az információt ismét egy kissé kritikusnak értékelhető 

megjegyzés követi: A beszámoló szerint az ajándékok, melyeket mindenfelől nagy 

bőségben küldtek, kétszer annyi értékűek voltak, mint amennyibe a lakodalom 

belekerült… 

Majd végéhez közeledve ismét visszatér a tudósítás a követjárás leírásához, mely szerint 

Franciaországból, Angliából, Velencéből és más meghívott hatalmaktól nem érkeztek 

követek és a fejedelem a lakodalom befejezése után a Tisza folyón át Erdélybe utazott, 

illetve a vendégek is hazaindultak. Érkezőben volt ugyan egy spanyol követ is, 

Avantagnio ezredes, ki azonban midőn Bosenbergben, ötnapi járóföldnyire Kassától 

                                    
178 Néhai Felséges Bethlen Gábor Lakodalmában Cassa. 1626. Német Szakácz Ferencz Mester czinálta 
Accidentiák … László Mesteraz Ő Felsége szakacza czinalta materiak. Közli: Döbrentei Gábor. In: 
Erdélyi Múzeum, 1817. Nyolcadik füzet.p. 189-191. A forrást részletesen, történeti és művészettörténeti 
szempontból elemzi: SZABÓ Péter: „Bethlen Gabor lakodalmara czinalt ékesegek”. In: Jelkép, rítus, 
udvari kultúra. Reprezentáció és politikai tekintély a kora újkori Magyarországon. Budapest 2008. p. 281-
290. 
179 A forrás bizonyító erejű lehet abban a kérdésben, hogy a fejedelemnek volt-e saját udvari bolondja. 
Ld. ehhez: TÓTH István György: Bethlen Gábor mókás temetési menete. (Francisci András pálos 
szerzetes levele 1630-ból). – In: Történelmi Szemle 1 (1997) p. 125. 
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meghallotta Bethlen Gábor elutazásának hírét, visszafordult, és csak küldöttek útján 

juttatott el a fejedelemhez egy 10.000 korona értékű klenódiumot.180 

Ezzel az információval végződik a beszámoló, mely után tulajdonképpen azt az 

illúziót élvezhette az olvasó, hogy részletbe menő, színpompás leírását kapta a fejedelmi 

menyegzőnek, megismerhetett egy általa talán soha nem látott káprázatos, 

spektákulumokban gazdag világot, szereplőit és eseményeit. Nézzük meg egy kicsit 

közelebbről, a nyomtatott hírlevelek (egy korábbi fejezetben használt) leírását: 

„rendszerint a hitelességre, vagy legalábbis annak látszatára törekedtek (ezt mutatja, 

hogy az eseményhez közeli, olykor több helyszínről, fontos személyek vagy szemtanúk 

szájába adva az információt közöltek híreket) és rendszerint csak a csupasz tények 

elfogulatlan hangú közlésére (pl. hadiesemények, szerződések tényszerű bemutatása) 

szorítkoztak”.  

A bemutatott hírlevél és egy másik, ugyanezt a témát hiteles lajstromba vevő forrás 

összevetéséből kiderült, hogy bár túlnyomórészt hiteles információkat közvetített a 

kiadvány, azért akadtak benne – szándékosan, vagy véletlenül – pontatlanságok: 

Brandenburgi Katalin pompás meneténél pozitívan ferdít: 39-ről 60-ra „csalja fel” a 

kocsik számát. Bethlen esetében, annak szavát kétségbe vonva diplomáciai ravaszkodást 

feltételez az elhalasztott menyegző kapcsán, holott valóban az ara megbetegedése volt 

az oka.  

Bár szinte feltűnésmentesen, de nem mellőzi a kiadvány a csípősnek ható 

kommentárokat sem: Bethlen Gábor udvariatlanul fennhagyja a kalapját a török követ 

fogadásakor, és bármily pompás volt is a lakodalom, de eltörpült a kapott ajándékok 

mellett. 

A beszámoló írója, aki mindezek alapján biztosra vehetően a német küldöttség, tollat 

ügyesen forgató, „híradásban” gyakorlott embere volt, de – a személyes jelenlét ellenére 

– mégsem rendelkezett mindenről, és ha mégis, akkor sem mindig hiteles 

információval. Nem volt tudomása például olyan udvari pletykákról (ha lett volna, az 

előző csípős megjegyzésekhez hasonlóan nyilván ügyesen beleszőtte volna a 

történetbe), hogy bár kápráztató fényűzéssel és fejedelmi pompával, legszívélyesebb 

figyelemmel és pazar vendégszeretettel történt minden, a vendégek mégsem részesültek 

feltétlenül nagy kényelemben: a braunschweigi hercegné s a kíséret tagja – horribile 

                                    
180 Hogy mennyire volt ildomos elkésnie egy nemzetközi követnek, illetve hogy mennyire szakszerűen 
járt el ld. KELLNER Anikó: A tökéletes követ – elmélet és gyakorlat a kora újkori politikai kultúra 
tükrében. In: Korall 23 (2006).p. 86-115. 



 63 

dictu – szalmán voltak kénytelenek becses fejüket nyugalomra hajtani és a terem, 

melyben táncoltak csak olajlámpákkal volt világítva, melyek kiállhatatlan bűzt 

terjesztettek. Ezt az információt a már fentebb érintett velencei titkos tanács követe, 

Marc Antonio Padavin 1626. március 25-i jelentéséből181 tudjuk. Neki volt tehát 

(Bécsben szerzett) információja, (és egy hónappal a menyegző után már útban is volt 

vele a dogepalota felé) a beszámoló írójának viszont nem. A hitelesség és az 

elfogulatlanság tehát „csak” rendszerint, de nem minden esetben igaz. A beszámoló 

nagy része azonban egybevág más forrásokkal, és kétségtelenül olyan valaki írta, aki 

személyesen is szemtanúja volt az eseményeknek. Az információgazdag részletesség 

aligha igényel bizonyítást és – bár más forrásokban még részletesebb információk is 

fellelhetők – egy korabeli olvasó így is gazdagnak és kimerítőnek érezhette a leírást, a 

részletesség amúgy sem mehetett a befogadóképesség és az emészthetőség rovására. Az 

a kérdés jelenleg sajnos megválaszolhatatlannak tűnik, hogy a tudósításból a nyomtatás 

előtt hagytak-e el bizonyos részeket, vagy módosítás nélkül, teljes egészében közölték.  

 

 

IV.1.1.4. Bethlen nyilvános viták és rejtvények tárgya 

 

A reprezentatív eseményeket bemutató híradások izgalmasságával vetekszik az 

az 1621-ből fennmaradt nyomtatvány, mely minden eddigitől eltérő módon, hírlevelekre 

szinte alig jellemző stílusban, rendkívül izgalmas, parabolaszerű formában szolgáltatott 

információkat Bethlen Gábor uralkodásával kapcsolatban.182  

Az elbeszélés szerint a Birodalom császárának, illetve Bethlen Gábor, Erdély 

fejedelmének követei egy napon érkeztek a Parnasszusra,183 hogy Apollótól és 

bölcseitől tanácsot kérjenek uralkodóik számára. Mindkét követ egy-egy történetet 

kapott útravalóul. 

 A császár követének egy Johannes Cuspinianus184 nevezetű bölcs Luxemburg 

Zsigmond történetét mesélte el: elbeszélte származását, házasságát, azt, hogy miként lett 

magyar király és német-római császár, de legfőképpen uralkodásának kezdetét emelte 

ki, amikor Zsigmond apróságokért is kíméletlenül, elrettentő kegyetlenséggel, 

                                    
181 ÓVÁRY  Lipót: Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez. Budapest 1886. p. 397.  
182 Röpl. 549 (Németh H. 1714) 
183  A Parnasszus az ókori görög mitológiában Apolló és a múzsák lakóhelye. 
184 Johannes Cuspinianus (1473–1529) I. Miksa császár orvosa, diplomatája, humanista történetírója volt, 
aki követként többször megfordult a magyar és a lengyel királyi udvarban. 
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kínzásokkal és számos kivégzéssel állt bosszút, amivel kiváltotta a rendek haragját és 

ellenszenvét, amiért aztán fogságba is került és csak nagy nehézségek árán tudott 

kiszabadulni. Cuspinianus végül így összegzi a császár követének a történet tanulságát:  

 
Amit eddig elmeséltem / legyen intés a ti kegyelmes császárotok felé / hogy mivel még 

manapság sincs minden dolog rendben / ne ragadtassa magát ilyen heves eljárásokra és 
kivégzésekre / hanem gondolja meg / milyen rosszul járt Zsigmond császár ezek miatt 

185
 

 

 Bethlen Gábor küldöttének egy Jac. Aug. Thuanus186 nevezetű bölcs Báthory 

Zsigmond történetével példálózott. A történet középpontjába a fejedelem törökhöz 

fűződő kapcsolatai kerültek: kiemelte, hogy Zsigmondot már a nagysikerű Báthory 

István, későbbi lengyel király is arra intette, hogy a török ellen szövetkezzen, de efelé 

hajtották őt a jezsuitákhoz fűződő szoros kapcsolatai is, aminek ő igyekezett is eleget 

tenni: megöletett jó néhány törökpárti urat, köztük testvérét, Boldizsárt is, de még a 

moldvai és a havasalföldi vajdát is sikerült a török ellen fordítania. Az azonban, – írja a 

szöveg –, hogy az említett két fejedelem milyen sanyarúan végezte, még frissen él az 

emlékezetekben.  

 Az, hogy 1621-ben, a „prágai executio”187 időszakában, mit „üzentek” a 

császárnak Apolló bölcsei, nem nehéz megfejteni. A Bethlen követének elmondott 

történet azonban korántsem ilyen egyértelmű: a szöveg mondanivalója mintha 

szándékosan „parnasszusi ködbe” veszne: a kifejezések, mondatok sokszor 

többféleképpen is értelmezhetők, de a megtörtént események megítélése is kétes: a 

havasalföldi és a moldvai fejedelem a török ellen fordult, mégis pórul jártak, Báthory 

Zsigmond hősiesen harcolt a Habsburgok oldalán az oszmánokkal szemben, mégsem 

nyert felvételt a Parnasszus nagyjai közé…188 Mégis mit üzen Bethlen Gábornak a 

hírlevél? Hogy érdemes viszonyulni a törökhöz? Könnyen lehetett a szerkesztő 

                                    
185 „.Soviel ich bißhero erzehlet / (…) soll ewerm gnädigsten Herrn Keyser zu einer Warnung gesagt seyn 
/ daß er sich alldieweil noch zur zeit nicht alle Sachen richtig / zu keinem so hefftigen procediren vn 
exequiren anfrischen lassen / sondern bedencken / wie ubel es Keys. Sigmunden (…) darüber ergangen.” 
186 Jacques-Auguste Thou (Thuanus) (1553–1617) magasrangú francia politikus és történetíró volt, 
legjelentősebb munkája az 1604–1607-ben megjelent Historia sui temporis, mely az 1546–1607 közötti 
történéseknek állít emléket. 
Hogy miért éppen Cuspinianus és Thuanus meséli el a történeteket, egészen egyszerűen 
megmagyarázható: két olyan személyre volt szükség, akik kortársai voltak Luxemburg Zsigmondnak 
illetve Báthory Zsigmondnak, elég befolyásosak, hogy hiteles információkat tudjanak közvetíteni, és nem 
utolsósorban, elég nevesek voltak ahhoz, hogy bekerüljenek a Parnasszus nagy bölcsei közé. 
187 „Prágai executio”-nak nevezték a cseh felkelők ellen 1621. március 29-ével indított eljárást, melynek 
során június 21-én 27 személyt kivégeztek, 18-at pedig testi fenyítésre, illetve börtönbüntetésre ítéltek. 
188 A szöveg szerint Bethlen követe ugyanis javasolja, hogy Zsigmond fejedelmet latin nyelvtudása 
elismeréseképpen, vagy katonai érdemeiért vegyék fel a Parnasszus bölcsei közé, ezt azonban Apolló 
elutasítja. 
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szándéka, hogy minden korabeli olvasó saját belátása szerint találja meg a választ…189 

A kiadványnak ez a nyitott végű, parabolisztikus jellege mindenképpen egy elvont 

képek, burkolt jelentéstartalmak világában jártas, igényes olvasóközönségre enged 

következtetni.  

1622-ből az előző három évhez képest már jóval kevesebb hírlevél ismert 

Bethlen Gáborral kapcsolatban. 

A fejezet elején már idézett, Türckischer ergrimmter Kayser kezdetű kiadvány,190 mely 

azt ecseteli, hogy a török szultán milyen okból tört be Lengyelországba azért érdekes, 

mert – miközben azt állítja egy (meg nem nevezett, egyszerűen csak „Novellant”-ként 

megjelölt) hírfogalmazóról, hogy valótlan dolgokat állít és egyszerűen elferdít vagy 

kitalál híreket – Bethlen Gábort nyíltan a védelmébe veszi: 

 

Éppen ez a (…) hírszerkesztő azt a latin és német nyelvű írást / melyben Bethlen Gábor a 
török szultánhoz fordult, hogy az küldjön neki támogatást és segítséget / saját maga pingálta 
és költötte / ugyanezt szerte a világban / szabad nyomtatásban közreadta / azzal a céllal / 
hogy őt / minden kereszténnyel / mindegy milyen vallásúak / meggyűlöltesse / mintha egy 
nem kereszténynél keresett volna segítséget / és annak beeresztéséhez ajtót-ablakot kitárt 
volna.

191
 

 

Ez a néhány sor egyrészt bizonyítja, hogy az információk „korrigálása”, módosítása már 

a 17. században élő probléma volt, s az ilyen kezek tevékenykedése révén akár fiktív 

levelek, csak a szenzáció kedvéért írt dokumentumok is napvilágot láthattak; másrészt 

léteznie kellett egy (eddig nem ismert) kiadványnak (még ha kitaláltnak is), melyben 

Bethlen a török császárhoz fordult segítségért.192   

A szövegíró a továbbiakban a következő érvekkel próbálja megcáfolni a „hazug 

Novellant” állításainak abszurditását: 

 

                                    
189 Mivel a nyomtatvány kiadási helye ismeretlen, ezért sajnos nehéz kideríteni, hogy vajon ki 
sugalmazhatta a parnasszusi bölcsek gondolatait. 
190 Németh H 2094  
191 HAB 198.8 Hist. (9); Németh H 2094 
„Eben dieser (...) Novellant hat (...) beedes Latinische vnd Teutsche Schreiben / welche der Bethlehem 
Gabor an Türckischen Kayser vm ihme Succurs vnd Hülff zuzuschicken / soll haben abgehen lassen / 
selbst fingirt, vnd erdichtet / dieselbe auch in alle Welt / durch offenen Truck spangirt, der Meynung / 
jhne bey allen Christen / weß Religion die auch seyen / gantz verhast zumachen / als ob er hülff bey einem 
Vnchristen suchen / vnnd jhme Thür vnd Thor in das Römisch Reich zukommen / offen vn auffsperren 
thue. (...) 
192 Igaz, hogy mind Bethlennek a tatár fejedelemhez írt levele, mind a Des Türckischen Kaysers Hülff 
kezdetű nyomtatvány (mely 1621-ben újabb kiadásban [Röpl. 539 – ld. 99. jegyzet] látott napvilágot, 
tehát meglehetősen aktuális lehetett), nagy népszerűségnek örvendett, mégsem valószínű, hogy a szerző 
utalásában ezek közül gondolt volna valamelyikre, hiszen egyértelműen egy török császárhoz címzett írást 
említ.  
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Van benne valami / hogy Bethlehem Gábor Erdély fejedelmeként / a török császár 
pártfogásában és védelmében van / és ugyanezen fejedelemségnek / a vallás terén 
elszenvedett nyomorúságok miatt / az ő pártfogásába kellett adnia magát (…) de hogy 
[Bethlen Gábor] az egész magyar királyságot jogilag is a töröknek akarta volna átengedni / 
teljesen kitalált / és a legnagyobb valótlanság / hiszen hogy adhatna ki a kezéből egy egész 
királyságot / ha a magyar rendek nem járulnak hozzá…

193
 

 

 

Az abszurd vádaknak egyrészt a valószerűtlenség indokával veszi élét, másrészt 

megvilágítja a „megfogható” bűnök indíttatását (ami a fejtegetés szerint nem más, mint 

a kényszerhelyzet) és ezáltal próbálja elfogadtatni, hogy Erdélynek nem volt más 

lehetősége. 

Hogy egy nyomtatványban ilyen nyílt, a röpiratok propagandisztikus jellegére sem 

hasonlító  állásfoglalás történjék, és ilyen éles hangon szóljon ki a szerző a szövegből, 

egyrészt szokatlan, másrészt viszont megmagyarázza, hogy miért nincs feltüntetve a 

nyomtatás helye, vagy még kevésbé a nyomdász neve. Annyi viszont bizonyosra 

vehető, hogy a szerző protestáns. 

Cáfolja az eszmefuttatás azt a vádat is, miszerint 1621 nyarán a 600 000 oszmán 

a magyar és a cseh király felbujtására tört volna be Lengyelországba; inkább – mivel a 

lengyelek ekkor a spanyolok legfőbb támogatóinak számítottak – a spanyolok túlzott 

kontinentális megerősödésének ellensúlyozására tett kísérletként értékeli azt. 

Nyilatkozik Bethlen Gábor „védelmezője” a rebesgetett magyar béke híréről is: szerinte 

ez még jó ideig fog váratni magára; ebben azonban nem lett igaza. 

Amilyen in medias res kezdéssel indult a tudósítás a fejedelem tevékenységéről, olyan 

hirtelenséggel marad is abba: életének utolsó két évéből nem maradt fenn hírlevél 

formájában megjelenő tudósítás. Érdekes módon haláláról sem számol be külön 

kiadvány, pedig ha belegondolunk, hogy a mérgezés gyanúja is felmerült, érthetetlen, 

hogy miért szalasztotta el a sajtó egy ilyen szenzációízű hír közlését.194 

Ha életében már nem is, de halálát követően még kétszer is találkozhatunk nevével: egy 

1630-as beszámolóban195 arról olvashatunk, hogy Bethlen Gábor még nincs 

eltemetve196, de temetéséről sajnos nem maradt fenn semmilyen tudósítás.197 

                                    
193 Ohne ist es wol nicht / daß Bethlehem Gabor als ein Fürst in Siebenbürgen / in deß Türckischen 
Kaysers protection vnd Schutz ist / vnd selbiges Fürsthenthumb wider wegen der Religion erlittenen 
Trangsaalen halben / in seine protection sich begeben müssen (...) daß er aber dem Türcken das gantz 
Königreich Vngarn einantworten wölle / ist ganz erdicht / vnd höchste vnwarheit...“ 
194 Könnyen előfordulhat persze, hogy volt ilyen beszámoló, csak nem maradt fenn az utókornak. 
195 Németh H. 2120 „Vngerischer vnd Siebenbürgischer Zustand, Das ist Eigentlicher vnnd 
glaubwürdiger Bericht, wasmassen sich die in ober Vngern vnd Siebenbürgen Kayserlicher Mayestaet 
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Egy 1632-es tudósítás pedig Rákóczit egy, a császár földjére történt betörése 

kapcsán198 a „nagyhatalmú (…) Bethlen Gábor testvéré”-nek nevezi. A hír valószínűleg 

valamilyen téves információn alapulhatott, de elképzelhető, hogy a szerző csak a 

mindkettőjükre jellemző Habsburg-ellenességük miatt lát(tat)ott kettőjük között 

„rokonságot”. 

 

 

IV.1.1.5. Értékelés 

 

Igaz, hogy a hírlevelek csak időszakonként megjelenő kiadványok voltak, ám ha 

a korabeli nyilvánosság csak ezekből a hírforrásokból tájékozódott (volna), akkor is 

rendkívül sokféle információhoz juthatott Bethlen Gáborral kapcsolatban. Értesülhetett 

hadjáratairól, seregeinek mozgásáról, pusztításairól, sikereiről, olvashatott tőle 

származó, vagy hozzá írott leveleket, megtudhatta hogy kikkel folytatott diplomáciai 

tárgyalásokat, vagy hogy milyen pompával zajlott esküvője stb.  

A történet így azonban túlságosan kerek, hiszen a Bethlen Gáborral kapcsolatos 

hírlevelek szórtan jelentek meg Európában: vagyis nem egy városban (sőt, egy városban 

sem) jelent meg az összes. Az, hogy adott példány melyik városban látott napvilágot, 

csak nehezen állapítható meg, hiszen a legtöbb hírlevélen nincs feltüntetve a nyomtatás 

helye: egyrészt mivel az ilyen olcsó, tömegárunak számító termék esetében talán a 

kiadó sem ragaszkodott feltétlenül ahhoz, hogy feltüntesse azon a nevét, másrészt, ha a 

beszámoló elfogult, vagy kevésbé hiteles volt, talán még inkább jobbnak látták, ha a 

kiadvány anonim módon jelenik meg.  

A helységnevüket feltüntető (fennmaradt) kiadványok alapján azonban 

felvázolható, hogy melyik város, Európának melyik része hallhatta a legtöbb 

információt Bethlen Gábor felől.  

                                                                                                       

vnderworffen, sich wider den Türcken praesentirt vnd die Catholische Religion angenommen. 
Nachgedruckt zu Augsburg, durch Andream Aperger auf vnser lieben Frawen Thor. Anno MDCXXX.“ 
196 Mivel a fejedelmet január 25-én temették el, így a forrásnak ezt megelőzően kellett születnie. 
197 Ld. ehhez: TÓTH István György: Bethlen Gábor mókás temetési menete. (Francisci András pálos 
szerzetes levele 1630-ból). – In: Történelmi Szemle 1 (1997) p. 119-132. 
198 App. H. 824.  
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A térképen egyértelműen kiemelkedik, hogy a legtöbb ilyen hírlevelet Prágában 

és Augsburgban nyomtatták, ezek után tekintélyesen elmaradva jön csak számításba 

Frankfurt és München. Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen jellegű információknál tüntették 

fel a kiadót, azt láthatjuk, hogy a viszonylag semleges, tárgyilagos híreknél (béke, 

császári határozat, hadi jelentés stb. közlésekor) szinte minden esetben, a Bethlen 

törökösségét hangsúlyozó kiadványok esetében viszont már sokkal ritkábban. Azon 

elenyésző számú hírlevél, amely Bethlen pártját fogja, minden esetben nyomtatási hely 

nélkül látott napvilágot. Ez is bizonyíthatja, hogy egy császár ellen lázadó, törökökkel 

paktáló fejedelem mellett kiállni, elítélendő, veszélyes vállalkozás lehetett. A császár 

oldalán állók, vagy esetlegesen (pl. a prágai kivégzések után) átállók azonban nagyobb 

előszeretettel vállalták fel nevüket és császárhű szolgálatukat (ld. pl. Széchy György, 

aki elfogta és elküldte a császárnak Bethlen tatár kánhoz intézett levelét, vagy a 

nikolsburgi béke kapcsán a prágai Leopolt Tobias is nyíltan vállalja a kálvinistákat és 

Bethlent ostorozó, császár- és békepárti véleményét.) 

Külön kérdés az is, hogy vajon a tényszerűnek ható beszámolók, nyilvánvalóan 

egyik- vagy másik oldal irányába elfogult tudósítások, vagy a burkolt torzítások 

tengerében mennyire lehetett a felszínen maradni és objektíven eligazodni, viszonylag 

hiteles képet, esetleg véleményt formálni a fejedelemről vagy tevékenységéről, illetve 

hogy kinek volt erre egyáltalán igénye és képessége. Volt-e egyáltalán valaki, akinek 

volt kellő rálátása a fejedelem szerteágazó diplomáciai manővereire, terveire és tetteire, 

és ha igen, akkor vajon mennyire merítette tudását a nyilvánosság számára elérhető 
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műfajokból és mennyire egyéb forrásokból. Ez a kérdés, ha tényszerű bizonyítékokat 

várunk, tulajdonképpen még részeiben is megválaszolhatatlan. A többi sajtóműfaj 

vizsgálata után azonban mégis nagyobb valószínűséggel és megalapozottabb 

feltételezésekkel kereshetjük majd a választ. 

Mivel hírlevelek és röpiratok tekintetében Augsburg és Prága tűnik Bethlen 

Gáborral kapcsolatban a legjobban informáltnak, itt van lehetőség arra, hogy a 

megjelent híreket témájuk szempontjából is megvizsgáljuk. Szembetűnő, hogy mindkét 

város inkább a neki „kedves” híreket adta közre.  

A prágaiak Bethlenhez fűzött reményteli várakozásait fejezi ki, hogy a fejedelem 1619-

es első hadjáratáról három különböző kiadványt is nyomtattak, de megjelentették 

Bethlen királlyá választásának, illetve Brandenburgi Katalinnal ült esküvőjének leírását, 

valamint az 1627-es békekötést is. Túlnyomórészt olyan hír tehát, amelyben a fejedelem 

mint a protestánsok megmentője, mint pompában tündöklő úr, vagy esetleg semlegesen 

egy béke aláírója jelenik meg.  

Augsburgban látott napvilágot ezzel szemben szinte az összes olyan irat, amely 

valamilyen úton-módon a törökhöz kapcsolja Bethlent: a Hasszán illetve Szkender 

basákhoz írott levele két kiadásban is megjelent, de itt nyomtatták a tatár fejedelemnek 

írott állítólagos levelét is. 

A hírlevelek időbeli megoszlásának vizsgálatából több érdekes következtetést is 

levonhatunk.  

A Bethlen Gáborra vonatkozó német nyelvű kiadványok idő- és mennyiségbeli megoszlása az 
Apponyi, Hubay és Németh Katalógus alapján
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A hírek 1619-ben hirtelen, nagy mennyiségben indulnak, előtte semmilyen tudósítás 

nem érkezik Bethlen Gábor felől, ami azt bizonyítja, hogy Erdély, és vele együtt a 

fejedelem személye és tevékenysége csak a nemzetközi politikába való bekapcsolódása 

révén vált hírértékűvé. Az, hogy Bethlen további tevékenysége miért nem kapott ekkora 

nyilvánosságot, teljesen egyértelmű: a birodalmat érintő nagy háború hadszíntere 

áthelyeződött, a másik két hadjárat, még a mindig fenyegető török segítség mellett is, 

már csak magánakciónak számított, és az elsőnél önmagában is jóval jelentéktelenebb. 

Az 1618–22 közötti hírek magas számát nem egyszerűen csak egy a Habsburg 

Birodalmat érzékenyen érintő háborúba történő beavatkozás indokolja, hanem 

leginkább talán az, hogy a császár ellenében, egy kisebbségben lévő vallás mellett és a 

„kereszténység ellenségének” (vagyis egy európai szemmel mindenféleképpen 

elítélendő erő) támogatását élvezve indult a hadjárat. 

 A hírlevelekben szereplő hírek Bethlen Gáborral kapcsolatban igen bő 

információforrást jelentettek, de semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy ezek a kiadványok tucatjával megjelenő, kevésbé értékes, sokszor kétes eredetű 

értesüléseket közlő és nem utolsósorban időszakonként megjelenő hírszolgáltatók 

voltak. Elemző szemmel ezek a tények is értékes mondanivalóval bírnak azonban, 

hiszen egy-egy kontrollforrás révén beleláthattunk, hogy milyen rejtett praktikákkal 

színezi ki például a tudósító a fejedelmi esküvő eseményeit, torzítja vagy pótolja ki az 

információkat saját feltételezései szerint vagy a közvetíteni kívánt összkép érdekében. 

Láthattuk, hogy a tényszerűségtől duzzadó hadi beszámolók, vagy a hitelesnek ható 

levelek közlésén túl milyen parabolaszerű rejtvények, vagy Bethlen megítéléséről 

vitatkozó kiadványok is keringtek közkézen, bizonyítva a szerteágazó, gondolkodó vagy 

éppen véleményében megosztott olvasótábor meglétét.  
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IV.1.2. Bethlen Gábor a korabeli illusztrált röplapokon 

 

A hírlevelekhez hasonlóan a kor közismert „röpülő lap”-jai szintén a nem 

rendszeresen megjelenő műfajokat képviselik, mégis más célkitűzést követve, más 

eszköztárat felvonultatva, sokrétűbb vizsgálati lehetőségekkel és eredményekkel 

kecsegtetve. Az illusztrált kiadványok Bethlen-képe már a műfaj sajátosságaiból 

következően is színesnek és izgalmasnak ígérkezik: a szélesebb, olvasni nem tudó 

tömegek számára is elérhető képi illusztráció és az azt kiegészítő vagy kommentáló 

szöveg eleve kettős elemzési lehetőséget nyújtanak. Bár a röplapok propagandisztikus 

funkciójuk miatt legtöbbször valamilyen irányba eltorzított képet mutatnak, mégis 

kézenfekvő, hogy nem minden valóságalapot nélkülözve teszik mindezt. Ezek 

vizsgálata révén megismerhetővé válik az európai emberek felé közvetített Bethlen-kép, 

illetve felkínálkozik a befolyásoló szándékú képek mögött álló hatalmak érdekeinek 

megismerése is, vagyis, hogy egy röplapon miért az adott módon jelenik meg a 

fejedelem, kinek az érdekében állhatott őt ilyen színben feltüntetni és mi lehetett ezzel a 

célja. A röplapokon való megjelenés mennyiségéből és minőségéből, illetve az európai 

politika és hadszíntér más résztvevőivel történő összevetésből kirajzolódhat Bethlen és 

az Erdélyi Fejedelemség korabeli szerepe és jelentősége is. A konkrét Bethlen-kép 

feltárása közben pedig körvonalazódik az európai hírszolgáltató rendszer egy szeletének 

eszköztára és működése is. 

Az alábbi fejezet azokat a korabeli német nyelvű illusztrált röplapokat kívánja 

áttekinteni, melyeken Bethlen Gábor képi vagy írott formában megjelenik. Mivel a 

röplapok a legritkább esetben vannak dátummal ellátva, és legjobb esetben is csak 

évszámmal, ezért ezek a tényezők a 21 vizsgált kiadvány kronologikus besorolása 

helyett inkább tematikus, illetve problémaközpontú csoportosításra ösztönöznek. A 

röplapok elemző bemutatása közben irányadó rendező elv lett Bethlen szerepének 

értékelése: vajon a röplapok sajátosan színezett világában milyen jelentőséggel jelenik 

meg Bethlen alakja? Jut-e neki főszerep, vagy pusztán az európai események 

oldalhullámai vetnek oda egy-egy epizódszerepet? Mennyire tartós a fejedelem jelenléte 

a röplapok alakította köztudatban? Felvillanó hullócsillag, vagy tartós, hosszabb időn 

keresztül közismert „sztár”? A propagandisztikus jellegből kisejlik-e valamennyire egy 

valósághoz közel álló Bethlen-kép, vagy pusztán egy fiktív, az érdekeknek és céloknak 

megfelelően kiszínezett alak születik? És végül: a megjelent kiadványokban 
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felfedezhető-e valahol Bethlen befolyása? Tudta-e valamelyest alakítani imázsát a 

röplapforgatók széles publikuma előtt?  

 

 

IV.1.2.1. Események és szövetségesek sodrásában…: Bethlen pusztán 

mellékszereplő? 

 

A hírlevelek elemzéséből egyértelműen kirajzolódott, hogy Bethlen 

tevékenysége akkor tartott a legnagyobb érdeklődésre számot, amikor kilépett a 

nemzetközi hadszíntérre, beavatkozott a harmincéves háború eseményeibe. A 

következőkben a röplapokon keresztül próbálom megragadni, hogy milyen szerepek 

jutnak a fejedelemnek, önállóan, vagy kapcsolatrendszerek szereplőjeként és milyen 

minőségben jelenik meg.  

Bár a röplapok esetében a műfaji sajátságokból következően kevésbé lényeges a 

keletkezés ideje,   A Denckwürdiges Geheimnus199 kezdetű kiadvány mégis 

egyértelműen behatárolható: a cseh felkelés körüli eseményeket mutatja be II. 

Ferdinánd álomszerű víziójaként. Ez az egyik legkorábbi röplap, melyen Bethlen Gábor 

felbukkan, a prágai konfliktus és a körülötte kialakuló szövetségrendszer 

vezéregyéniségeként lép színre, és későbbi szerepe is szinte programszerűen 

előrevetítődik. 

A kép bal oldalán az alvó II. Ferdinánd feje körül maga Krisztus hessegeti el a legyeket, 

hogy annak nyugodt álmot biztosítson. A kép jobb felső felében a prágai felkelés körüli 

események Ferdinánd álomszerű víziójaként vetítődnek ki. A kép alsó részén egy rövid 

menet élén Bethlen Gábor Erdély (hét várat ábrázoló) zászlajával a vállán Pfalzi Frigyes 

oldalára állva, a császáriak ellen vonul, mintegy vezetve a maga mögött menőket, 

többek között a közvetlenül a háta mögött igyekvő törököt. II. Ferdinánd helyesen látta 

„álmában”, hogy Erdély fejedelmének a közeljövőben vezető szerepe lesz. Kézenfekvő, 

hogy a röplap a prágai események kibontakozása és Bethlen beavatkozása után készült. 

A kép alatti, két hasábba rendezett szöveg az illusztráció 26 latin feliratát tolmácsolja 

német nyelven. Hogy a röplapok az egyszerűbb emberek igényszintjét is megcélozták, 

                                    
199 „Denckwürdiges Geheimnuß: Einer allbereit erfülleten / vnd noch zukünfftigen Prophecey / welche 
anzeigt den vergangenen vnd noch continuirenden Zustand deß Böhemischen Vnwesens.” Magyarra 
fordítva: „Elgondolkadtató titka: egy immár beteljesedett / és még jövőbeni próféciának / mely a cseh 
garázdálkodás elmúlt és még folytatódó állapotjait mutatja be.“ Göttingen, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 43., Ld. Mellékletek II. 
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néhány gúnyolódó bölcsesség is alátámasztja, pl.: „Aki immár az árokban fekszik / 

annak nem szabad aggódni, hogy lejjebb eshet.”200 Ezekből a szavakból inkább a 

császári híveit kigúnyoló hangvétel szűrődik át, néhány felirattal lejjebb azonban éppen 

ellenkező benyomása támad az elemzőnek: „Az istenek pogány időkben / a 

kellemetlenkedőket / kik száz kézzel szegültek ellenük / dörgéssel és villámlással földbe 

zúzta: szintén így fogja Isten ezt az ötféle kart / kik az ÚR felkentje ellen szövetkeznek / 

megbüntetni és széjjeltörni tudni.”201 Eszerint tehát az úr felkent szolgája, a császár, 

élvezni fogja az égiek támogatását, az ellene szövetkezők elpusztulnak. Valószínű 

ennek a mennyei támogatásnak a kifejezését hivatott szolgálni, hogy Ferdinánd feje 

fölül nem csekélyebb személy hessegeti a kártékony rovarok „seregét”, mint Jézus, aki 

a zsoltári idézet szerint nem más, mint „aki a királyoknak győzelmet ad”.202 

A Bethlen alakja előtt húzódó 11-es számmal jelölt felirat viszonylag ítéletmentesen 

nyilatkozik a fejedelem és Erdély helyzetéről: „Vagy győzedelmeskednünk kell és 

legyűrnünk / vagy pedig más és hatalmasabb fenségnek leszünk alávetve és 

engedelmesek.”203 

A felirat meglepően objektíven tükrözi az Erdélyi Fejedelemség helyzetét, és egyben 

magyarázza is Bethlen tevékenykedését: vagy hadba száll a császáriak ellen és 

függetleníteni próbálja magát, vagy alávetett lesz. 

A legtöbb röplap a cseh felkelést követően pfalzi Frigyessel kapcsolatban jelent 

meg: legtöbbször kilátástalan helyzetével, vagy menekülése kapcsán204 próbálták 

nevetségessé tenni. Mellette azonban, mellékszereplőként sokszor Bethlen alakja is 

felbukkan.  

                                    
200 „Wer allbereit in dem Graben ligt / der darff sich nicht besorgen daß er weiters fallen kan.” 
 A prágai konfliktus egy szimbolikus lázadással vette kezdetét: 1618. május 23-án a két gyűlölt császári 
helytartót, Martinitzet és Slawatat és titkárukat, Fabriciust a Hradzsin ablakaiból a várárokba hajították. 
(A defenestratio a huszitáknál a népi igazságszolgáltatás egy elfogadott formája volt.) A sors iróniája, 
hogy a császáriak a 17 méteres zuhanás ellenére szinte sértetlenül élték túl az akciót, és még a várárokból 
is - a feléjük célzott lövések dacára - ép bőrrel tudtak elmenekülni. 
A metszet ezt a jelenetet is részletesen ábrázolja, a képen mind az ablakból való kipottyanás, mind a 
feléjük célzott lövések meg vannak örökítve. 
201 „Die Götter haben zu der Heiden Zeiten / ihre Widerwärtigen / so gleichsam sich mit hundert Händen 
wider sie gesetzt / mit Donner vnnd Blitz zur Erden geschlagen: Also wird auch Gott diese fünfferley 
Arme / so sich wider den Gesalbten des HERRN zusammen verbunden / zu straffen vnd zu zerbrechen 
wissen.” 
202 „Der du den Königen Sieg gibst / Psalm 2.” 
203 „Entweder müssen wir obsiegen vnd überwinden / oder aber anderer vnnd höherer Obrigkeit 
vnterthänig vnd gehorsam seyn.” 
204 Az elveszített fehérhegyi csata után (1620. november 8.) V. Pfalzi Frigyes, aki rövid királyi 
pályafutása miatt a „téli király” melléknevet kapta, Breslau-on és Berlinen keresztül a Németalföldre 
menekül Orániai rokonaihoz. A császári átok következtében elveszíti Pfalzi fejedelemségét és a választói 
címet is, melyet 1623-ban Bajor Miksa, a Katolikus Liga vezetője, és a cseh felkelés leverője kap meg. 
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 Az Eigentliche Abbildung des Winter Königs kezdetű röplap205 kilátástalan, 

nevetségessé tett helyzetben mutatja be a pfalzi választót: a császári sas épp leemeli a 

fejéről a koronáját, majd pedig egy üres hordón ittas állapotban lovagolva épp (a túl sok 

mindennel: elfoglalt területek, városok, korona) elrontott gyomrán könnyít. Ugyanakkor 

még mindig bizakodó: várja a holland, svéd, dán támogatást, és várja Bethlen Gábort is, 

aki török segítséget hoz magával. A segítőtársak közül Bethlen az egyetlen, aki 

ténylegesen ott van a háttérben, a képen sereggel a háta mögött áll, a többiek csak ígérik 

a segítséget. Bethlen tehát ismét a háttérben, de jelenléte, és serege révén súlya nem 

elhanyagolható. 

 Frigyessel kapcsolatban a legkedveltebb téma az „eltűnése” volt. A téli király 

hirtelen elmenekülését volt hivatott kigúnyolni az a röplap, melyen udvari szakácsa206 

várja őt kétségbeesetten haza, aki mindenféle jókat készített neki reggelire, de ő nincs 

sehol. A szakács panaszai közben a politikai dolgokkal kapcsolatban is elejt jó néhány 

mondatot, melyek nem fukarkodnak magyar vonatkozásokban sem: Bethlen Gábort, aki 

„törökkel, tatárral és az ördöggel is” szövetkezik, veszélyesnek tartja, mert szerinte 

minél messzebbre siet Frigyes, annál közelebb merészkedhet Bethlen Gábor.207  

 

Wilstu aber noch ferner gahn /   De ha még messzebb távolodsz 
Gefatter Gabor locken heran /    Gábor komát idecsalod / 
Mit Türcken / Tartern / mit dem Teuffl  Törökkel / tatárral / az ördöggel 
Vnd dich schrauben in solch Verzweiffl /   S téged kever majd oly kétségbe / 
So ist dein nunmehr / der Garauß /   Hogy majdan a te végzeted / 
Wird kommen dir zu Hoff vnd Hauß,   Egyenest házhoz jön neked. 
 
 
 

Általánosságban a magyarokról is nyilatkozik a kiadvány, meglehetősen negatívan: 

gyáva, megbízhatatlan nyulaknak nevezi őket: 

 
 
Vff Vngern poche du ja nicht /   Magyarokkal ne hivalkodjál / 
Trewlich mit dir sies meinen nicht.   Őszintén ők nem gondolják. 
Wer waren doch nicht die guten Leut /  Hisz kik voltak azok a jó emberek / 
Die beim Treffn gestern ihren Abscheid  Kik a tegnapi találkán  
Zum aller ersten flüchtig nahmn?   Először a legsebesebben búcsút intettek 
Warns nicht die / die auß Vngern kamn?  Nem azok voltak-e / kik Magyarföldről jöttek? 
Packaschi / packaschi packn sie /    Bagázsit / bagázsit összepakolják 
Vnd drauff außreissn ohn grosse Müh /  S azzal a csíkot lazán elhúzzák 
Für Tromt vnd Trommel stehn die Leut /  Trombitaszóra úgy viselkednek ezek az urak 

                                    
205 „Eigentliche Abbildung des Winter Königs / wie er durch seine Räth daß Reich / darauß er neulich mit 
grosser Niderlag vertriben worden / widerumb erobern könne / vnd was für grosse Hülff er / nach laut 
der gemainen Zeittungen / zugewarten hab.” Paas 3. / 291.; ld. Mellékletek III. 
206 Az 1621-es (!) kiadás címe: „Pragischer HofeKoch Vom Wintermonat / Im jahr / 1620.” Harms IV/ 
114., Ld. Mellékletek IV. 
207 „Wilstu aber noch ferner gahn / Gefatter Gabor locken heran / Mit Türcken / tartarn / Mit dem Teuffl 
/..” 
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Wie Hasn. Merckt diß Exempel heut. Mint a nyulak. Jegyezzétek e példát magatoknak. 

 

A szakács ezután tanulságként elmesél egy fabulát, ahol is szimbolikusan próbálja 

megvilágítani a cseh konfliktust. Egy „gazdagon zöldellő rét”-ről mesél, ahol kezdetben 

egy büszke „ló” áll és nyugodtan legelészik, hamarosan azonban összeütközésbe kerül a 

szintén a réten álló agancsos „szarvassal”. A „ló” csak magának akarja a „rétet”, annak 

minden javával együtt, és megpróbál megszabadulni a „szarvastól”. Ez azonban nem 

sikerül egyedül, a lónak segítő(k)re van szüksége; megkér tehát egy „embert”, hogy 

támogassa őt a „szarvassal” szemben. Az „ember” segítséget ígér, de állítása szerint 

csak akkor tud segíteni, ha a „ló” hajlandó a kantárt, a zablát és őt lovasaként elviselni. 

A „ló” beleegyezik, s bár sikerül a „szarvast” elűzni a „rétről”, de a „ló” örökre 

szolgasorba süllyed. 

A röplap a fabula értelmezését illetően nem hagyja kétségek között az olvasókat, 

néhány sorral lejjebb nyíltan feloldja a rejtélyt.  

 

Du Böhmerland / du Böhmerland /   Te Csehföld / te Csehföld / 
Mit deinen Schwestern dir bekandt /   S hozzád tartozó több lánytestvéröd / 
Bist diese Wiese Grün und schön /   Magad vagy ez a szép zöld rét / 
Der Gaul / der weiden thut darauff gehn /  A ló / mely legelészik rajta 
Seind deine Stände / Graffn vnd Herrn /  Rendjeid / grófjaid és uraid takarja / 
Die gerne selbst ihr König wehrn /   Kik szívesen maguk lennének királya 
Der Hirsch / der Römisch Keyser ist /   A szarvas / a római császár / 
Sein Gweyh sieben Endig starck ist.   Agancsa hetedízig szilárd. 
Wer ist der Mensch / der dir thut rathn?  S ki az az ember / ki tanáccsal áll mögötted? 
Der ists / dem ich heut hab gebratn /  Ő az / kinek én ma sütöttem / 
Der grüste Mann / ist Türck Gabor /   A legnagyobb ember / Török Gábor / 
Soll dir der eins gebn hindr ein Ohr /  Ki majd egyszer jól füled mögé vág 
Zaum vnd Gebiß dir legn ins Maul /   Kantárt és zablát a pofádba ad 
Sitzen auff dich als einen Gaul /   S igáslóként üli hátad / 
Vnd durch des Türcken Hülffs beystand   S a török segítsége által 
Dem Keyser schadn in seinem Land /  Kárt tesz a császár országában / 
Was würdestu endlich darvon /   S mi lesz neked ebből végül / 
O Böhmen / Böhmen bringn zu lohn?  Ó Csehföld / Csehföld nyereségül? 

 

 

A rímek elbeszélője éleslátóan értékeli a politikai helyzetet és a csehek várható jövőjét 

is.  

A szöveg egyértelműen protestáns hangvételű, de a közeledő katolikus hadak mellett az 

elűzött királyról is erős gúnnyal nyilatkozik. A kiadvány, melyben „Csehföld” többször, 

nyíltan is megszólítódik, figyelmeztető intésnek hat, „olyasvalaki” szájából, aki 

aggódva figyeli a csehek sorsát és jövőjét, ennek alapján feltételezhető, hogy a kiadvány 

cseh indíttatással Prágában született. A röplap rendkívül népszerű lehetett, számos 

kiadása fennmaradt. 
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 Az eltűnt Frigyes után kutat egy másik kiadványon Buquoy küldönce208 is, aki 

mindenfelé keresi az „elveszett” királyt: bekopog a holland, az angol királyhoz, a Hanza 

városokhoz, de kérdezi a zsidókat és a koldusokat is. Bethlen Gáborhoz is betér és így 

kérdezi Frigyes felől: 

 
Bethlem Gabor / sein freund gar gut /  Bethlen Gábor / neked jó barátod / 
Den gwiß sein Unglück schmirzen thut / Ki baját biztos fájlalod /  
Der du jetzt bist sein trost allein /  Ki vagy most vigasza egyedül / 
Sag wo mag er hin gflohen seyn.  Mond meg vaj’ hová menekült. 
Ey lieber sag wo find ich doch /  Eh inkább mondd még hol lehet / 
Den verlornen Pfaltzgrafen noch?  Pfalzi gróf ki elveszett? 

 

Bethlen itt ismét „csak” sokadrangú mellékszereplőként, mint Frigyes szövetségese 

jelenik meg. A „jó barát” megnevezés utal azonban arra, hogy az esetleges támogatók 

sorában az erdélyi fejedelem tényleges segítőként szerepel. A röplapok 

propagandisztikus elfogultsága, szatírikus-gúnya mellett azonban valósághűen 

kirajzolódnak a hadszínterek és szövetségrendszerek valós erőviszonyai és eseményei 

is: Bethlent, aki nemcsak ígérget, hanem sereget is küld, közeli barátként tüntetik fel. 

A Hochwichtige Erhebliche vrsachen / was massen…209  című, 1620-ban 

nyomtatott katolikus röplap a császárt és szövetségeseit próbálja meggyőzni a vallási 

tolerancia fontossága felől, és hogy legyenek elnézőbbek protestáns ellenfeleikkel 

szemben, különben az egész Birodalom fennállását veszélyeztetik. Mindezek 

alátámasztásra többek között Bethlen Gáborral is példálózik a kiadvány: túl kemény 

ellenfélnek tekinti a fejedelmet és a protestánsok táborát, ahhoz, hogy azt egyszerűen 

csak fel lehessen számolni: „Magyarföldön is veszélyben vagy / a Bethlehem 

Gáborukkal / leszámolni nem lesz lehetséges / Luther és Calvin ellen / terved / nem 

sikerülhet / még ha egész hatalmadat fordítod is erre”.210 Ékes példája ez a kiadvány 

azon nagyszámú röplapnak, melyek elsődleges célja nem a szemben álló fél 

kikarikírozása, hanem a béke és a vallási tolerancia hirdetése.  

                                    
208 „Post Bott. Getruckt im Jahr / 1621.” Paas 3. / 205., ld. Mellékletek V. 
209 „Hochwichtige Erhebliche ursachen / was massen diesem betrübten Zustand--- / teutschlandt 
abzuhelffen / vnd die genandte Catholischen sich auffs new / zu verhütung ihres eignen verderbens / 
gegen den Euangelischen in ein gütlichen Vertrag einlassen / alle sach dem lieben Gott beuehlen / vnd 
Jede partey sich zu frieden begeben sollen / Anno M. DC.. XX.” Harms II./ 149., ld. Mellékletek VI. 
210 „Auch bist in Vngera in gefar / Mit ihrem Bethlehem Gabor / Vß z’füeren wirt nicht möglich sein / 
Wider Lutherum vnd Caluin / Dein vorhaben / mag gar nicht flecken / Solst gleich dein gantze macht 
dran strecken.” 
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 Der Union Mißgeburt címet viselő kiadvány211 a protestáns Unió fejlődését egy 

„könnyelmű” nő élettörténetén keresztül mutatja be. Ez a nő nem más, mint Kálvin és a 

„Szegénység” „Unió” nevű leánya, aki felcseperedve „könnyűvérű” nővé válik, egy 

„németalfölditől” teherbe esik, de a várt gazdag gyermekáldás helyett hosszas és 

gyötrelmes vajúdás következik, melybe az időközben legyengült „Unió” anya „szép 

csendben” bele is hal.  

Az illusztráció a szimbolikus értelmezés mellett megjeleníti a „valódi” protestáns Uniót 

is, a résztvevők tábora körül - a háttérben, abszolút mellékszerepben, de a szövetségi 

rendszerek szintjén nézve súlyának és befolyásának megfelelően - ott van Bethlen 

Gábor, „egy magyar renegát” is, aki a törökök támogatását élvezve segíti az Unió ügyét. 

A röplapon látható Bethlen-ábrázolás egyértelműen azonosítható: egy 1620-as Lucas 

Kilian metszet-arckép alapján készült.212  

Mivel a röplap az Uniót kifejezetten csak kálvinista „találmánynak” állítja be (a 

valóságban csak az észak-német lutheránus fejedelmek maradtak kívül), és mivel a 

bajor és a szász fél egyenrangúnak van feltüntetve, ezért feltételezhető, hogy lutheránus 

befolyás alatt készült.  

 A fenti röplapokon Bethlen mindig valamely politikai/ vallási szövetségrendszer 

tagjaként szerepel: a cseh felkelés kapcsán, a kigúnyolt „téli király” oldalán, vagy a 

protestánsok támogatójaként. Politikai ténykedése az európai hadszíntéren nem volt 

tehát olyan jelentőségű, hogy a birodalmi propaganda önálló röplaptémaként 

megjelentette volna. Más összefüggésben és célzattal azonban Bethlen mégis 

címszerephez jut… 

 

 

IV.1.2.2. Bethlen végletek között: a kereszténység példaképe („jámbor hős”) és/ 

vagy ősellensége („Mahometes” „véreb”)? 

 

Mivel a vallási ellentétek az európai hadszíntéren kibontakozó konfliktus egyik 

alappillérét alkották, ezért nem meglepő, hogy mind protestáns, mind katolikus oldalról 

számos ilyen kérdést feszegető röplap látott napvilágot. Ezzel a témával egységbe 

lehetett forrasztani a katolikus vagy a protestáns tábort, a neveltetésnek és 

                                    
211 Paas 3./ p.330., ld. Mellékletek VII. 
212 CENNERNÉ WILHELMB  Gizella: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati stíluskapcsolatok a 
XVII. századi portrégrafikában). In: Folia Historica 8 (1980) p. 33-53. 
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világfelfogásnak köszönhetően mélyen gyökerező, sokszor elvakult vallási 

meggyőződés révén pedig a legegyszerűbb embereket sem kellett különösebben 

győzködni, hogy ki az ellenség és ki a barát, és nekik melyik táborban van a helyük. 

Bethlen Gábor is előszeretettel kerül előtérbe ilyen összefüggésben, és míg politikai 

ténykedése révén erre nem került sor, addig a vallás képviselőjeként főszerepek is 

jutottak neki az illusztrált kiadványok metszetein és hasábjain. 

A Bethlen Gábor megítélése körüli megosztottságot leginkább az a két röplap 

bizonyítja, mely kifejezetten a fejedelem személyét helyezi a középpontba, de éppen 

ellentétes perspektívából szemlélve. 

  A Wahre Contrafactur vnnd Abbildung kezdetű röplap213 az eddigiekhez 

képest egészen más, pozitív (fő)szerepben tűnteti fel Bethlent. A metszeten a „Fenséges 

és Méltóságos Fejedelem” látható, dicső férfiúként megjelenítve, akit világi és egyházi 

méltóságok, a háttérben pedig támogatók hada vesz körül. Az illusztrációt párbeszédes 

szöveg kíséri: melyben a Vallás, a köznemesség és a főrendek folytatnak diskurzust 

Bethlen Gáborral. A kiadvány valószínűleg az 1620. évi pozsonyi országgyűlés emlékét 

örökíti meg214 s nem sokkal az országgyűlés befejezése után keletkezhetett, mert nem 

említi a későbbi eseményeket. A szövegen erős gyűlölet vonul végig a katolikusok, 

különösen a pápa és a jezsuiták ellen. 

 Először a „Religio” szól Bethlenhez keserűen panaszkodva a katolikusok, a 

„hétfejű mérges kígyó” hatalmaskodásai miatt, kissé eltúlozva ecsetelve a 

közállapotokat: a templomok áruházzá való lezüllesztését, a bűnbocsánatok árulását stb. 

és Bethlen Gáborhoz, a „jámbor hős”-höz fordul az evangélikus vallás megmentése 

ügyében. A fejedelem Istenbe vetett bizalommal biztatja a „Religio”-t.  

A „Vallás” után a „Köznemesség” kap szót, vádolják az idegen hadsereget, mely 

mindent elpusztított, s most a törököt is nyakukra akarja küldeni. Ezért fordulnak a 

fejedelemhez, hogy „hős kezével” védelmezően „fedje be a hazát”. Bethlen válaszolva a 

nemesek kérésére, mindenekelőtt védelmébe veszi a törököt, azt állítva, hogy a török 

tisztességesebb és hűségesebb annál, mintsem hogy az ellenséghez állna. Egyébként 

örömmel szövetkezik a rendekkel az ellenség legyőzésére.  

Bethlen végül a főrendek anyagi és egyéb támogatását elfogadva, a csehek példáját 

említve harcra szólít. 

                                    
213 Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 
32., ld. Mellékletek VIII. 
214 A röplapon eleve 1620 van feltüntetve nyomtatási évnek. 
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Erdély fejedelme itt a protestáns vallás védelmezőjeként, az elnyomók elleni küzdelem 

vezéreként egyértelműen pozitív figura. A röplap szerzője jól ismerte a magyar 

viszonyokat, a katolikusok elleni harc érzelmi motívumait, s mivel a csehek említésekor 

azt is írja, hogy azok „derék királyt kaptak”, valószínűsíthető, hogy a prágai tábor egy 

kiadványáról van szó.  

Ennek szinte ellenpéldányaként értelmezhető a Trewhertz Warnung, An die 

gantze werthe Christenheit kezdetű kiadvány,215 mind az illusztrációban, mind az ehhez 

kapcsolódó szövegben, az összes röplap közül a legnyíltabban vádolja „Törökösség”-

gel, az egész kereszténység elárulásával a fejedelmet. 

A kép közepén Bethlen Gábor török turbánban áll. A szöveg a „kereszténység dolgainak 

mai állása felől panaszkodik”, hogy míg a nagy elődök már évszázadok óta a török ellen 

áldozták vérüket, addig ma a fordítottját láthatjuk: keresztény ember az oszmánnal 

szövetkezik. Fő példaként Bethlen Gábort említi. 

 
Schaw nur wie es in Vngarn steht /   Nézd csak meg Magyarországot / 
Wie es mit Bethlehem zugeht.   Milyen Bethlennel az állapot. 
Sih / wie kan Er so practicirn /   Lásd csak hogy praktizál / 
Vnd Teutschlandt mit der Naß herumb führn.  Vezetve Némethont az orránál. 
Schaw / wie kan Er in allen fälln /    Nézd hogy tud lenni mindenkor / 
Sich artlich vnd Heimtückischen stelln.  Előzékeny majd alattomos. 
Sih / wie kan Er den Türcken sein /   Lásd hogy tud a törökhöz ilyen lenni / 
Als ein Vasall / klünselns so sein.   Mint vazallus azon csüngeni. 
Schaw / wie kan Er an allen Endn /   Nézd hogy tud mindenütt / 
Beyneben seinen Adherendn.    A hozzá csatlakozókkal együtt /  
Den Rebellen viel Krieg anrichtn /   A rebelliseknek háborút szítani / 
Brandt / Mordt / Auffruhr / vnd Vnglück stifften. Pusztulást / vért / zúgolódást / bajt hozni. 
Sih / wie er nur mit seiner Macht /   Lásd mire használja hatalmit 
Dem Türcken Thür vnd Thor auffmacht.  A töröknek ajtót ablakot nyit. 
 

 
A legnagyobb vád tehát, hogy kaput nyit, és ahogy a képen is látható, utat mutat a török 

seregeknek. A kép jobb szélén egzotikus, sárkányszerű madarak által kísért török sereg 

gyülekezik. Balról, velük szemben az angyalok által védelmezett keresztény seregek 

láthatóak. Bethlen Gábor (bal felén Batthyány gróffal, jobb felén Jägerndorffal, háta 

mögött pedig a tanácsokat súgó Thurn gróffal) erős építmény előtt, mintegy a 

„kereszténység védőbástyáján” áll, ennek kapuit nyitja meg az oszmán seregek előtt. S 

hogy az olvasók számára se legyen feledhető, hogy merre is tart(ana) az ellenség, a kép 

bal felső sarkában Bécs városa látható.   

A röplap, mint ahogy az a címében is szerepel: „figyelmeztetés”, „óvva intés” a 

„kereszténység jámbor gyermekei felé”, hogy a „Törökös Bethlen / és Mahometes 

                                    
215 App. M. 347. , ld. Mellékletek IX. 
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Gábor”, a „török véreb” által milyen veszélyek fenyegetik; ezáltal összefogásra, az 

ellentétek félretételére szólít fel.  

 Ha összevetjük az imént vázolt két kiadványt, úgy tűnik, hogy míg a „jámbor 

hős” fejedelem csak az aktuális, a fehérhegyi csatát megelőző, várakozásokkal teli 

időszak hangulatát tükrözi, addig egy Bethlen törökösségét ostorozó röplap hosszú 

évekig aktuális lehetett, hiszen mint azt a hírlevelek, a vásári kiadványok vagy a 

hetilapok hírei is tanúsítják, Bethlen oszmánokkal való kapcsolatait még 1628-29-ben is 

élénk érdeklődés kísérte. Egy „Törökös Bethlen és Mahometes Gábor” szólam akár 

évekig is a fülekben csenghetett. 

A fejedelem, ha nem is egyértelműen címszerepben, de a kereszténység, a 

császári ház ellenségeként, a protestánsok támogatójaként további röplapokon is 

megjelenik. A cseh protestánsok kiadványainak egyik tipikus, 1620-ra datálható 

terméke a Böhmischer Jesuiten Kehrauß / vnd Teutsche Weck Uhr című röplap,216 mely 

a kiutasított jezsuiták nagy visszatérési igyekezetét217 gúnyolja ki, hogy ezzel is 

összekovácsolja a protestáns tábort. Az illusztráció tizenegy különálló, színpadi 

művekhez hasonló jelenetre bontható: az első hét jelenetben a jezsuiták Máriától 

kezdve, Krisztuson és a római pápán át mindenkit megkeresnek, hogy kérésüknek 

érvényt szerezzenek. A VIII – IX. jelenetben Ziska mellett felbukkan maga Kálvin és 

Luther is, akik végső soron szövetségesek. A X. jelenet Bethlen Gáborral foglalkozik, 

aki a következő néhány sorral mutatkozik be:  

 
B e t h l e n  G a b o r     B e t h l e n  G á b o r  

Mit grosser Macht komm ich zu Feld /  Nagy erővel lépek a színre / 
Ob solchs gleich nicht jedem gefällt /  Bár ez nem tetszik mindenkinek / 
Gleich wie Attila mein Vorfahr /   Akárcsak elődöm Attila / 
Welcher die Gäysel Gottes war /   Ki Istennek volt rabja / 
Das Glück hat bißher beygwohnt mir /  A szerencse eddig velem volt / 
Gleiche hoffnung hab ich hinfür.   Remélek a továbbiakhoz hasonlót. 

                                    
216 „Böhmischer Jesuiten Kehrauß / vnd Teutsche Weck Uhr: Wunderliche Geheimnussen vnd 
nachdenkliche Propheceyungen / von dem jetzigen Zustand deß RömischReichs, Als: I Jesuiter 
Pilgramschafft / so sie zu ihrer suchenden restitution angestellet. II, Böhmischer Lautenklang / wegen 
auffgerichter Confoederation. III, Dreyfaches Ungleich / vom jetzigen Religionstreit / tc. IIII, Türckischer 
Warnungs Bott in Ungarn geschickt, Und V, Auffwecker der alten Deutschen an ihre Nachkommen / 
neulicher zeit Warnungsweise abgefertiget.” Göttingen, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 48, Ld. Mellékletek X. 
217 A prágai felkelés után egy Thurn Mátyás vezetésével létrejött harmincfős rendi direktórium vette át a 
(„a hit és a szabadság védelmében”) hatalmat: a jezsuitákat kiutasították és elűzték Csehországból, a 
katolikus egyházi javakat pedig - a felállított hadsereg finanszírozása céljából - lefoglalták. A jezsuiták 
csak a fehérhegyi csata után, 1622-ben tértek vissza a számüzetésből Prágába. LAHRKAMP, Helmut: 
Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Eine Darstellung der Jahre 1618-1648 mit 326 Bildern 
und Dokumenten. Münster 1997. p. 9. 
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Bethlen a török szövetségese 

 
 

Ha Bethlen fellépése kigúnyolható is, ereje semmilyen 

tekintetben nem elhanyagolható, hiszen „nagy erővel lép a 

színre”. Elődjeként Attilát, „Isten ostorát” nevezi meg, 

kinek erejétől rettegett Európa.218  

A bemutatkozás után megjelenik mellette a későbbiekben 

is elmaradhatatlan „partnerként” feltüntetett török; a 

szultán támogatásáról biztosítja a fejedelmet: 

 
 

T ü r c k i s c h e  K a y s e r  z u m  B e t h l e n   A  
t ö r ö k  c s á s z á r  B e t h l e n   
G a b o r      G á b o r h o z  
Fürst Bethlen Gabriel hörst du /   Bethlen Gábor fejedelem hallod-e / 
Dir will ich geben Volck gnug zu /    Sereget adok neked eleget / 
Zu straffen all Ständ in Teutschland /  Hogy megbüntesd a rendeket német földön / 
Solchs zuerobern in dein Hand /   S azokat egyesíts kezedbön / 
Das kan jetzt gar leichtlich geschehn /  Ez mostanság könnyen megeshet / 
Weil sie selbst wider einander stehn /  Hisz azok egymás ellen küzdenek / 
Alsdann mir solchs zu resignirn…   Engem erről meggyőzendő 
Drumb erzeig dich / wie thut gebürn   Mutasd meg / hogy tesz illendőn 
Eim Vasalln gegn seim Lebendem /   Ura felé egy vazallus 
Damit du auch hoch kompst zu ehrn.  Hogy te is nagy érdemekhez juss. 
 
 
 

A szultán szavai egyértelműen elárulják, hogy mennyire tudatában voltak a törökök az 

európai viszály nyújtotta lehetőségeknek, de hangsúlyos szerepet kap Bethlennek a 

Portától való vazallusi függése is. 

Az előző párbeszéd alapján az isteni Gondviselés megszemélyesített alakja, lefogva a 

fejedelem kardját, óvja azt a túlzott terjeszkedési vágytól és a törökkel való paktálástól: 

 
 

P r o v i d e n t i a  f ä l l t  d e m  B e t h l e h e m  P r o v i d e n t i a  B e t h l e he m  
G a b o r  i n  S ä b e l  /  v n d    G á b o r  s z a b l y á j a  e l é  á l l  /  é s  
s p r i c h t :      í g y  s z ó l :  

Du Bethlen Gabor thu gemach /   Bethlen Gábor gondold át / 
Diß ist nicht so ein gringe Sach /   Ez nem csekély dolog ám / 
Ob du gleich an jetzt bißt erweckt /   Hiába érzed magad erősnek 
Doch hat dir Gott dein Ziel gesteckt /  Isten véget vet ennek 
Solchs kanst nicht überschreiten du /  Ezt te nem lépheted át 
Laß frembde Land in Fried und Ruh /  Békében hagyd idegen országát 
Den Türcken lock du nit herauß /   A törököt te ne csald elő / 
Daß nicht was ärgers werde drauß /   Nehogy baj legyen ebből / 

                                    
218 A bemutatkozás emlékeztet a „Sebes agynak késő sisak”-ban szereplő Bethleni bemutatkozásra: 
„…Régi magyaroknak / Jeles királyoknak / Én is nyomdokit nyomom, / Hunyadi Jánosnak / amaz nagy 
hadnagynak / Bátorságát én bírom, / és az Attilának / Két élű pallosát / Oldalamon hordozom. // Egész 
napkeletnek / Napnyugoti résznek / Félelmire én vagyok;…” THALY Kálmán: Régi Magyar vitézi énekek 
és elegyes dalok. Pest 1864. I. Kötet alapján. Ld. ehhez újabban: FAZEKAS Sándor – JUHÁSZ Levente: 
Ezerszínű kaméleon. (A Sebes agynak késő sisak forrásai). In: Irodalomtörténeti Közlemények 3 (2004) p. 
267-291. 
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Die Teutschen sind voll streitbarkeit /  A németek ugyan viszálykodnak / 
Dir heim zuleuchten sinds bereit /   De téged kipenderíteni tudnak / 
Dein Vorfahr Attila Tyrann /   Zsarnok Attila elődöd / 
Geht dich hierinnen gar nichts an /   Ebben hozzá semmi közöd / 
Diesn Ring an dein Nasen leg ich /   Ezt a karikát teszem orrodba / 
Darnach du hast zu richten dich.   Működj ehhez igazodva. 

 

A röplap, annak ellenére, hogy egyértelműen protestáns szerzemény, meglehetősen 

keményen bánik Bethlen Gáborral. Törökös kapcsolatainak hangsúlyozása után 

óvatosságra inti törökpolitikájában, mert a német fejedelmeket a viszálykodás ellenére 

is elég erősnek látja ahhoz, hogy őt „hazaküldjék”, másrészt nevetségessé is teszi a 

törökhöz való túlzott kötődése révén (ezt szimbolizálja az orrába fűzendő karika).  

A kiadványon Bethlen egy közkedvelt arcképével szerepel, mely a prágai rudolfinus 

körhöz tartozó Egidius Sadeler metszete. Ezen a fejedelem fejfedő nélkül, csimbókos 

homloktinccsel látható.219 

 A katolikus oldal sem volt természetesen tétlen a röplapkiadást illetően: az 

Extract der Anhaltischen Cantzley220 kezdetű kiadvány a protestáns tábor kontinentális 

uralomra törő kísérletét próbálja nevetségessé tenni. A protestáns Európa hiába próbálja 

együttes erővel a katolikusok erős várát ledönteni, a vár a sok „ostromló” ellenére is 

stabilan, rendíthetetlenül áll: Frigyes lánca elszakad, amitől elesik, koronája is lehullik a 

fejéről; Kálvin szelleme azt tanácsolja neki, hogy inkább meneküljön. Bethlen Gábor is 

aggódik, hogy lánca nem elég erős: „Láncom kezd csikorogni / lassan elszelelek 

innen”.221 Kálvin szelleme azonban biztatja, hogy ne adja fel, ő az egyetlen 

reménységük: „Ne törődj ezzel Bethl. Gábor ne add fel / benned van minden 

bizodalmuk.”222 

Bethlen Gábor itt, mint a protestánsok támogatója, az „igaz katolikusok” elárulója 

jelenik meg, aki még Frigyes nélkül is kitart, bár elbizonytalanodása is nyilvánvaló. 

 Az eddig bemutatott röplapokon Bethlen megjelenését illetően – természetes 

módon – többször volt átfedés: a cseh események támogatója, Frigyes szövetségese, a 

protestánsok reménysége, a kereszténység, a katolikus császáriak elárulója… A 

                                    
219 CENNERNÉ WILHELMB  Gizella: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati stíluskapcsolatok a 
XVII. századi portrégrafikában). In: Folia Historica 8 (1980). 33-53. 
220 „Extract derAnhaltischen Cantzley / das ist: Abriß / wie der Caluinische Geist durch seine gehaime 
Räth / wider das Römische Reich / vnd consequenter wider die Catholische Römische Kirchen practicirt, 
doch die Rahtschläger ob ihren Practicken selber zuschanden worden.” Göttingen, Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. Germ. Un. VIII, 82 Rara, 45., ld. Mellékletek XI. 
221 „Y” betű alatt Bethlen szövege: „Gabor / Mein Ketten fangt an zu krachen / Ich will mich auß dem 
staub bald machen.” 
222 „Z” betű alatt Kálvin szellemének szövege: „Caluinisten Geist. / Hut dran Bethl Gabor gib dich nicht 
/ Auf dich ist all ihr zuversicht.” 
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kiadványok egymástól függetlenül hozzák a hasonló témákat, nem épül egyik a másikra. 

A műfaj fejlődését mutatja azonban, hogy megjelentek szervesen egymásra épülő 

kiadványok is. 

 

 

IV.1.2.3. „Sas és Oroszlán közt”: a sorozatok kedvelőinek. Bethlen tartós jelenléte 

az európai köztudatban, egy röplapsorozat vizsgálata 

 

A metszetekkel illusztrált röplapok iránti nagy érdeklődést és keresletet mutatja, 

hogy 1621-ben egy folytatásos röplapsorozat is megjelent, mely tulajdonképpen 

egyetlen konfliktus körül forog: a császári sas illetve a cseh oroszlán és szövetségeseik 

konfliktusát dolgozza fel.223  

A sorozat tagjai közül a legkorábbi a Deß Adlers vnd Löwen Kampff224 című, 

mely a cseh korona megszerzése körül 1619 és 1621 között kibontakozó konfliktus főbb 

szereplőit vonultatja fel a színen. Az oszlop tetején lévő koronáért a Ferdinándot 

jelképező császári Sas és a Frigyest megjelenítő Oroszlán versengenek, de úgy tűnik, a 

Sas lépéselőnyben van. Mindkét riválist több tényező illetve személy akadályozza a cél 

felé vezető lépcsőn: az Oroszlánt a bajor herceg (I. Miksa bajor választófejedelem, a 

Katolikus Liga hadvezére), Spinola225 (spanyol hadvezér) illetve a szász választó226 

kívánja megállítani; a császári Sast pedig Manßfeld,227 Jägerndorff228 és Bethlen Gábor 

                                    
223 Az „Észak Oroszlánjáról” és a „Sas” megsemmisítéséről szóló jövendöléssel illetve az ezzel 
kapcsolatos röplapokkal foglalkozik: GILLY , Carlos: „Észak Oroszlánja”, a „Sas” és a „Végítélet 
Krisztusa”. Politikai, vallásos és chiliaszta publicisztika a harmincéves háború röpirataiban, illusztrált 
röplapjain és népi énekeiben. In: Magyar Könyvszemle. 114 (1998).  
224 Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. Germ. Un. VIII, 82 Rara, 
44., ld. Mellékletek XII. 
225 Ambrosio Spinola (1567/69?-1630), az Aranygyapjas Rend lovagja, a 17. századi németalföldi 
hadszíntér legsikeresebb spanyol hadvezére volt. 1620-ban a spanyolok Ferdinánd császár megsegítésére 
küldték a protestáns fejedelmekkel szemben. Augusztusban benyomult Pfalzba, sok várost elfoglalt, 
1621-ben azonban a németalföldre hívták, ahol régi nagy ellenfele Orániai Móritz ellen kellett ismét 
küzdenie. Leghíresebb győzelmei: Bergen-op-Zoom (1622) illetve Breda (1625) bevétele volt. 
226 I. János György lutheránus választó, 1621. márc. 21. óta a cseh felkelők ellen harcolt. Az ő akadályozó 
tevékenysége lett a lapon a legkevésbé agresszíven feltüntetve, így elképzelhető, hogy a mindkét oldalhoz 
viszonylag elfogulatlan röplap szász befolyás alatt született. 
227 Peter Ernst der II. von Mansfeld (1580-1626), Luxemburg és Brüsszel spanyol helytartójának 
törvénytelen gyermeke, katolikus neveltetésben részesül, de atyja halála után megtagadják tőle annak 
németalföldi birtokait, ezért 1610-ben átáll a protestánsok oldalára (és vallására) és a Protestáns Unió 
hadvezére lesz. Halála előtt visszatér régi vallásához, bűnbánatot tart és feloldozást nyer. 1630. november 
30-ra virradó éjszaka hal meg páncéljában állva. 
228 Jägerndorf nem személynév, hanem egy egykori morva hercegség, melyet 1523-ban Brandenburg-
Ansbach-hoz csatolnak. Brandenburg-Ansbach, egyben tehát Jägerndorf őrgrófja ekkor Joachim Ernst 
(1583-1625). Alapító tagja a Protestáns Uniónak (1608-1621), 1620-ban ő vezeti az Unió hadait a 
Katolikus Liga seregei ellen, 1621 júliusában Wallensteinnak nem sikerül megakadályoznia, hogy 
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ostromolja hátulról. Bethlent a röplap, egy mellette szereplő felirattal, összefüggésbe 

hozza Bucquoy229 halálával, sőt ő az, aki a legagresszívebbnek tűnik a támadók közül, 

kardjával meg is sebesíti a Sas szárnyát. A háttérben egy lovas párbaj és egy 

csatajelenet látható, mely az összeütközés hadi jellegét lehetett hivatott hangsúlyozni. 

A röplapsorozat második kiadványán230 már a császári Sas ül az oszlop tetején, 

megkaparintva a cseh koronát és a jogart. A küzdelem tehát eldőlt, győzedelmeskedett a 

Sas, az ellenfelek beletörődni látszanak sorsukba, egyedül Bethlen Gábor az, aki 

továbbra is elégedetlenkedik, és azon töri a fejét, miként szerezhetné vissza hatalmát: 

„Bethlem Gábor bár már tudja // hogy ez a sas szerzi meg a díjat / ennek dacára sem 

nyughatik // hanem tovább is afelé törtetik / mi neki kedves / minden dolgot mintha // 

Mi elveszett visszakaphatna.”231 

A röplap szövege viszont arra inti, inkább hagyjon fel próbálkozásaival, mert Isten 

úgysem enged majd teret az effajta praktikáknak, el fogja pusztítani terveit.232 Amíg az 

előző kiadványra viszonylagos elfogulatlanság volt jellemző, addig ez esetben már 

egyértelműen érezhető, hogy a szerző katolikus, hiszen Bethlen császárellenességét 

isteni büntetéssel fenyegeti. 

A sorozat azonban folytatódik:233 Bethlen, a „ravasz” Róka nem hagy fel 

támadásaival, új szövetségesei vannak: a holland Medve, a braunschweigi Szarvas és az 

angol Vadász személyében. Hiába próbálkoznak azonban: a győzedelmes Sas immár 

biztos oszlopon áll, az „igazság” Napja süt le rá. Az Oroszlánpár csendben pihen, de 

közben figyel és erőt gyűjt… 

                                                                                                       

Joachim Ernst seregei Tyrnaunál egyesüljenek Bethlen Gábor seregeivel. Ugyanebben az évben az egyik 
utolsó protestáns vezérként Heilbronnban részt vesz az Unió feloszlatásában.  
229 Charles Bonaventure de Longueval, Comte de Bucquoy, (Boucquoi ill. Buquoy-ként is szerepel), 
németül Karl von Bucquoy (1571-1621); 1618-tól marsall, a császári seregek főparancsnoka, többször 
összecsap a Mansfeld vezette protestánsokkal, váltakozó sikerrel. Bethlen Gábor magyarországi 
betörésének hírére (1619. szeptember) 16.000 emberrel a Dunához vonul és megnehezíti a fejedelem 
seregeinek átkelését. Később hadai szabadítják fel a Bethlen seregei által szorongatott Bécset. Egy 
korábban szerzett sebesülése ellenére egyesíti erőit Tilly hadaival és részt vesz a diadalmas fehérhegyi 
csatában (1620. november 8.). 1621 februárjában ismételten a magyarországi területekre betört Bethlen 
ellen vonul. Rövid ostrom után beveszi Pozsonyt, majd júniusban Érsekújvárt kezdi ostromolni, ahol 
július 10-én életét veszti. 
230 „Triumphirender Adler” Bohatcová/ p. 117., ld. Mellékletek XIII. 
231 „Bethlem Gabor ob er schon weiß // Daß diesr Adler erlangt den Preiß / Dannoch er nicht will lassen 
ab // Sondern auch weiter wagen drob / Was ihm lieb / ob er aller dingn // Das verlorn köndte 
widerbringen.” 
232 „Aber weit gefehlt / es kan nicht seyn // Bethlem lieber stell die Sach ein // Laß ab von solchen bösen 
Renckn // Habe in acht vnd thu gedenckn / Daß GOtt der strenge Richter ebn // Solchen Tücken nicht 
wird raum gebn // Sondern dein Betrug vnd falsch Sachn // Endtlich wird gar zu nichte machen.” 
233 „Wachender Adler”. Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. 
germ. un. VIII, 82 Rara, 43., ld. Mellékletek XIV. 
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A sorozat utolsó ide kapcsolható lapján234 az Oroszlánpár immár távol hazájától: 

alszik. Kénytelen beletörődni a történtekbe, de kivár és erőt gyűjt. A Frigyes feletti 

felhőből kinyúló öt kéz támogatóinak, egykori szövetségeseinek pártfogó keze. Az 

egyik ezek közül Bethlen Gáboré. De most ezek sem tudják felrázni az Oroszlánt 

szunnyadásából. 

Kimutatható, hogy már a Sas és az Oroszlán versengését bemutató röplap is 

(vagyis a sorozat első darabja) a prágai kivégzések után született, amikor a nyilvánosság 

már régen tudta, (rosszabb esetben tapasztalta), hogy miként végződik kettejük 

versengése. Ennek ellenére a kiadványok nagyon népszerűek voltak, ami azzal 

magyarázható, hogy egy korabeli ember számára könnyen érthető és szórakoztató 

támpontot, esetleg vitaalapot nyújtottak az események átgondolásához, azok 

értékeléséhez. Az, hogy egy esemény még annak lezárulása után is érdekelte a 

nyilvánosságot, természetszerűleg maga után vonta, hogy a képek szereplői - köztük 

Bethlen is - tartósan benne voltak az európai köztudatban és elősegítették, hogy 

hosszabb ideig benne is maradjanak.  

 

 

 

IV.1.2.4. „Turbános véreb”, „ravasz róka török szablyával”, „udvari bolond”, akinek 

kis híján szétcsapták a „kobakját”. Embléma-, szimbólum- és rébuszrecepció a 

Bethlent érintő röplapokon 

 

Bár a röplapok globális értelmezése a műfaj adottságaiból következően csak a 

kép és a szöveg együttes vizsgálatával ad teljes képet,235 de a röplapok – (csak) képi 

információik szintjén is érdemesek az elemzésre. Mint azt eddig is láthattuk, képi 

világuk sok esetben a legegyszerűbb embereknek, a nagypolitika hullámveréseihez 

keveset értőknek is közérthető és sokatmondó volt, sokszor viszont olyan komplex és 

bonyolult jelentéstartalmakat sorakoztatnak fel ezek a kiadványok, melyek megértése 

                                    
234 „Schlaffender Löw”. Bohatcová /p. 118., ld. Mellékletek XV. 
235 Konkrétan szöveg és kép kapcsolatát elemző esettanulmény: MAUELSHAGEN, Franz: Was ist 
glaubwürdig? Fallstudie zum Zusammenspiel von Text und Bild bei der Beglaubigung 
außergewöhnlicher Nachrichten im illustrierten Flugblatt. In: Wolfgang HARMS/ Alfred MESSERLI (Hg.), 
Wahrnehmungsgeschichte und Wissensdiskurs im illustrierten Flugblatt der Frühen Neuzeit (1450-1700). 
Basel 2002. p. 309-338. 
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Bethlen, az erdélyi süveges Róka 

egy tanult, művelt olvasóréteget feltételez. Vizsgálatuk révén bepillantást nyerhetünk a 

kor szimbólumrendszerébe, műveltséganyagába, gondolkodásmódjába.236  

Mint ahogy azt már a Sas és az Oroszlán küzdelmeit megörökítő sorozat is 

bizonyította, az állatallegória alkalmazása a röplapok kedvelt eszköze volt. A császári 

Sas, a kétfarkú cseh illetve a pfalzi Oroszlán, a holland vagy a bajor Medve stb. a 

megjelenített személyek vagy országok jellemző tulajdonsága, vagy ismert heraldikai 

motívumuk alapján a korban bevett, közérthető szimbólumnak számítottak. Ezek 

alkalmazásával a kiadványok nemcsak érdekesebbek, figyelemfelkeltőek lettek, de - 

főleg egy-egy kevésbé bevett, burkoltabb jelentéstartalom kapcsán, a rejtvényfejtés 

örömét idéző gondolkodásra is ösztönöztek.  

A Keyserliche Schlacht vnd Victoria in Böhmen című 1621-es kiadvány237 a Sas 

és az Oroszlán küzdelmeinek mintegy összefoglalására emlékeztet. Egy nagy és több 

kisebb kép formájában tárgyalja a fehérhegyi csatát megelőző, illetve az azt követő 

eseményeket: több tucat ismert, vagy kevésbé megszokott szimbólum felvonultatásával 

mutatja be az erőviszonyok, szövetségek alakulását, illetve az összecsapások 

kimenetelét.  

Bethlen Gábor a kisméretű bal alsó képen, a pfalzi és a kétfarkú cseh Oroszlán, illetve 

egy Soltész238 társaságában, ülő Róka képében szerepel. 

A képet magyarázó szöveg szerint a szövetségesek a 

császári Sas ellen készülődnek.  

A forrás egyetlen szereplőnek sem említi a nevét, de a 

Róka „ravasz”, „alattomos”, „agyafúrt” jellemvonásait a 

korban mindenki egyértelműen Bethlen Gáborhoz 

                                    
236 Sajátos képi műfajok röplapokon történő megjelenéséről művészettörténeti szsempontból nincsenek 
vizsgálatok; ikonográfiai szimbólumok képpublicisztikában történő alkalmazásához ld.: COUPE, William 
A: The German Illustrated Broadsheet in the Seventeenth Century. Historical and Iconographical Studies. 
2 Bde. Baden-Baden 1966-1967 (= Bibliotheca Bibliographica Aureliana 17 und 20); HOFFMANN, 
Konrad: Typologie, Exemplarik und reformatorische Bildsatire. In: Kontinuität und Umbruch. Theologie 
und Frömmigkeit in Flugschriften und Kleinliteratur an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Hrsg. 
von Josef Nolte, Hella Trompert und Christof Windhorst. Stuttgart 1978 (= Spätmittelalter und Frühe 
Neuzeit 2), p. 189-210; NIEMETZ, Michael: Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit. 
Geschichte, Ikonographie und Ikonologie. Regensburg 2008; a képzőművészet és a röplapok között 
kapcsolat első áttekintése ld. SCHILLING, Michael: Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und 
Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tübingen 1990 (= Studien und Texte 
zur Sozialgeschichte der Literatur 29). p. 266-282.; újabban: HARMS, Wolfgang: Bildlichkeit als Potential 
in Konstellationen. Text und Bild zwischen autorisierenden Traditionen und aktuellen Intentionen (15. bis 
17. Jahrhundert) (Wolfgang Stammler Gastprofessur, 15). Berlin 2007. 
237 Harms IV / p.125., ld. Mellékletek XVI. 
238 A községi bíró, németül Schultheiß szó Abraham Scultetusra céloz, aki heidelbergi lelkész, 1618-tól 
egyetemi professzor volt, majd elkísérte Frigyest Csehországba és a felkelés egyik meghatározó alakja 
lett. 



 87 

kapcsolta. A fentebb bemutatásra került Trewhertz Warnung című röplapon, a szöveg 

ugyan nem említi, de a metszeten a turbános fejedelem lábai mögött szintén róka 

sompolyog. A felismerést könnyítette továbbá a róka fején lévő erdélyi süveg, közepén 

vagy oldalán felmagasodó tollal, mely a Bethlen arcképeken a fejedelem szinte állandó 

fejdísze.239 Ha valaki esetleg még ezek alapján sem tudta volna beazonosítani a Rókát, 

emlékezhetett a Wachender Adler című röplapra, ahol a képek „megfejtését” szöveggel 

is segítették: a fejedelem Róka képe fölött „Listiger Bethlem” 240 felirat áll. 

A „Róka”-ként való megjelenés egyrészt annak alattomossága miatt negatív színben 

tüntette fel a fejedelmet, másrészt azonban a fejedelem furfangosságának, 

kiszámíthatatlan politikai húzásainak elismeréseként is értelmezhető. 

 Az Emblematische Beschreibung des Edlen Oesterreichischen Stamms / vnd 

dessen Widerwertigkeiten című röplap,241 illusztrációkban, szimbólumokban, 

allegorikus jelentéstartalmakban talán a leggazdagabb. 

Képekben beszéli el az eseményeket Frigyes koronázásától kezdve, elűzésén át egészen 

odáig, hogy Bajor Miksa kapta a pfalzi választói jogot. A kép alatti 29 pontba szedett 

szöveg nagy vonalakban magyarázza az ábrázolás motívumait. 

Az illusztráció vázát három emblematikus fa adja. A bal oldali fa a Habsburgok ősfája, 

melynek ágai védőszárnyként terülnek a kereszténység fölé, s melynek árnyéka alatt 

gyülekezik az európai társadalom színe-virága: a pápa, II. Ferdinánd, öt 

választófejedelem és Spinola. A fa koronájában az Oroszlán és a Sas küzdenek 

egymással, de a virágzó faágak a Habsburgok győzelmére utalnak.  

A jobb oldali fa a paradicsomi Tudás Fájára emlékeztet, törzse körül egy kígyófarokban 

végződő emberalak nyújtja csalogatóan Frigyesnek és feleségének a koronát. 

A középső fa a keresztény egyház fája: a lombkoronában fentről lefelé haladva, a római 

királykorona, a héber „Jehowa” felirat, a kétfejű sas, az átszúrt bárány a Feltámadás, a 

kilenc csillag pedig a hét választófejedelem jelképeként. A megfeszített Krisztus 

keresztje ezúttal az Igazságosság és a Mértékletesség Mérlege, melynek egyik 

serpenyőjében egy Pelikán ül, a megfeszített Krisztus Szeretetének szimbóluma, másik 

serpenyőjében pedig egy tojásokat költő Kotlós, az Állhatatosság és az Isteni 

                                    
239 Ld. ehhez: CENNERNÉ: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati stíluskapcsolatok a XVII. 
századi portrégrafikában). In: Folia Historica 8 (1980). p.33-53. 
240 A „listig” szó jelentése lehet: 1. ravasz, furfangos, cseles; 2. alattomos, rosszindulatú, fondorlatos, 
gonosz, de akár 3. okos, ügyes is. HALÁSZ Előd - FÖLDES Csaba - UZONYI Pál: Német-Magyar 
Nagyszótár. Új német helyesírással. Deutsch-Ungarisches Großwörterbuch. Mit neuer Rechtschreibung. 
Budapest 1998., „listig” címszó alatt 
241 Halle, Staatliche Galerie Motitzburg: M: F 153 / 57., ld. Mellékletek XVII. 
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Bethlen, a turbános véreb 

Gondviselés jelképe. A fa törzsén látható Horgony a Reménység jeleként szerepel, 

illetve egy nyitott könyv is látható: a protestáns „Isten Szava örök” jelmondattal. A fa 

törzse körül egy rózsatő fut fel, mely a Megváltást szimbolizálva, egy virágokkal teli 

Szívben végződik. 

A kereszténység fáját baloldalról egy turbános „Véreb” szablyával, jobboldalról pedig 

egy koronát viselő Oroszlán karddal próbálja kivágni. A Véreb turbánján ismerős 

viselet: egy felfelé álló madártoll. Már csak ez alapján sem nehéz 

kitalálni, hogy a két alak Pfalzi Frigyest és Bethlen Gábort 

jelképezi, akiken keresztül az iszlám és a kálvinizmus fenyegeti 

leginkább az „igaz vallást”. A baloldali fánál azonban az egyik 

választófejedelem, az uralkodói almával és jogarral a kezében, egy 

török turbánra, Bethlen jelképére tapos, vagyis a Habsburg Ház 

nem kételkedik diadalában… 

Bethlen Gábor ezen a szimbólumokban gazdag röplapon ismét a 

törökkel és a protestánsokkal paktáló, az igaz kereszténységet veszélyeztető alakként 

jelenik meg.  

Szintén a röplapforgató közönség szimbolikus, rejtvénykedvelő gondolkodására 

alapoz az a pfalzi Frigyest gúnyoló kiadvány, mely nem a hagyományos műfajt 

képviseli, hanem annak egy speciális fajtáját: a rébuszos elbeszélést.242 Ez a 

kiadványtípus a kép- és szövegelemek különleges használata révén kelti fel a figyelmet: 

a szöveg bizonyos szavait képekkel helyettesítették, melyeket „kiolvasva” összefüggő 

mondatokat kaptak, bizonyos tekintetben tehát szórakoztató képrejtvények voltak. A 

kiadványok attraktivitásukat elsősorban képi elemeiknek köszönhették, hiszen még az 

olvasás és értelmezés előtt felkeltették a kíváncsiságot, és mintegy megfejtendő 

kihívásként csalogatták az olvasóközönséget.  

A rébuszok különböző fajtái közül a 17. századi röplapokon leggyakrabban a 

kitalálandó fogalmat magát egy képpel szemléltették (pl. a majom szó helyére egy 

majmot rajzoltak), vagy arra a szóra utaltak, ami a kitalálandó fogalmat volt hivatott 

megjelenteni (pl. „ne légy gyáva” tartalom kifejezése esetén a „légy” szó helyére egy 
                                    
242 Ld. ehhez: STRASSER, Gerhard F.: Emblematik und Mnemonik der Frühen Neuzeit im 
Zusammenspiel: Johannes Bruno und Johann Justus Winckelmann. Wiesbaden: Harrassowitz, 2000. (= 
Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung) p. 45-48., KAMPMANN , Dirk: Das Rebusflugblatt. Studien 
zum Konnex von literarischer Gattung und publizistischem Medium (Pictura et Poesis, 5). Köln 1993.; 
OKER, Eugen: Bilderrätsel. Rund um den Rebus. Beispiele, Anleitungen, Auflösungen. München 1994.; 
PLOTKE, Seraine: Visuelle Poesie im 17. Jahrhundert. Eine medientheoretische und kulturhistorische 
Studie zu den deutschen, barocken Figurgedichten. Basel 2006.; PLOTKE, Seraine: Gereimte Bilder. 
Visuelle Poesie im 17. Jahrhundert. Paderborn 2009. 
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legyet rajzoltak). Általában jellemző a korabeli rébuszos röplapokra az is, hogy 

megőrzik a szöveg túlsúlyát, megkönnyítve ezzel a rejtvények megfejtését. Hasonlóan a 

mai rejtvényújságokhoz olykor kevésbé szembeötlő helyen (pl. lap hátoldalán) a 

megoldásokat is közreadták. A harmincéves háború rébuszos kiadványai legtöbbször a 

politikai hadszínterek főszereplőit állították polemikus módon pellengérre. Különösen 

közkedvelt volt – ilyen összefüggésben is – Frigyes figurája, aki mellett Bethlen Gábor 

is megjelent ilyen típusú kiadványban. 

A Des Pfaltzgrafen Haußgsind243 című rébuszos kiadvány 46-49. sorában, 

miután beszámolt Frigyes kudarcairól és meneküléséről, Bethlenről így nyilatkozik: 

 
Der Bethlem macht sich auß [dem Spil]  Bethlen kiszállt a [játékból] 
Jst fro das er ist selbst entritten   Örül hogy elhordta maga irháját 
Man möcht ihm sonst die [Birnen] schitten.  Különben szétcsapták volna [kobakját]. 

 

Mivel már Bethlen is „kiszállt”, valószínű, hogy 1621 legvégén, jóval a fehérhegyi csata 

után születhetett a kiadvány.  

Az egyoldalas, két hasábba rendezett szövegben összesen 77 esetben kellett rejtélyt 

feloldania a szórakozó olvasónak, aki nyilvánvalóan nem volt tudatában annak, hogy 

milyen sokrétű kép-szöveg-konstelláció szerepel a kiadványon és milyen komplex 

gondolkodási tevékenységet igényel mindezek kibogozása. A megfejtendő rébusz 

legtöbb esetben egy az egyben olyan kép volt, mely felismerve és hangosan kimondva 

feloldotta a rejtélyt, pótolta a hiányzó szót. Ilyenek például: „kutya”, „macska”, 

„majom”, „játék”. Hasonlóan könnyűnek mutatkozik az a fajta rejtvény, amikor egy 

(nem feltétlenül összetett) szónak csak egy részét képezi a kitalálandó kép, a maradék 

néhány betű, vagy szótag pedig betűkkel van kiírva: „[Hauß]gsind”, „[Sonn]tag”, 

„g[leich]em,  Az ilyen egyszerűbbnek tűnő feloldás sem volt mindig problémamentes, 

hiszen egy kép többféle jelentést is hordozhatott, így például egy harang jelölhetett 

valóban harangot, de állhatott a harangozni ige, vagy maga az egyház helyett is. A kép 

és a megjelenítendő tartalom között nem minden esetben van tehát összefüggés. 

Érdekes fajtája a rébuszoknak az a kép-szöveg-kapcsolat, amikor a rajzolt kép 

(nemhogy jelentésében, de) még hangzásában sem fedi le teljesen a megjelenítendő 

rejtvényt, csak hasonlít annak kimondott verziójára. Ilyen eset például, amikor a „zählt” 

(számol) szó helyett egy sátrat („Zelt”) rajzoltak, vagy a megfejtendő „Rat” (tanács) 

helyett egy „kerék” („Rad”) szerepelt. Éppen a Bethlenre vonatkozó részben fedezhető 

                                    
243 „Des Pfaltzgrafen Haußgsind” (1621). Harms II./ p. 187., ld. Mellékletek XVIII. 
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fel egy további rébuszfajta, amikor is a kép ugyan egy az egyben áll a keresett szó 

helyén, de csak másodlagos jelentése oldja fel azt. A „Különben szétcsapták volna 

[kobakját]” mondatban a „kobak” szót egy körtével jelölték, mivel a német „Birne” szó 

másodlagos jelentése „fej”, „kobak”. 

A képek feloldásán túl további feladat volt a komplex szöveg értelmezése: ennek a 

röplapnak az esetében például egy fabula van beleszőve a történetbe. Még ha fel is 

oldotta tehát az olvasó a képrejtvényeket, a szöveg interpretálása még előtte állt. Ehhez 

olykor még további ismeretekre vagy műveltségre is volt szükség, pl. helyismeretre, 

bibliai, irodalmi ismeretekre stb. Így például ennek a röplapnak az esetében is: a 

szövegben szereplő „majom”, aki tulajdonképpen Frigyest takarja, utal a korabeli 

heidelbergi hídon található, minden irányból jól látható híres majomreliefre…244 

Mindezek fényében egyértelműnek tűnik, hogy a röplapok képanyaga nem minden 

esetben az „egyszerűbb” embereket célozta meg, hiszen teljes megértése komplex 

gondolkodási struktúrákat, műveltséganyagot, háttérismereteket igényelt. Másrészről 

viszont a kép és a szövegelemek finom egymásra hangoltsága, a barokk képiességgel 

való komplex bánásmód, mint a metaforák, allegóriák és emblémák magabiztos és értő 

alkalmazása, illetve a (nagyszámú röplapon szereplő) latin idézetek arra engednek 

következtetni, hogy a szerzők legalább egy része tanult rétegekben keresendő, vagy 

legalábbis érintkezésbe került valamilyen tudományos képzéssel.  

Egy kevésbé komplex, de szintén szimbolikus-metaforikus elemekkel tarkított, a 

kor gondolkodásmódját híven tükröző az az 1621-ben Newes KönigFest245 címen 

napvilágot látott röplap, melyet mintegy az 1618 és 1621 közötti események 

összefoglalásaként lehetne értékelni. 

Ez a kiadvány is Frigyes „királyságát” teszi nevetségessé, de mintegy szélesebb 

összefüggésben tekintve az eseményekre: megvilágítja, hogy Európa hatalmait milyen 

szándékok, érdekek vezérelték, s hogy mi volt a szerepük a történések forgatagában. 

A tizenhét szereplő, mint az „új király”, Frigyes udvara jelenik meg: mindenki - 

színházi szerepekhez és helyszínhez hasonlóan - a neki szimbolikusan megfeleltetett 

„rangban”, illetve szöveggel. 

                                    
244

 Ld. ehhez: WEBER, Wilm (Hg.): Der Heidelberger Brückenaffe. Beiträge zur Stadtgeschichte. 
Heidelberg 1979.; WEBER, Wilm: Der Heidelberger Brückenaffe ist keine Einzelerscheinung, in: Helmut 
PRÜCKNER (Hg.), Die alte Brücke in Heidelberg: 1788-1988. Heidelberg 1988. p. 30-33. 
245 „Newes KönigFest.” Jelentése: „Új Király-Ünnep; Göttingen, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek: UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 38., ld. Mellékletek XIX. 
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Először „röpke királyság” uraként Pfalzi Frigyes mutatkozik be, s elmondja, 

hogy mivel alkalmatlan volt, hamar „lapátra tették”. 

Az első négy sorból is kitűnik, hogy a szöveg hangvétele rendkívül ironikus, saját 

magukat tüntetik fel nevetséges színben a szereplők.  

Másodikként az „Udvarmester” Anglia szól, aki látva a király „bárgyú” törekvéseit 

igyekszik „megreformálni” a „királyi házat”. A protestánsok rossz „Tanácsadóként” 

tűnnek fel, akik a baj, a romlás felé irányították királyukat. A birodalmi városok, a 

„Pénzügyek Felelőse”-ként a nagy kiadások és a kevés „profit”, a „Titkár” Velence 

pedig a titkos szövetség eredménytelensége miatt panaszkodik. A „Pohárnok” Spinola 

és a „Szabó” Manßfeldt után a császár, Frigyes „Gyóntató”-jaként lép a színre, a 

„felsőbb hatalmakkal” szemben elkövetett bűnei miatt térdeplésre szólítja, de nagy 

kegyesen feloldozásra is hajlandónak mutatkozik. Az „Orvosdoktor” spanyolok úgy 

vélik, „aranyitaluk” meggyógyítja a király baját, a „koronalázat”, a „Zenész” bajorok 

pedig azon sajnálkoznak, hogy a prágai „állatkert” közelében tartott táncmulatságukról 

Frigyes király, - meg sem várva a végét -, nyuszi módjára elillant. A szászok után, akik 

csatlakoznak a hallott bajor „dallamokhoz”, Thurn gróf szólal meg „Komornyik” 

szerepben és azon sajnálkozik, hogy hiába vetett puha „ágyat” a királynak, a tollak 

máris szanaszét röpültek. Moritz és Bullion grófok rossz „Szakácsnak” bizonyultak, a 

király hascsikarása miatt szidja őket. A „Portás”, a hűségét, vallását elhagyó 

Franciaország becsukni kénytelen kapuit, a „Hírvivő” Buquoy gróf pedig a Sziléziában 

és Morvaországban folytatott „újságkihordásért” a bérét szeretné látni.  

Utolsóként Bethlen Gábor tűnik fel a színen, „udvari Bolond” szerepben, aki elveszítve 

„Fejét”/ „Urát”, dühödten, helyét sehol nem találva visszavonul „bolondistállójá”-ba.  

 
Wann dem Hofnarren sein Herr stirbt,  Ha az udvari bolondnak meghal az ura, 
Sein gantze Lupperey verdirbt  Akkor egész bohósága oda 
Drum wil ich jetzt wol bescheiden sein, Ezért most inkább hallgatok, 
Mein Narrenstallen ziehen ein.246  Bolondistállómba takarodok. 

 

A kiadványnak nagy sikere lehetett, több nyelven, több kiadásban is fennmaradt.247  

                                    
246 Ezt a változatot (Palatini Königreich in Fasten) címmel idézi: LEFFLER Béla: Magyar vonatkozású 
német népénekek 1556-1697, IV. Közl. In: Századok (1911). p.351. 
247 Két másik kiadása: az első a már idézett „Newes Königsfest” alapján, a másodikat (Königliche 
Hofhaltung címmel) idézi: Leffler: Magyar vonatkozású… - A fentebb i.m. 351. 
„Alßbald der Narr sein kolben verlohrn  „Der Narr, das ist der Bethlehem Gábor: 
Sein Kurzweil sich verkehrt in Zorn,  Alsbald der narr sein kolbenverlohrn 
Kein frid hat er mehr vberall   Verkehret er sein kurtzweil im Zorn 
Laufft wider in sein Narrenstall.”   Kein Fridt ist bey ihm vberall 
      Laufft wider zu seinem Narrenstall.” 
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Az ironikus hangvétel és a nevetséges színben feltüntetettség ellenére is 

kirajzolódik az ítélet: Bethlen Gábor alárendelt szerepet játszik Frigyes mellett, csak 

nevetséges játékszer, aki, miután „királya” kudarcot vall, visszatakarodik oda, ahonnan 

jött: „bolondistállójába”, Erdélybe. Egy gúnyolódó röplap szempontjából persze 

mellékes az a tény, hogy Bethlen Pfalzi Frigyes elmenekülése után is harcolt, és nem is 

olyan régen volt, hogy ennek a jelentéktelen „Bolond”-nak a seregétől rettegett egész 

Bécs… 

Ebben a kiadványban is jól kivehető, hogy milyen szimbolikus gondolkodást 

igényelt már a szereposztás megértése is, milyen aktuális politikai, hatalmi viszonyokra 

vonatkozó illetve történelmi homályba vesző ismeretekre volt szükség az elsődleges 

képi jelentésen túl a mögöttes mondanivaló megértéséhez.  

 

 

 

IV.1.2.5. A fejedelem kísérletei a propaganda befolyásolására 

 

Bethlen Gábor természetesen folyamatosan igyekezett nyomon követni a 

külföldi sajtó híreit. Persze csak a lehetőségekhez mérten, hiszen, mint ahogy afelől 

egyik nyomtatásba került levelében is panaszkodik, a magyarországi hírellátás igen 

hiányos volt.248 A hazai információs rendszer legnagyobb hiányossága abban rejlett, 

hogy az információáramlás egyenetlen, esetleges volt, kiegyensúlyozott folyamatosság 

nélkül, hadieseményekhez és országgyűlésekhez kapcsolódott, a Habsburg politika 

függvényében.249 

A fejedelem ennek ellenére fel tudta mérni a korabeli közvélemény 

befolyásolásának fontosságát, és igyekezett politikáját széles körben propagálni. 

1618-as magyarországi bevonulásának ideológiai alátámasztására fejedelemi 

megbízásból a legnevesebb kálvinista prédikátorok ragadtak tollat: Alvinczi Péter, 

Geleji Katona István, Kanizsai Pálfi János, Kecskeméti Sánta János, Kóródi Bedő 

Dániel, Milotai Nyilas István, Pathai István, Pécseli Király Imre, Redmeczi János, 

Szenci Molnár Albert stb. A támadást mindenekelőtt a protestáns vallási sérelmekkel 

                                                                                                       

 
248 RMK 1258 (Röpl. 479) „Copia / Eines Schreibens / So von Bethlehem Gabor dem Fürsten in 
Siebenbürgen auss / Weissenburg sub dato den 20. Augusti / dieses ablauffenden Jahrs / An die / Herrn 
Directores dess Königreichs Böheim abgelauffen. / Auss welchem der Aussländischen vnnd / dem 
Türcken verpflichtete Potentaten affection / vnd fürnemen gegen Cristen- / heit zu ersehen”. 
249 R. VÁRKONYI Ágnes: Európa Zrínyije. In: Irodalomtörténeti Közlemények 1-2 (1996) p.16. 
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indokolták, a fejedelem isteni elhívásnak engedelmeskedett, új Dávid királyként 

érkezett alkalmas időben a hívek szenvedéseinek enyhítésére.250 

Alvinczi Péter Bethlen háborújának programját, a harc indítékait és céljait 

megfogalmazó Querela Hungariae – Magyar Ország Panasza című röpirata Festus 

János kassai nyomdájában két nyelven, latinul és magyarul is napvilágot látott,251 ami 

ékes bizonyítéka annak, hogy a fejedelem az európai nyilvánosságnak is szánta a 

mondandóját. 

Bethlen Gábor azonban nemcsak az írott propagandának tulajdonított 

jelentőséget. Ezt bizonyítja az az 1619 októbere táján készült, Bethlent dicsőítő 

röplap252, melynek metszete ágaskodó ló hátán, kezében kinyújtott jogarral ábrázolja a 

fejedelmet. A kiadvány azért is egyedülálló, mivel szövege három nyelven: latinul, 

németül és magyarul (!) is olvasható. A lovas portré a németalföldi Jakob von Heyden 

félalakos metszete alapján készült, melyet az ismeretlen metsző Tizian „V. Károly a 

mühlbergi csatában” című műve után mintázott.253 

A szöveg egyértelműen Bethlen országegyesítő politikáját propagálja, aki hadjáratával 

Magyarország ínségét igyekszik enyhíteni, vérontás nélkül az igazságért küzd; a 

kiadvány egyenesen a hős Herkuleshez hasonlítja:  

 
Nézd meg ezt soc ország népe,   Schaw an Leser / diß tapffer Bild 
BETHLEN GABORNAC ez képe,   BETHLEN GABOR den Fürsten mild / 
Erdélyi Fejedelemnec,     In Siebenbürgen / thewr vnd werth / 
Régi Nemböl tündöklönec,   Uhraltes Stammes / hoch geziert 
Kire néz minden Magyarsag.   Von Tugendt / Mannheit / Gottsfurcht auch / 
Midön látná ez Uraság,    Hungarn bedrangt durchs Römisch Joch / 
Magyar országnac inségét,   Begehrt  sein Hülff / bald war er auff / 
Pápásoktól szenvedését,    Bracht viertzig tausent Mann zu hauss / 
Felindula szép hadával,    Nimbt ein ganz Hungarn ohne Blut / 
Negyven ezered magával,    Das laß dir seyn ein Helde gut / 
Megvövé mind az országot,   In alte Freyheit ales jetzt / 
Mellyben semmivért nem ontott,   Umb solche That gleichwol zu setzt / 
Minden Rendnec szabadságát,   Wie Hercules, der Held so werth / 
Felállattya igazsagat.    Nicht mehr als Helffers Rhum begehrt. 
Ezért méltán diczéretes, 
Kész segítő, mint Hercules.   O Höchster Gott / in deiner handt 
      Hast aller Menschen Hertz vnd Landt / 
Isten, ki birsz mindeneckel,   Gib Einigkeitan allem Ort / 
Áldgy meg immár békességgel.   Daß wir dich preisen hie vnd dort. 
 

 

                                    
250 Ld. ehhez: HELTAI János: Bethlen Gábor és Báthori Gábor viszonya a kortársak szemében. In: 
Irodalomtörténet 3 (1983) p. 685-708. 
251 VÁMOS Éva: Lássák, ismerjék a világnak minden népei… Magyarországi és magyar vonatkozású 
röpiratok, újságlapok [1458-1849]. Magyar Helikon 1981. 30. 
252 Gotha, Museen der Stadt Gotha Kupferstichskabinett: SM : G 50,1, ld. Mellékletek XX. 
253 CENNERNÉ WILHELMB  Gizella: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati stíluskapcsolatok a 
XVII. századi portrégrafikában). In: Folia Historica 8 (1980) 33-53. 
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A szöveg három hasábba van rendezve, középen a latin nyelvű változat alatt még 

néhány magyar nyelvű sor olvasható, mely egyértelműen dominánssá teszi a magyar 

nyelv túlsúlyát a kiadványon: 

 
Ihon látod képét, kivánd hosszu éltét 
BETHLEN GABOR Urunknak: 
Erdély Fejedelme, s’ Királyi öröme 
Ez jo Magyar országnac: 
Isten után, ennec örülly Segitődnec, 
Népe Pannonianac. 

 

 
A fiktív elbeszélő „saját” urának tekinti Bethlent, illetve „jo” Magyarországról beszél, 

Pannónia Népét pedig „Segítője” feletti örömre szólítja. Érdekes továbbá, hogy 

„Magyar ország” „Királyi” örömének nevezi a Fejedelmet, amit lehet úgy érteni, mint 

kimagasló örömet, de úgy is értelmezhető, hogy a szöveg már 1619 késő őszén Bethlent 

„látt(att)a” a magyar királyi trónon, amit megerősíteni látszik az „Isten után”-i uralkodói 

jelző is. 

Ez az egyetlen olyan kiadvány, ahol Bethlen nem szövetségesei vagy ellenségei 

rendszerében jelenik meg, nem egy nemzetközi vagy vallási eszme képviselőjeként, 

hanem mint erényes, istenfélő erdélyi fejedelem, Pannónia dicső Herkulese, mint 

„nemzeti” hős, ki hadával, vérontás nélkül elfoglalta, egyesítette Magyarországot.  

A kiadás helye ugyan nem ismert, de mivel a magyar nyelvű szöveg 1619-ben 

nyilvánvalóan a felső-magyarországi urakat célozta meg és szólította egységbe („Gib 

Einigkeit an allem Ort”), és azt sem nehéz valószínűsíteni, hogy kinek állhatott ekkor 

leginkább szándékában egy „leendő” királyt a nyilvánosság előtt propagálva a trónra 

„vetíteni”, ezek alapján feltételezhető, hogy Bethlen Gábor is hathatósan közreműködött 

a röplap megjelentetésében.   

Más röplap azonban, melyen hasonlóképpen erősen feltételezhető a fejedelem 

befolyása, nem ismert, vagy nem maradt fenn. Ez is mutatja, hogy a legnagyobb 

igyekezet mellett is, milyen kevés eszköze volt Bethlennek ilyen röplapok 

megjelentetésére és hatékony terjesztésére. 

Még ha a korlátozott lehetőségek miatt nem is állt módjában a fejedelemnek, 

hogy politikáját az európai nyilvánosság előtt széles körben propagálja, igyekezett 

fellépni az őt sújtó negatív propaganda ellen. Tudjuk, hogy a II. Ferdinánddal folytatott 

béketárgyalásai során a sérelmes pontok egyikét éppen az őt kipellengérező képek 

alkották. A fejedelem olyannyira neheztelt ezek miatt, hogy Ferdinánd kénytelen volt 
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megígérni, amennyiben elfogják a bűnösöket, példás büntetést kapnak.254 Persze ha 

belegondolunk, hogy az ilyenfajta röplapok általában anoníman jelentek meg, és ha 

közvetetten is, de II. Ferdinánd érdekeit is szolgálták, a kiadóknak valószínűleg nem 

kellett rettegniük… 

A bemutatott röplapok azonban bizonyítják, hogy Erdély fejedelme az egyre 

szélesedő európai nyilvánosságot hatékonyan befolyásolni nem tudta. 

Annál hatékonyabban érte el viszont a hazai véleményformálók körét, s időben 

gondolva az utókorra, udvari történetíróival életútját is megíratta. Így aztán ellene hatva 

az európai röplapok által terjesztett képnek, se „Kétszínű”, se „Ravasz”, se „Törökös”, 

hanem Erdély „Nagy” fejedelmeként vonult be a köztudatba. 

 

 

IV.1.2.6. Bethlen kontra Pfalzi Frigyes: az erdélyi fejedelem értékelése a két 

médiaszereplő körüli röplap-publicisztika összehasonlításán keresztül 

 

A röplapok fentebbi bemutatásából – reményeim szerint – valamelyest 

kirajzolódtak a Bethlent érintő propaganda körvonalai. Ez a bemutatás önmagában 

azonban pusztán egy keskeny szelete egy hatalmas rendszernek, és csupán ezt ízlelgetve 

nem is tud reális képet adni saját minőségéről. A bemutatott röplapcsokor áttekintő 

értékelése közben ezért – ahol a források erre lehetőséget adnak – kitekintek Bethlen oly 

gyakorta emlegetett szövetségesére, Pfalzi Frigyesre, és az ő sajtóbeli megjelenésével255 

összevetve próbálom értékelni és elhelyezni az erdélyi fejedelem korabeli röplapokon 

betöltött helyét és szerepét. 

                                    
254 FRAKNÓI Vilmos: Dallos Miklós győri püspök politikai és diplomatiai iratai. Esztergom 1867. p.105.-
re hivatkozva állítja: GARAS Klára: Magyarországi festészet a 17. században. Budapest 1953. p.68. 
255 A Frigyes körüli propagandához ld.: BELLER, Elmer Adolph: Caricatures of the “Winter King” of 
Bohemia. London 1928.; újabban: HUBKOVÁ, Jana: Die Flugblätter über Friedrich von der Pfalz als 
Quelle zur Entwicklung und Wahrnehmung der Böhmischen Frage in den Jahren 1619-1632. In: Uő.: 
Fridrich Flacky v zrcadle letakove publicitiky. Praha 2010. p. 437-468.; HUBKOVÁ, Jana: Friedrich V. 
von der Pfalz in den illustrierten Flugblättern und Flugschriften seiner Zeit. In: Peter WOLF u.a. (Hg.), 
Der Winterkönig. Friedrich von der Pfalz. Bayern und Europa im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges 
(Ausst. Kat., Haus der Bayerischen Geschichte, München), Stuttgart 2003, p. 107-110.; LANG, Elisabeth 
Constanze: Friedrich V., Tilly und Gustav Adolf im Flugblatt des dreißigjährigen Krieges. Ann Arbor 
1974.; WOLKAN , Rudolf: Deutsche Lieder auf den Winterkönig (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus 
Böhmen, 8). Prag 1898. 
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A Bethlent érintő 21 vizsgált röplap256 mindegyike egy viszonylag rövid 

intervallumra, 1618 és 1621 közé datálható, ami mutatja, hogy a fejedelem relatív rövid 

időre lépett a nemzetközi politika homlokterébe. A Birodalomnak igazán a prágai 

konfliktus kirobbanásával vált létkérdéssé, hogy a döntéshozó elit véleményét 

befolyásolja, így Bethlen és rajta keresztül Erdély is csak az európai konfliktusba való 

beavatkozása révén vált a röplapok számára hírértékűvé. 

Pfalzi Frigyes ezzel szemben Stuart Erzsébettel kötött házasságától (1613) fogva 

egészen 1632-ben bekövetkező haláláig érdeklődésre tartott számot. Sorsát még halála 

után is felemlegették egyes kiadványok. A speciálisan Frigyesre vonatkozó röplapokat 

először Rudolf Wolkan vette górcső alá, a „Deutsche Lieder auf den Winterkönig” című 

bibliográfiája257 202 röplapot jegyez különböző európai gyűjteményekből. Ez majdnem 

a tízszerese a Bethlenhez kapcsolható kiadványoknak. Frigyes a harmincéves háború 

publicisztikájának egyik legközkedveltebb sztárja volt, a röplapok hasábjain több hely 

jutott neki, mint Wallensteinnak. De vajon miben állt és minek volt köszönhető ez a 

„népszerűség”?  

Bethlen és Frigyes példája is mutatja, hogy míg egy hírlevél, röpirat, hetilap 

vagy vásári kiadvány híreibe való bekerüléshez kisebb jelentőségű történés vagy tett is 

elegendő volt (pl. iskolaalapítás, esküvő, betegeskedés stb.), addig a röplapok csak 

jelentősebb, a nemzetközi hadszíntéren is meghatározó, döntő politikai fordulópontot 

jelentő eseményt, vagy általánosabb, hosszabb távon fennálló erőviszonyokat, 

érdekellentéteket és azok alakulását vetették papírra. Ez természetesen a műfaji 

sajátosságokból is követezik, hiszen ahhoz, hogy a ritkábban megjelenő, a metszetes 

illusztrációk révén drágább kiadványokat el lehessen adni, olyan hírekkel kellett ellátni, 

melyek általános és lehetőleg hosszabbtávú érdeklődésre tartanak számot. A tartósabb, 

európai jelentőségű hadi események (pl. török támogatást élvező császárellenes 

hadjárat, királyválasztás stb.) kiválóan megfeleltek a röplapszerkesztők igényeinek. 

Másrészt pedig ezek voltak azok az események, melyeknek jelentős véleményformáló 

hatásuk lehetett. 

Nem véletlen, hogy a Bethlennel kapcsolatos röplapok legtöbbször nem is konkrét 

eseményt jelenítenek meg, mint pl. csata, vagy ostrom, hanem inkább hosszabbtávú 

                                    
256 Ebben a fejezetben 19 röplap került bemutatásra, két – a királyválasztáshoz kapcsolható – később még 
részletesen lesz elemezve. Ebbe az értékelésbe azonban, hogy teljességében lássuk a számokat, ezt a 
kettőt is belevettem.   
257 WOLKAN , Rudolf: Deutsche Lieder auf den Winterkönig (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus 
Böhmen, 8). Prag 1898. 
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érdekellentéteket és szövetségeket vázolnak fel és örökítenek meg. Frigyes esetében is 

megfigyelhető ez a tendencia, legfeljebb Csehországból való menekülése tekinthető 

„konkrét” eseménynek. 

A vizsgált kiadványokban Bethlen négyféle összefüggésben jelenik meg a 

leggyakrabban: a császárellenes tevékenykedése, a cseh konfliktusba Frigyes oldalán 

történő beavatkozása, a törökhöz fűződő kapcsolatai és a protestánssága révén. 

Frigyes esetében is hasonló a helyzet, önmagában (létezése révén) ő sem tartott 

(volna) számot érdeklődésre, ritkák az olyan többé-kevésbé semleges röplapok, melyek 

személyiségéről, rövid cseh uralkodásáról vagy a németalföldi emigrációjáról 

szólnának. Ő is a rendszer részeseként, az abban vállalt szerepe révén vált érdekessé. 

Ezt bizonyítja, hogy vele kapcsolatban sem permanensen jelent meg nagyszámú 

kiadvány, hanem a nemzetközi érdeklődésre számot tartó események kapcsán: Stuart 

Erzsébettel kötött házassága, a csehországi események, a publicisztikai csúcspont 

1620/21-ben (röplapsorozat), a lipcsei konvent, Gusztáv Adolf hadjárata (melynek 

utolsó szakaszában Frigyes személyesen is részt vett), majd a szászok csehországi 

betörése 1631-ben a kiemelkedően röplapgazdag időszakok. 

Másik kérdés, hogy egy angliai királyi házba való beházasodás vagy egy cseh királyi 

korona, mely egy választófejedelemi szavazattal jár együtt nemzetközi szempontból 

lényegesen jelentősebb súlyú és konkrétan megragadható esemény, mint mondjuk az, 

hogy egy erdélyi fejedelem hadaival (még ha török támogatással a háta mögött is) 

beavatkozik a háborúba, sikereket ér el, de még csak király sem lesz belőle. Nyilván 

más lett volna a helyzet, ha elfoglalja Bécset, vagy akár ténylegesen megkoronáztatja 

magát. 

A közölt hírek igazságtartalmát, hitelességét illetően Bethlen Gábor esete nem 

különösebben problematikus, hiszen nem közöltek vele kapcsolatban olyan konkrét 

adatot, vagy információt, (pl. ostrom, csata stb.) mely egyértelműen kétségbe vonható 

illetve megcáfolható lenne. A közölt információk illetve tulajdonságok pedig politikai 

ténykedéséből fakadnak: a császárellenesség, a cseh konfliktusba való beavatkozás, 

Frigyes támogatása, a „törökösség”, a „ravaszság”, a „protestánsság”, a királyválasztás 

mind kétségbevonhatatlan elemek. Az ilyen általános információk eredetének 

felkutatása sem központi kérdés, hiszen a Bethlennel kapcsolatban közölt hírek 

mindegyike közkézen forgó információnak számított a korabeli hírszolgáltató 

rendszerben, nem minősül tehát különösebb „újságnak”. 
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A bemutatott kiadványok közül csak kettő mutatja be a fejedelmet egyértelműen 

pozitív fényben, a „Wahre Contrafactur” kezdetű és a Bethlent ágaskodó ló hátán 

ábrázoló, háromnyelvű röplap, melyek valószínűsíthetően Prágában keletkeztek. Ez az 

arány mindenképpen a katolikus, császárhű propaganda egyértelmű dominanciájáról 

árulkodik, a két dicsőítő, illetve a katolikusokat és a császáriakat gúnyoló röplapok 

viszont azt mutatják, hogy a szabályozások ellenére egyetlen hatalom sem volt képes a 

teljes hírszolgáltató rendszer kézben tartására. 

A Frigyesről róla szóló röplapok esetében – az informativitással szemben – még 

inkább a befolyásoló vagy szórakoztató jelleg dominál. A pfalzi választót érintő 

kiadványok – ha lehet, még Bethlenénél is – végletesebb képe, illetve nagy száma egy 

nagyon fontos tényezőre vezethető vissza: a császári propagandával szemben az angol 

uralkodóház és a pfalzi őrgrófság révén volt hatalom és ezáltal lehetőség egy – 

Bethlenéhez képest igen jelentős – ellenpropaganda működtetésére. A pfalzi 

publicisztika legfőbb feladata volt, hogy Frigyes csehországi uralkodásának 

legitimitását és választásának jogosságát alátámassza. Ennek érdekében bibliai 

párhuzamok sorát hozzák a kiadványok: Frigyes, mint az Evangélium védelmezője, 

mint új Dávid, Gedeon vagy Josáfát király, (az izreali néphez hasonlóan) fenyegetett 

protestánsok megmentője lép a színre. A pfalzi publicisztika másik fontos feladata 

abban állt, hogy Frigyest a ráragasztott „téli király” gúnynévvel szemben, melyet a 

jezsuita röplapok terjesztettek védelmébe vegye. A remény, melyet a protestáns oldal 

Frigyes személyéhez fűzött olyan jóslatokban nyilvánult meg, hogy uralkodásának 

részeként el fogja foglalni Krisztus sírját Jeruzsálemben, létrehozza a béke birodalmát, 

és terjeszti a keresztény világosságot a pogányok körében. Ahogy az események 

alakultak, nyilvánvalóan át kellett alakítani a propagandát is, de ahol hatalom, ott 

lehetőség is van: megtalálták ennek is a módját, a jóslatokat átörökítették utódaira vagy 

a protestáns oldal más sikeres szereplőire, mint pl. Gusztáv Adolf. 

Nyilván a „téli király” gúnynév, ugyanúgy, mint Bethlen „törökös” jelzője valós 

alapokon nyugszik, s míg Frigyes esetében volt lehetőség ennek valamilyen szintű 

ellensúlyozására, addig Bethlen esetében erről nem igazán beszélhetünk.  

Az erdélyi fejedelem „címlaphősként” is mindössze négy esetben jelenik meg: 

egyszer „Törökös” és „Mahometes” Gáborként, mint a kereszténység fő ellensége, majd 

ennek ellenpólusaként, mint a protestánsokat védelmező „jámbor hős”. Ennek a 

szerepnek a kidolgozottsága és köztudatba való beemelése azonban lényegesen kisebb 

volumenű volt, mint Frigyes hasonló témájú propagandája. Két másik önálló 
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megjelenése országegyesítést célzó hadjáratához (ld. a háromnyelvű röplap, melyen a 

fejedelem ágaskodó lovon ül), illetve a királyválasztáshoz258 kapcsolódik. 

A két fejedelem körüli röplapok formájukat és fajtájuk tekintve is (a műfaji 

sajátságuknak megfelelően) sok tekintetben hasonló vonásokkal rendelkeznek, (főként 

mennyiségükből adódó differenciáltságuk révén) azonban különbségek is felfedezhetők. 

Mindkettőjüknél gazdag szimbólumrendszer és kifejező képiesség, illetve az érzelmekre 

ható, befolyásoló szándékú stílus dominál. Míg azonban a Bethlen-témájú kiadványok 

egy kivételtől eltekintve egynyelvűek, addig a Frigyest érintő röplapok sok nyelven 

íródtak: van német, holland, angol, cseh, francia, olasz, de latin nyelvű verzió is akad, és 

nem ritka a kétnyelvű (latin kombinálása egy nemzeti nyelvvel) sem. Túlsúlyban 

egyértelműen a német nyelvű kiadványok vannak, hiszen mind a pfalzi propaganda, 

mind a cseh rendek publicisztikája nagyrészt Csehországon kívüli szövetségeseket 

célzott meg.  

Ami a röplapok alakábrázolását illeti: Bethlen a vizsgált röplapok több mint 

felénél emberi formát öltve jelenik meg, több esetben az eredeti metszetarckép is 

beazonosíthatónak bizonyult. A fejedelem azonban, a röplapkészítési szokásoknak 

megfelelően nemcsak emberi alakban, hanem többször, szimbolikus formában is testet 

ölt. A „Wachender Adler” és a „Keyserliche Schlacht” kezdetű röplapon is róka 

képében jelenik meg, az előbbin „listiger Bethlen” („ravasz/cseles Bethlen”) felirat, az 

utóbbin az állat fején lévő erdélyi süveg, közepén felmagasodó tollal segítette a 

felismerést. A „Trewhertz Warnung” kezdetű kiadványon is, bár a fejedelem emberi 

alakban szerepel, megjelenik a lábai mellett sompolygó róka, immár mintegy állandó, 

Bethlen fondorlatos, kétszínű politikájának szimbólumaként. 

Az „Emblematische Beschreibung” kezdetű röplapon is állatallegória formájában 

jelenik meg: vérebként, jellegzetes módon, fején turbánnal, kezében szablyával 

ostromolja a katolikus Habsburgok dicső fáját. 

A metszetkészítők széles (történelmi ismereteket, politikai erőviszonyok átlátását, 

humanista műveltséget nem nélkülöző) eszköztárának és ötletességének bizonyítéka 

Bethlennek az elhalt fejként259 illetve a pfalzi oroszlánt támogató/ láncon tartó kézként 

való megjelenítése is. 

Frigyes szintén gyakorta szerepel fabulákban, állatallegória formájában (ld. 

röplapsorozat), vicces monológok, párbeszédek és parodizált egyházi szövegek 

                                    
258 Ld. később, önálló fejezetben 
259 Ld. szintén a királyválasztáshoz kapcsolódó fejezetben. 
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soraiban, teátrális szerepjátékokban, rébuszok között, de közkedvelt és visszatérő 

motívum vele kapcsolatban a labirintus, mely találóan jelenítette meg kilátástalan 

helyzetét. 

Az ilyen szimbolikus, ötletgazdag és sokszor mókás megjelenítés a közönség 

érdeklődésének felkeltését és ébrentartását szolgálta. A képek egyrészt az olvasni nem 

tudó egyszerűbb emberek számára is elérhetőek voltak, a szöveg és a bonyolultabb 

szimbólumok pedig, (mint amilyeneket az „Emblematische Beschreybung” vagy a 

Bethlen zászlaját ábrázoló tartalmazott), az igényesebbeket is megszólították. A szöveg, 

a rímek, rigmusok vagy dallam és a gyakran vicces vagy gúnyos stílus által pedig a 

kevésbé műveltek számára is befogadhatóvá vált. Így tudtak maguknak a röplapok egy 

széles olvasóközönséget biztosítani és váltak a kor egyik legnépszerűbb hírközlő 

műfajává. 

 Bár két, a korabeli propagandában helyet kapó hős egymással való összevetése 

sok következtetést enged levonni, mérlegre helyezésük tulajdonképpen mégis 

lehetetlen. Ha a számokat nézzük: 202 kontra 21 elsöprő „győzelemnek” tűnik, 

ugyanakkor a sok, az egyén szempontjából nem biztos, hogy kedvezőbb is: „A 

világtörténelem egyetlen alakját sem sújtotta, kivéve talán Mazarint és Napóleont,  

olyan kegyetlen gúny, mint a szerencsétlen pfalzi fejedelmet.”-írja Karl 

Schottenloher.260 Bár Frigyesnek volt eszköztára befolyásolni a propagandát, de ahogy 

az a röplapokból és az azt értékelő idézetből is kitűnik, nem elég hatékonyan. Ha így 

vesszük, Bethlen talán még jobban is járt, kevesebb „lesújtással” megúszta. 

Beszédesebb talán egy olyan jellegű kimutatás, hogy az egyén mennyit profitált az őt 

körülvevő pozitív és negatív propagandából, mennyire járult mindez hozzá céljai 

megvalósításához. Ha a kézzel fogható végeredményt tekintjük: Frigyes király lett 

ugyan, de rövid uralkodása révén inkább nevetség tárgya, ugyanakkor Bethlennek sem 

sikerült az országegyesítés, amiért harcba indult, sem a királyi korona megszerzése. Az 

egyén szintjén tehát akár döntetlennek is tekinthető a mérleg. A végeredményt 

természetesen senki nem tudhatta előre, és a kitűzött célok elérése érdekében 

                                    
260 „Über keinen Spieler der Weltgeschichte ist der Spott so grausam hergefallen als über den 
unglücklichen Pfälzer Fürsten”. SCHOTTENLOHER, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das 
gedruckte Tagesschrifttum. Bd. 1.: Von den Anfängen bis 1848. Berlin 1922. (újabb kiadása: Johannes 
Binkowski: München 1985). Idézi: HUBKOVÁ, Jana: Friedrich V. von der Pfalz in den illustrierten 
Flugblättern und Flugschriften seiner Zeit, in: Peter WOLF u.a. (Hg.), Der Winterkönig. Friedrich von der 
Pfalz. Bayern und Europa im Zeitalter des dreißigjährigen Krieges (Ausst. Kat., Haus der Bayerischen 
Geschichte, München), Stuttgart 2003. p. 110. 
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elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen volt a kor propagandarendszerében való célzott 

megjelenés. 

Az egyéni sikereken túl azonban még inkább mérvadó lehet, hogy adott személy 

tevékenysége mennyiben járult hozzá a képviselt közösség előrelépéséhez. Ilyen 

szemszögből nézve a „részeredmények” hatalmas jelentőségűek: a 17. századi 

magyarországi és erdélyi állapotokat tekintve óriási diplomáciai, hadi és politikai 

sikernek kell tekinteni, hogy Bethlen Gábor felismerve a kor eseményeiben rejlő 

lehetőségeket az Erdélyi Fejedelemséget kivezette nemzetközi fórumokra, és nemcsak, 

hogy éveken keresztül az európai köztudat szerves részévé, de a nagypolitika 

eseményeit befolyásoló tényezőjévé tette. Mindezt úgy, hogy Erdély közben 

„virágkorát” élhette, földjét ellenség nem taposta, míg ugyanez Pfalzról nem mondható 

el… 
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V. Bethlen Gábor megjelenése periodikus 

kiadványokban 

 

V.1 A vásári kiadvány, egy kevésbé ismert műfaj bemutatása 

 

A csak fontosabb események kapcsán megjelenő egyszeri kiadványok (mint az 

eddig bemutatott hírlevelek, illusztrált röplapok) után nagy előrelépésnek volt tekinthető 

egy új műfaj, a nyomtatott „Meßrelatio”-k261 megjelenése, melyek immár rendszeresen, 

félévente láttak napvilágot. Mivel a műfaj a hazai szakirodalomban kevésbé ismert, 

röviden szeretném bemutatni főbb jellemvonásait. 

A kiadványok nevüket, „Messrelation”, vagyis „vásári relatio”, „vásári 

beszámoló” megjelenési és árusítási helyükről kapták: egy évben kétszer, a Német-

római Birodalom nagyobb tavaszi és őszi vásárain jelentek meg, pl. Frankfurtban, 

                                    
261 A műfajról általában ld.: BENDER, Klaus: Relationes Historicae. Ein Bestandverzeichnis der deutschen 
Meßrelationen von 1583 bis 1648. Berlin 1994. Uő: Die deutschen Messrelationen von ihren Anfängen 
bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. In: Presse und Geschichte. Bd. 2. Neue Beiträge zur 
historischen Kommunikationsforschung. München u.a. 1987. p.61-70. GLÜER, Juliane: Meßrelationen um 
1600. Ein neues Medium zwischen aktueller Presse und Geschcihtsschreibung. Göppingen 2000. 
ROUSSEAUX, Ulrich: Die Kipper und Wipper als publizistisches Ereignis (1620-1626). Eine Studie zu den 
Strukturen öffentlicher Kommunikation im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Berlin 2001. 
A műfaj kezedeteiről: STIEVE, Felix: Ueber die ältesten halbjährigen Zeitungen und Messrelationen und 
insbesondere über deren Begründer Freiherrn Michael von Aitzing, in: Abhandlungen der Historischen 
Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 16. Bd., 1. Abtheilung. München 1881. 
p. 177-265. 
A lipcsei kiadványokról: ROUSSEAUX, Ulrich: Die Leipziger Meßrelationen 1605-1730. Ein Beitrag zur 
Medien- und Kommunikationsgeschichte der Frühen Neuzeit. In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 
12 (2003) p. 11-32. QUENTIN, Ernst: Die Leipziger Meßrelationen. Ein Beitrag zur Geschichte der 
ältesten deutschen Zeitungswesens, Diss. (masch.), Leipzig 1941. WITKOWSKI, Georg: Die Leipziger 
Meßrelationen. In: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und 
Altertümer in Leipzig 12 (1927) p.56-63. MEYER, Friedrich Hermann: Die Meßrelationen Abraham 
Lamberg’s. In: Archiv für Geschichte des Deutschen Buchhandels 10 (1886) p. 150-256. 
A frankfurti kiadványokról: BENDER, Klaus: Die Frankfurter Meßrelationen und Michael Kaspar  
Lundorp. Neue Funde aus den Jahren 1620-1627. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 9 (1984) 
p. 87-109. ESTERMANN, Alfred: Die Meßrelationen. In: u.ő. (Hg.): Zeitungsstadt Frankfurt am Main. Zur 
Geschichte der Frankfurter Presse in fünf Jahrhunderten. Ausstellungskatalog zu den beiden 
Ausstellungen Zeitungsstadt Frankfurt am Main 1: “Von Krieg und Frieden”. Die Tageszeitungen und die 
Wochenpresse und Zeitungsstadt Frankfurt am Main 2: “Zum Nutzen und Vergnügen”. Zeitschriften , 
Magazine und Unterhaltungsblätter. Frankfurt am Main: Historisches Museum März-Juni 1994, 
September-Dezember 1994, Frankfurt/ M. 1994. p. 32-52. STARP, Hildegard: Das Frankfurter 
Verlagshaus Schönwetter 1598-17026. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 1 (1958) p. 38-113. 
FISCHER, Ernst: Michael Caspar Lundorp. Der Herausgeber der acta publica. Ein deutscher Publicist aus 
dem Anfange des XVII. Jahrhunderts. In: Fünfter Jahresbericht über das Luisenstädtisches Gymnasium. 
Berlin 1870. p. 31-41. SCHWARZKOPFF, Joachim von: Ueber politische und gelehrte Zeitungen, 
Messrelationen, Intelligenzblätter und über Flugschriften zu Frankfurt am Mayn. Frankfurt /M. 1802. 
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Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, de rövidebb ideig kisebb városokban is, és a 

legutolsó vásár óta eltelt néhány hónap eseményeit foglalták össze.262 

A legjelentősebb vásárváros a kedvező kereskedelmi fekvésű, szabad birodalmi 

város, Frankfurt am Main263 volt, mely már 1240-ben vásárrendezési privilégiumot 

szerzett a császártól. A 18. század közepére az északkeleti régió kereskedelmi 

központja, a már kb. egy évszázada konkurensnek tekinthető Lipcse átvette a vezető 

szerepet.264 Mellettük Braunschweig, Breslau, Frankfurt (an d. Oder), Köln, Linz, 

Magdeburg, Mainz, Naumburg, Nördlingen, Speyer, Strassburg, Salzburg bírt még 

jelentős vásárrendezési szereppel.265 

A 15. század utolsó évtizedeitől kezdve a frankfurti ill. lipcsei tavaszi és őszi 

vásárokon a hagyományos portékák mellett megindult a nyomtatott iratokkal való 

kereskedés is266, Frankfurtban külön „könyvkereskedő-negyed” is volt. A nyomdák és 

kiadók a vásárok időpontjaihoz kezdték igazítani könyveik megjelenésének időpontját. 

A vásári portékák árusítása azonban nemcsak üzletekben és kapualjakban zajlott, hanem 

az utcákon is. Itt „a könyvkereskedés könnyű pornépe” kereskedett, a házalók vagy 

„Vmbträgerek”. Röpiratokat, röplapokat, „Neue Zeitungokat”, gyilkosságokról vagy 

csodás jelekről szóló történeteket, kalendáriumokat, népdalokat és hasonlókat kínáltak 

és kiáltottak közzé,267 így az olvasni nem tudó kíváncsiskodók sem maradtak hírek 

nélkül. Ilyen nagy nemzetközi vásári forgatagban kitűnő lehetőség nyílt, hogy a 

Relatiók újdonsült műfaja, ez a terjedelmesebb hírgyűjtemény is termékeny 

felvevőpiacra leljen. 

                                    
262 A „Meßrelation” / „vásári kiadvány” elnevezést a korban kezdetben nem használták, 1620-ban 
felbukkan a „messentliche Relatio” kifejezés, de a ma is használatos formája először az 1751-ben a 
„Frankfurter Meßrelation” / „frankfurti vásári relatio” címben szerepel. A 16-17. században „Relationis 
historicae continuatio”, vagy „Historische relation” és ehhez hasonló címek voltak használatban. 
263 A korabeli frankfurti könyvvásár jelentőségéről további bizonyságként szolgálhatnak a korabeli 
levelezések, pl. a könyvkereskedő Koberger baseli üzlettársával folytatott levélváltásai (1493-1509). Ld. 
KAPP, Friedrich: Geschichte des Deutschen Buchhandels. Börsenverein der deutschen Buchhändler 1913. 
p. 453f. 
264 DIETZ, Alexaneder: Zur Geschichte der Frankfurter Büchermesse. 1492/1791. Frankfurt am Main 
1921. p. 26-28; FISCHER, Walter: Die Abwanderung des Buchhandels von der Frankfurter Messe nach 
Leipzig. Postberg 1934. p. 70-73. 
265 NORTH, Michael: Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der frühen Neuzeit. München: 
Oldenbourg 2000. p. 67. 
266 Bár már legkésőbb az 1427-es frankfurti vásáron is voltak „játékkártya- és képnyomtatók”, valódi 
„könyv”-vásárról csak Gutenberg után, az 1470-es évektől lehet beszélni. 
267 PRANGE, Carsten: Die Zeitungen und Zeitschriften des 17. Jahrhunderts in Hamaburg und Altona. Ein 
Beitrag zur Publizistik der Frühaufklärung. Hamburg 1978. (=Beiträge zur Geschichte Hamburgs, Bd.13) 
p. 54; KAPP, Friedrich: Geschichte des Deutschen Buchhandels.Börsenverein der deutschen Buchhändler 
1913. p. 453; ROTH, Paul: Die Neuen Zeitungen in Deutschland im 15-16. Jahrhundert. Zentral-
Antiquariat der Deutschen Demokratischen Republik 1963. p.74. 
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Az üzlet menetét olykor beárnyékolta a cenzúrahatóság embereinek felbukkanása, akik 

tiltott könyvek, utánnyomatok (Raubdrucke)268 után kutattak és a kötelezően 

benyújtandó (igen költséges) példányok leadására „emlékeztettek”.269 A 

könyvhatóságnak első ránézésre nem volt nehéz dolga, hiszen a 16. század közepétől 

könyvkatalógusok270 könnyítették meg a vásárokon megjelent nagy mennyiségű 

újonnan megjelenő példányok áttekintését. A könyvlistán rendszeresen ott szerepelnek 

az aktuális Meßrelatiok címei is.  

 

V.1.1. A vásári füzetek formai jegyei 

 

A vásári kiadványok (Relatiok) formájukat tekintve 16 × 20 cm-es füzetszerű 

illetve kvartformátumú (negyedrét alakú), legtöbbször 100–150 oldal terjedelmű, 

nyomtatott dokumentumok voltak.271 Főleg a kezdeti időszakból azonban rövidebb, 30 

oldalas kiadványok is fennmaradtak.  

Címlapjuk formai megjelenésére jellemző272 a dupla xilográfiai (azaz fametszetű) sor, 

ami annyit jelent, hogy a címet nem egyenként mozgatható betűk összerakásával 

                                    
268 Az utánnyomás a korban élesen elítélt cselekedetnek számított. 
269 Miután az említett vásárok egyre nagyobb nemzetközi jelentőséggel bírtak, a központi hatalom is 
jónak látta, ha befolyását az írásbeliség ezen területére is kiterjeszti: Főként az először 1567-ben a 
könyvkínálat felügyeletével/ felülvizsgálatával megbízott császári könyvbizottságnak (Kaiserliche 
Bücherkommission) állt érdekében, hogy az újonnan megjelenő vallási és politikai iratokat a katalógusok 
segítségével át tudja tekinteni, így 1597-ben a frankfurti tanács betiltotta a magánkezdeményezéseket és 
saját hatáskörébe vonta a Meßkatalog-ok/ könyvkatalógusok kiadását. A könyvbizottság feladata volt 
továbbá, hogy a kötelezően benyújtandó példányokat (ezeknek a száma kezdeti kettőről 1678-ra 7-re 
emelkedett) begyűjtse.  
Ld ehhez: EISENHARDT, Ulrich: Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck und Presse im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation (1496 – 1806). Ein Beitrag zur Geschichte der Bücher- und 
Pressezensur. Karlsruhe 1970. 
270 A vásári katalógusok problematikájához ld. DÜSTERDICK, Peter: Buchproduktion im 17. Jahrhundert. 
Eine Analyse der Meßkataloge für die Jahre 1637 und 1658. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 
14/ 1974, Sp. 163-220; PAISEY, David L.: Literatur, die nicht in den Meßkatalogen steht. In: Bücher und 
Bibliotheken im 17. Jahrhundert in Deutschland. Vorträge des vierten Jahrestreffens des Wolfenbütteler 
Arbeitskreises für Geschichte des Buchwesens in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 22. bis 24. 
Mai 1979. Hrsg. Von Paul Raabe. Hamburg 1980. p. 115-125.; DUNTZE, Oliver: Die Frankfurter und 
Leipziger Meßkataloge als buchgeschichtliche Quellen. In: Buchhandelgeschichte H. 1 (2002) p. 10-18. 
A Meßrelatiok vásári katalógusban történő megjelenéséhez ld. ROUSSEAUX, Kipper und Wipper, p. 223-
225.  
A lipcsei katalógus történetéhez ld. SPIRGATIS, Max: Die litterarische [!] Produktion Deutschlands im 17. 
Jahrhundert und die Leipziger Meßkataloge. In: Beitrag zur Kenntnis des Schrift-, Buch- und 
Bibliothekwesens 6 (1901) p. 24-61; KIRCHHOFF, Albrecht: Die Anfänge des Leipziger Meßkatalogs. In: 
Archiv für Geschichte des Buchhandels 7 (1882) p. 101-122; Uő: Weiteres über die Anfänge des 
Leipziger Meßkatalogs. In: Archiv für Geschichte des Buchhandels 8 (1883) p. 22-27; Uő: Die Censur 
des Meßkatalogs. In: Die Anfänge des leipziger Meßkatalogs, in: Archiv für Geschichte des Buchhandels 
7 (1882) p.263f. 
271 Főleg a kezdeti időszakból azonban rövidebb, 30 oldalas kiadványok is fennmaradtak. 
272 Ld. mellékletek XX. 
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nyomtatták, hanem két nagy fába metszett sorból állt, melyek betűnagysága a többi 

szöveg betűnagyságának sokszorosa volt.  

A kiadványoknak, mint általában a korabeli röplapoknak, röpiratoknak, többsoros, ún. 

„elbeszélő” címük volt. Ez elsőként egy latin elnevezést, majd annak német nyelvű 

magyarázatát tartalmazta: pl. Relationis Historicae Semestralis Continuatio / valós 

leírása minden jelentős és elgondolkodtató eseménynek.”273 Majd azoknak a 

helységeknek a felsorolása következett, ahonnan értesülés érkezett, melyekről híreik 

szóltak. Ezután az időbeli meghatározás következett, oly módon, hogy pl. közölték: „a 

legutóbbi őszi vásár és az 1629. év mostani tavaszi vására között eltelt fél év 

eseményeit” adják közre. Ezt követően, nem minden kiadvány esetében, de gyakran 

megtalálható egy-egy információ a hírek beszerzésével, származásával kapcsolatban, 

mint pl.: „átküldött hihető iratokból / és részben saját tapasztalásból.”274 Ezek a 

meghatározások inkább önreklámként és a hírek hitelességének bizonygatásaként 

szolgáltak. Egyes példányok a címlapon kiemelik azt is, ha illusztrációkkal tarkították 

kiadványaikat. Végül a kiadó személy neve, a nyomtatási hely és év került megadásra. 

Gyakori formai jegy továbbá a címlapon szereplő földgömbön álló Merkur-figura is. 

Mercurius az ókori római mitológiában (a görögöknél Hermész) az ékesszólás, a 

kereskedelem, az utak istene, és az istenek hírvivője. Nem véletlen az sem, hogy ez az 

ékesszóló hírvivő egy egész glóbuszt a talpa alatt tudhat, hiszen a hírek, a kereskedelmi 

kapcsolatok révén, a világ minden tájáról, miden kontinenséről befutottak. 

A röpke cím alatt szereplő hírek, beszámolók lehettek néhány soros, de akár 

több oldal terjedelműek is; általában kronologikus rendben szerepeltek, évekre, vagy 

akár hónapokra lebontva; fajtáikat tekintve lehettek rövid jelentések, vagy akár 

komplex, mélyreható beszámolók is, melyek legtöbbször kommentár nélkül szerepeltek. 

Ezek mellett olykor eredeti dokumentumok, (levelek, békeszerződések, birodalmi- és 

országgyűlések kiírása, nyilvános magyarázatok, igazolások, eskük, rendelkezések stb.) 

is közlésre kerültek.  

                                    
273 „Relationis Historicae Semestralis Continuatio / warhafftige Beschreibung aller fürnemmen und 
gedenckwürdigen Historien”. 
274 „Aus überschickten glaubwürdigen Schrifften / vnd zum theil auß eygener Erfahrung”. 
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V.1.2. A vásári füzet műfajának kezdetei és felfutása  

 

A műfajt az osztrák származású Michael von Aitzingen (más néven Eyzinger) 

1583-ban a kölni Gottfried van Kempen nyomdájában megjelenő Relatio Historicája 

alapozta meg.275 A nemesi származású Aitzing eredetileg nem a könyvipar területén 

tevékenykedett, matematikai és jogi egyetemi végzettséggel a zsebében járta Európát 

(Németalföld, Franciaország, Itália stb.), 1563 és 1576 között a császári udvarban 

szolgált, s először az 1579-ben megjelent „Leo Belgicus”-ával, a Németalföldről szóló 

latin nyelvű művével szerzett magának íróként is hírnevet. A kor aktuális eseményei 

azonban ismét írásra csábították, s legközelebb az akkori kölni érsek protestáns vallásra 

történő áttérési szándéka körül kialakult nagy felzúdulásról írt beszámolókat jelentette 

meg egy kiadásban. Mivel a műfaj nagy visszhangra talált, a kiadást több szám is 

követte, mígnem 1588-tól kezdve immár rendszeresen, félévente egy-egy újabb 

kiadványt dobott piacra, melyekben a kor aktuális eseményeiről számolt be.  

A Meßrelatiókat periodikus megjelenésük és felépítésük tekintetében a 

könyvformátumú kalendáriumok műfajával szokták összevetni, melyek „toldalékrésze” 

tartalmazhatott időjelzésre szolgáló és asztrológiai jóslatokat, egészségre vonatkozó és 

mezőgazdasági tanácsokat, keverve babonás hiedelmekkel, továbbá rigmusokat és 

anekdotákat is.276 A kalendáriumok elsődleges funkciója azonban nem aktuális, 

nemzetközi hírek közlése volt, hírközlő médiumként tehát nem vethetőek össze 

érdemlegesen a vásári füzetekkel.  

A Meßrelatio, mint új műfaj az információéhes felvevőpiacon egy csapásra nagy 

visszhangra lelt, rövid időn belül megjelentek a konkurens kiadványok is. Strassburgban 

1590 ősze óta jelent meg „Messrelatio”, fél évvel később a frankfurti kálvinista 

prédikátor Konrad Lautenbach (művésznevén Jacobus Francus) kiadványai is 

képviseltették magukat a piacon. 1587 és 1597 között Aitzingnek már Kölnben is több 

konkurens kollégával kellett számolnia, akik szintén vásári füzetek kiadásából 

                                    
275 ld. ehhez: STIEVE, Felix: Ueber die ältesten halbjährlichen Messrelationen und insbesondere über 
deren Begründer Freiherrn Michael von Aitzing. In: Abhandlungen der Historischen Classe der Königlich 
Bayerischen Akademie der Wisenschaften, 16. Bd., 1. Abtheilung, München 1881. p. 177-265; BENZING, 
Josef: Der Zeitungsschreiber Michael von Aitzing und der braunschweigische Hof. In: Archiv für 
Geschichte des Buchwesens 3 (1961), Sp. 1621-1626; BONACKER, Wilhelm: Le baron Michael von 
Eitzing (+ 1530-1598) et la „Belgici Leonis Chorographia“. In: Revue Belge de Philologie et D’ Histoire 
37 / 1959, p. 950-967; ill. SCHOTTENLOHER, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das 
gedruckte Tagesschrifttum. Bd. 1.: Von den Anfängen bis 1848. München 1985). p.225-226.  
276 A kaledáriumok műfajához ld. DUKKON Ágnes: Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. 
Budapest 2003.; Uő: A könyves kultúra és a kalendárium-műfaj kapcsolata a 16-18. századi Közép-
Európában. In: Magyar Könyvszemle 2 (2004) p. 119-130. 
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igyekeztek megélni.277 1602-ben a frankfurti vásáron nem kevesebb mint nyolc vásári 

kiadvány jelent meg, ebből öt frankfurti, két kölni és egy magdeburgi.278 A nyolc közül 

a frankfurti nyomdász, Sigismund Latomus által kiadott kiadvány bizonyult a 

legtartósabbnak. 1583 és 1648 között mintegy 50 vásári kiadvány szerző 

tevékenykedett, néhányan közülük álneveket használtak.279 

A vásári kiadványoknak, néhány kivételtől eltekintve, volt egy területi 

súlypontjuk. Aitzing Kölnben szerkesztett és nyomtatott, Latomus Frankfurt am 

Mainban; csak Jacobus Francus (és utódai) néhány kiadványa jelent meg különböző 

városokban, mivel nyilvánvalóan utánzók is ékeskedtek a „Francus” márkanévvel. A 

vásári kiadványokkal való üzletelés tehát kevés helyre koncentrálódott és a következő 

súlypont-áthelyeződés figyelhető meg: Michael von Aitzing az első füzeteit Kölnben 

adta ki, itt jelentek meg az első konkurens kiadványok is, de már 1590-es években 

átvette Frankfurt am Main Kölntől a vezető szerepet, és egészen az 1620-as évekig 

megőrizte azt, hogy később átadja azt a másik nagy vásárvárosnak, Lipcsének. Jacobus 

Framenak és Jacobus Francusnak köszönhetően a 17. század első két évtizedében 

Magdeburg is kiadói virágkorát élte, de már a húszas években alig volt jelentősége, az 

1631-es ostrom és rombolás következményeképpen pedig teljesen lehanyatlott. 

1613 és 1629 között német nyelvterületen hét különböző városban jelentek meg vásári 

kiadványok: Kölnben (1583 óta), Frankfurt am Mainban (1591 óta), Erfurtban (1595 

óta), Magdeburgban (1599 óta), Lipcsében (1605 óta), Heidelbergben (1618 és 1621 

között) és Aschaffenburgban (1627 és 1629 között). Kölnben és Frankfurtban több 

kiadványt is közreadtak párhuzamosan. 

 A Relatiók műfaja tehát gyorsan felfutott, már a 16-17. század fordulóján elérte 

a kiadás a maximumot, onnantól kezdve magas szinten stagnált. 1595 és 1629 között a 

Német Birodalom területén – két év kivételével – minden évben legalább tíz vásári füzet 

                                    
277 BENDER, Klaus: Eine unbekannte Meßrelation. Die „unpostreuterischen Geschicht-Schrifften” des 
Thobias Steger, Straßburg 1590. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 6 (1981) p. 346-365.; 
STIEVE, Felix: Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über deren 
Begründer Freiherrn Michael von Aitzing. In: Abhandlungen der hist. Kl. der kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. 
16. 1881. p. 224-228; Aitzing kölni konkurrenseihez: Michael von Isselt (1587), Wilhelm Riephan (1592-
től), Konrad Löw (1595-től) és Jacob Friedlieb (1597-től) ld. BENDER, Relationes Historicae utalásait: p.3 
– Nr.7, p.15 – Nr.31, p.19 – Nr. 39, p. 31 – Nr.66, p. 46 – Nr.99. Michael von Isselt életéhez és 
munkásságához ld. ezen kívül VERMASEREN, Bernhard A.: Leven en werken van Michael ab Isselt. In: 
Historische Tjidschrift 19 (1940) p. 337-388. A vásári kiadványok további fejlődéséhez vö. Stieve, 1881 
p. 221-236. 
278 LÜBBECKE, Fried: Fünfhundert Jahre Buch und Druck in Frankfurt am Main. Frankfurt 1948. 
279 Így pl. Gregorius Wintermonat ill. „párja” Gregorius Sommermonat; voltak azonban magukat 
ügyesebben álcázó álnevek is. 
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látott napvilágot. Közvetlenül a harmincéves háború kitörését követően rövid ideig még 

több kiadványt adtak el, mint két évtizeddel korábban. Ennek alapján feltételezhető, 

hogy a háború kitörése után megnőtt az igény, hogy az események menetét utólag 

nyomonkövessék. 

1630 után a háború negatívan hatott a kiadványokra, hiszen a kiadások száma 

lecsökkent. Egyrészt valószínűleg a háború pusztító következményeként - hiszen a 

háborús hétköznapok, a hatalmas emberveszteség mind negatívan befolyásolták a 

nyomdaipar működését - másrészt pedig a konkurens sajtóműfajok (hetilapok) 

megjelenése és azok (aktuálisabb, gyorsabb, hitelesebb, igényesebb hírszolgáltatásuk 

révén történő) felfutása szintén hátravetette a vásári füzetek kiadását és népszerűségét. 

A 17. század közepe után egyértelműen visszaszorult ez a műfaj, de nem szűnt meg 

teljesen, egyes példányai egészen a 19. század elejéig tartották magukat a 

hírközlőpiacon. 

 

V.1.3. „… ami történt az őszi vásár óta a mostani tavaszi vásárig”. A kiadványok 

újszerű hírszolgáltatása: periodicitás 

 

Bár a vásári füzeteknek a 17. század első felében robbanásszerű fejlődésnek 

indult hírszolgáltató rendszerben meglehetősen nagy konkurenciaharcot kellett vívniuk 

más médiumokkal, a műfaj újszerű periodikussága mindent elsöprő létjogosultságot 

adott. Míg aktuális, nemzetközi hírhez nyomtatott formában a 17. század elejéig csak 

„kósza”, alkalomszerűen megjelenő kiadványokból lehetett jutni, addig egy 

Meßrelatióval hirtelen egy egész füzetnyi hír állt az olvasó rendelkezésére. Bár az 1609-

től kezdve meginduló hetilapok még aktuálisabb és frissebb híreket szolgáltattak, a 

műfaj azonban mégis sokáig életképes és keresett maradt.  

A vásári kiadványok (az aktuálisabb hírszolgáltatókhoz képest) viszonylag ritka 

megjelenése elméletileg jó lehetőséget kínált ahhoz, hogy a kiadvány az alapfunkciónak 

tekinthető megbízható információközvetítésnek eleget tehessen, hiszen több idő volt, 

hogy megvizsgálják a beérkező hírek hitelességét, több információt gyűjtsenek, így 

adott volt a lehetőség, hogy híreik megbízhatóbbak, részletesebbek, relevánsabbak, 

érthetőbbek és ezáltal esetleg magasabb szintűek legyenek, mint az aktuálisabb 

médiumoké. De ha a kiadványok hírszerkesztőinek nem is állt módjában, hogy a hírek 

hitelességének utánajárjanak, azt viszont mindenképpen megtehették, hogy a hírek 

között szelektáljanak, az egy eseménnyel kapcsolatosan befutó információkat 
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rendezzék, és azt összefüggéseiben mutassák be, illetve a megértést könnyítő bevezető- 

és háttérinformációkkal egészítsék ki. Erre azonban legtöbbször nem került sor, hiszen 

mindezen lehetőségek kiaknázásához meg kellett volna várni az egy eseménnyel 

kapcsolatosan megjelent összes információ befutását, azokat elrendezni, szelektálni és 

csak azután nyomtatni. Erre azonban szinte soha nem került sor, hiszen a kiadványokat 

nem egyben nyomtatták, hanem bizonyos időközönként egy-egy részletet. Ez 

valószínűleg a nyomda korlátozott kapacitása miatt volt így. Ezzel magyarázható, hogy 

az egy-egy témára vonatkozó információk nincsenek összegyűjtve, és tömbösítve 

közölve, hanem nyilván a szerkesztőségükbe való beérkezésük szerint nyomtatva. Nem 

előzetesen vizsgálták felül és korrigálták tehát az információkat, hanem utólag, a 

következő, témához kapcsolódó hírben utaltak vissza, helyesbítettek, vontak vissza és 

egészítettek ki már közölt tényeket. 

Azok az esetek, amikor a szerkesztők kénytelenek megcáfolni a néhány sorral 

feljebb közölt hírt arról tanúskodnak, hogy mennyi hamis, elhamarkodottan 

felröppentett hír volt forgalomban és került is nyomtatásba, anélkül, hogy bárminemű 

kétségbevonás, vagy felülvizsgálat megelőzte volna. 

 

 

V.1.4. „…minden előkelő és emlékezetes eseménynek”. A vásári kiadványok 

híreinek tematikus összetétele  

 

A vásári kiadványok tematikus skálája meglehetősen színes képet mutat. A sokszínű - 

olykor valóban szélsőségesen ellentétes tartalmú beszámolókat felvonultató - hírpalettán 

túl általánosságban minden Meßrelatiora igaz, hogy a súlypont a hadi és diplomáciai 

híreken van, emellett fontosak a vallási összeütközésekről, az udvari eseményekről, 

bűncselekményekről, ítélet végrehajtásokról, valamint szokatlan és katasztrofális 

eseményekről szóló beszámolók.  

A hírek tartalmi és tematikus megoszlásáról általánosságban elmondható az is, 

hogy az aktuális politikai és hadi eseményeknek megfelelően változott. 

Sigismund Latomus Relationis Historicae Semestralis Continuatiojának 1618-as tavaszi 

kiadványa280 szinte kizárólag a cseh eseményekkel foglalkozik, a 18 különböző 

                                    
280 Halle, Nd 342 (1618/ 25 [1.], Wolfenbüttel A: 202.34 Quod (10) 
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beszámoló mindegyike közvetlenül, vagy közvetve, de a csehek megmozdulásához 

köthető. 

Ugyanilyen látszólag egyoldalú az 1634-es év mindkét száma,281 ahol a háború 

hadszínterének áthelyeződésével egy éven keresztül kizárólag a svéd események álltak a 

hírek homlokterében, olyannyira, hogy Latomus 1634-ben egy harmadik, svéd 

„különszámmal” is előállt „Expeditio Svedica” címmel. 

  Schatz282 az 1591 és 1806 között megjelenő frankfurti vásári kiadványokat 

quantitatív témaelemzésnek vetette alá: minden tizedik évben megjelent kiadvány 

adatait felhasználva, azok híreit (darab szerint) 18 tematikus kategóriába283  sorolta. 

A hírek csoportosítása alapvetően mindig igen nehézkes, mivel a beszámolókat nem 

lehet mindig egyértelműen egyik vagy másik kategóriába besorolni. A diplomáciai 

kapcsolatokat, küldöttségeket például legtöbbször prominens személyiségek 

bonyolították, és a küldöttek tiszteletére gyakran ünnepséget is rendeztek. Egy ilyen hír 

tehát rögtön három kategóriába is besorolható lenne. Problémásak azok a nem ritka 

esetek is, amikor két vagy több különböző hír egy cím alatt szerepel, tartalmát tekintve 

azonban elkülönítést igényel.  

Az quantitatív elemzés a hátulütői ellenére mégis hasznos, mert a hírek tematikai 

megoszlását alapvetően jól tükrözi és széles időbeli skálán nyújt áttekintést. 

  Az elemzés eredménye szerint a hadi-, politikai-, a halálesetekről beszámoló és a 

diplomáciai hírek végeztek az első négy helyen.  

A vásári kiadványok hadi-politikai dominanciájú hírközlésében nincs semmi meglepő; 

hasonló eredményre jutott a szakirodalom a hetilapok elemzése során is.284 A hadi-, 

politikai- és diplomáciai hírek az 1591-1801 közötti vásári kiadványok össz 

hírmennyiségének 51%-át teszik ki. A hadi hírek számának nagymértékű kilengései a 
                                    
281 Halle, Nd 342 (7) 7, Nd 342 (7) (5) 
282 SCHATZ, Anja: Die „Frankfurter Meßrelationen” (1591-1806). Mainz 1996. [Magisterarbeit] 
283A 18 kategória: hadi-katonai, politikai, diplomáciai, egyházi hírek, prominenciával kapcsolatos hírek, 
halálesetek, születések, esküvők, ünnepek, gazdasági és kereskedelmi jellegű hírek, jogi hírek, 
természettudományos jellegű hírek, találmányok és felfedezésekkel kapcsolatos hírek, képzésssel/ 
oktatással kapcsolatos hírek, csodák, bűncselekmények, természeti katasztrófák, illetve egyéb értesülések. 
284 A hetilapok hasonló analíziséhez ld. SCHRÖDER, Thomas: Die ersten Zeitungen. Textgestaltung und 
Nachrichtenauswahl. – Tübingen 1995.p. 114-135. Nála a katonai/ hadi hírek részesedése 33%-ot, a 
politikai híreké pedig 27 %-ot tesz ki.; NEUMANN, Heinz-Georg: Der Zeitungsjahrgang 1694. 
Nachrichteninhalt und Nachrichtenbeschaffung im Vergleich. In: Presse und Geschichte II. Neue Beiträge 
zur historischen Kommnikationsforschung. München u.a. 1987. (=Deutsche Presseforschung. Bd. 26): az 
újságok 1694-es évfolyamának kiértékelésekor Neumann szintén a hadi hírek magas részesedését 
állapította meg. Ld. p. 142f., és a táblázat p. 149. Vö. továbbá: SIMONOV, Vladimir I.: Die 
gesellschaftlichen Funktionen und die Sprache der deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. In: BLÜHM , 
E. / GEBHARDT, U. (Hg.): Presse und Geschichte II. München 1987. p. 172f.; WILKE , Jürgen: 
Nachrichtenauswahl und Medienrealität in vier Jahrhunderten. Eine Modellstudie zur Verbindung von 
historischer und empirischer Publizistikwissenschaft. Berlin – New York 1984. p.125ff. 
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harmincéves háború (1618-1648) és a hétéves háború (1756-1763) katonai aktivitásával 

jól összecsengenek. A politikai jelentések száma különösen békeidőben szaporodik 

meg, hiszen a hadi/ katonai hírek ritkulásával nagyobb teret kaphattak a vásári 

kiadványok még kitöltetlen hasábjain. A haláleseteket felsoroló hírek magas száma 

valamelyest meglepő, meg kell azonban jegyezni, hogy az ilyen jellegű hírek nem 

hagyományos beszámolók, hanem pusztán az elhunyt személyek és elhalálozásuk 

időpontjának felsorolása. 

Az adatok szerint nagy volt az érdeklődés a prominens személyek élete és 

ténykedése iránt is, az ezekről szóló beszámolók az össz hírmennyiség 7%-át tették ki. 

Ha ehhez hozzávesszük a születésekről (4%), halálesetekről (10%) és esküvőkről (4%) 

szóló híreket, melyek szinte kizárólag egy elit nemesi körre korlátozódtak, akkor 

elmondható, hogy a hírek 25%-a bizonyos értelemben egy prominens világi réteghez 

kapcsolható. 

 Az egyházzal, egyházpolitikával, vallási kérdésekkel és egyházi méltóságokkal 

kapcsolatos hírek az össz hírmennyiség pusztán 6%-át adják. 

A felvilágosodás során az egyház elveszítette az emberi létben korábban betöltött 

központi szerepét, a szekularizáció pedig a vallás társadalmi szerepét gyökeresen 

megváltoztatta.285 Az egyházi hírek kisebb száma azzal is magyarázható, hogy pl. a 

harmincéves háború vallási konfliktusai szinte kizárólag a katonai illetve a politikai 

hadszíntéren kerültek rendezésre és ezáltal az erről szóló hírek az elemzés során más 

tematikus kategóriába kerültek. 

Ennek ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni a vallási jellegű világnézet 

nyomait, melyek a nem közvetlenül vallási témájú hírekben is folyamatosan fellelhetők. 

A középkori világkép még nem tűnt el teljesen, nyomai főleg a természeti 

katasztrófákról, járványokról, csodákról szóló hírekben fedezhetőek fel élesen, ahol 

magának Istennek, vagy egyéb mennyei illetve sátáni erőknek tulajdonítják az 

irányítást. 

A szenzációvadász hírek közül a csodás jelenségekről szóló beszámolók 

mindössze csak 1%-ra rúgnak, számuk a felvilágosodás és a racionalizmus 

térhódításával a 18. század 2. felétől teljesen elapad. A természeti katasztrófák, 

áradások, aszályok, tűzvész, vulkánkitörés, tornádó stb. látszólag jobban felkeltették az 

                                    
285 Vö. RIES, Paul: Der Inhalt der Wochenzeitungen von 1609 im Copmuter. In: Presse und Geschichte II. 
II. Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. Hrsg. v. Elger BLÜHM  u. Hartwig 
GEBHARDT. München 1987. (= Deutsche Presseforschung 26). p. 119. Az első hetilapok vizsgálata során 
Ries is arra a felismerésre jutott, hogy a vallási tartalom jóval jelentéktelenebb, mint a világi. 
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érdeklődést, szinte egész évben tudósítottak ilyenek felől (5%). A természeti 

katasztrófákról és a csodákról szóló hírek tehát összesen 6%-át képezik az össz 

hírmennyiségnek. 

A szenzációéhes olvasóközönség igényeit voltak hivatottak kielégíteni a 

bűncselekményekről (brutális gyilkosságokról, erőszakról, lopásokról stb.) szóló sorok 

is, melyek szinte folyamatosan részét képezték a vásári kiadványok hírszolgáltatásnak, 

számuk azonban (3%) az utolsó megjelenési években nullára csökkent. 

A jogi hírek, vagyis különböző rendeletek, utasítások 2%-kal képviseltették magukat, 

ami nem tekinthető soknak, ha a kiadványok egyik elődleges funkciójának a hiteles, 

újdonságok felőli tájékoztatást tekintjük. 

A legkisebb számban a tudománnyal kapcsolatos értesülések képviseltették magukat a 

füzetek hasábjain, a természettudományos jellegű-, valamilyen felfedezést vagy 

találmányt bemutató-, illetve az oktatás ügyeivel kapcsolatos hírek összesen érik el a 

2,5%-ot. 

Minden más, az említett kategóriákba egyértelműen be nem sorolható hír az „egyéb” 

címkét kapta. A nem elhanyagolható 1% a vásári kiadványok univerzalitásának ékes 

bizonyítéka. 

A hírszolgáltatás tematikus összetételével kapcsolatban összességében tehát 

elmondható, hogy a hírek legnagyobb részét a hadi, politikai és diplomáciai beszámolók 

alkották; mindezek után a prominens uralkodói, nemesi réteggel kapcsolatos 

mindennemű információ örvendett nagy népszerűségnek, megelőzve még a 

szenzációhajhászó híreket is a rangsorban. 

A főbb témakomplexumok a frankfurti vásári kiadványokba n 
(1591-1806)

Prominens 
személyekkel és 
a körülöttük zajló 
eseményekkel 

kapcsolatos hírek 
(esküvő, 
születés, 

elhalálozás)
24%

A nagypolitika 
hírei (hadi, 
politikai, 

diplomáciai)
52%

Minden egyéb
15%

Szenzációhajhás
zó hírek 

(természeti 
katasztrófák, 

bűncselekménye
k, csodák)

9%
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 Ahogy az a hírek témáihoz igazított és megtöltött kategóriákból is látható, a 

vásári kiadványok híreinek tematikus palettája igen színesnek mondható. A fent említett 

sajtóvitában kifejtett nézetei alapján talán Stieler lehetett a legelégedettebb a műfajjal, 

aki szerint minden olyan hír, mely bármilyen jelentőséggel bír és ezáltal az olvasónak 

valamilyen formában a hasznára vagy örömére van, az közlésre érdemes. Ugyanakkor a 

jelentősnek nevezhető nagypolitika (hadászat, politika, diplomácia) tekintélyes számú 

hírei azt bizonyítják, hogy nem szabad a műfajt a kor bulvársajtójának titulálni. A kis 

számú tudományos jellegű hír azonban arról árulkodik, hogy nem csupán egy szűk, 

tanult, kizárólag a tudományra éhes elit igényeit igyekezett kielégíteni ez a műfaj. 

 

V.1.5. „Igyekeztünk a Relatio-t szokás szerint metszettel ellátni”.  Illusztrációk, 

képanyagok a vásári kiadványokban 

 

Míg a (röplapokon kívül) a legtöbb sajtóműfaj az aktualitás okán kizárólag 

szöveges hírekre kellett hogy szorítkozzon, addig a vásári füzetek szerkesztőinek 

módjában állt, hogy kiadványaikat szemléltető, magyarázó illusztrációkkal gazdagítsák. 

A frankfurti Meßrelatiók 1591 őszétől tartalmaztak szövegbe ékelt rajzokat illetve még 

nagyobb számban (számozatlan, általában kihajtogatható oldalon) a lapok közé ékelt 

metszeteket. Quentin a következőképpen nyilatkozik ezekről: „Ezeknek a képeknek a 

művészi értéke megegyezik a 16. század könyv és röplapillusztrációéival. Rendszerint 

lényegre törően illusztratívak vagy dekoratívak, tömeges terjesztésre szánva. A sokszor 

előforduló kivégzési-jeleneteknél a kor hátborzongató dolgokban lelt kedvtelése jut 

kifejezésre. A szinkronista megjelenési forma, tehát időbeni és térbeni folyamatok egy 

lapon történő egyesítése különösen a korai számokra jellemző. Az illusztrációk nagy 

részének egy város elfoglalása vagy ostroma a témája. Így a legtöbb ilyen illusztrációnál 

nem a művészi érték a meghatározó, hanem a hírek tervszerű illusztrálása.”286 

                                    
286 „Der künstlerische Wert dieser Bilder ist der gleiche der Buch- und Flugschriftenillustrationen des 16. 
Jahrhunderts. Sie sind in der Regel nüchtern darstellend-illustrativ oder dekorativ, auf massenhafte 
Verbreitung abgestimmt. Bei den vielfach vorkommenden Hinrichtungsszenen tritt die Freude der 
damaligen Zeit am Grausigen in Erscheinung. Die synchronistische Darstellungsform, zeitlich und 
räumlich auseinanderliegende Vorgänge auf einem Blatt zu vereinigen, herrscht bei den Frühnummern 
vor. Der grösste Teil der Illustrationen hat die Belagerung oder Erstürmung von Städten zum Thema. So 
ist bei den meisten dieser Illustrationen nicht der künstliche Wert das Besondere, sondern die erste 
planmäßige Illustrierung von Nachrichten.” 
QUENTIN, Ernst: Die Leipziger Meßrelationen. Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten deutschen 
Zeitungswesens, Diss. (masch.), Leipzig 1941. p. 12f. 
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Az illusztrációs tevékenység tervszerűségét támasztja alá, hogy az 1614 és 1649 

között megjelent frankfurti kiadványok számonként átlag 2,6 illusztrációval 

rendelkeztek, a metszetek közlése tehát viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható 

(számuk kiadványonként általában 1 és 5 között mozog). Nem arról volt szó tehát, hogy 

a szerkesztőnek véletlenszerűen birtokába jutottak képi anyagok és azzal egyszer-

egyszer gazdagította kiadványait, hanem rendszeres, tervszerű szolgáltatást nyújtott. 

 A szöveges hírek tematikai elemzéséhez hasonló besorolás a képanyag esetében 

viszonylag könnyen megejthető, fajtáik nem mutatnak fel olyan széles skálát, mint 

maguk az írott információk. 

 Meg kell különböztetni egymástól a szövegbe ékelt kisebb formátumú rajzolt 

képeket, illetve a külön számozatlan lapon két oldal közé beragasztott, kihajtogatható 

illusztrációkat. A rajzok, metszetek minden esetben a szövegben közölt eseményeket, 

személyeket, helységeket voltak hivatottak megjeleníteni, elképzelhetővé, érthetőbbé 

tenni. 

A kisebb, közbeékelt képek szinte mindig valamilyen csodás jelenséget, egy-egy 

torzszülött nehezen elképzelhető formáját ábrázolták, elvétve azonban tudományos 

(matematikai, csillagászati, technikai) jellegű rajzok is előfordulnak. Ezek az általam 

vizsgált frankfurti kiadványok (1614-1649) illusztrációs anyagának 8,3%-át teszik ki. 

 A külön lapon közölt metszetek legnagyobbrészt várat, erődítményt, várost 

vagy annak alaprajzát jelenítik meg általában ostromolt/ hadi állapotban (27,97%) 

ritkábban (az esetek 11,3%-ában) csak önálló (békés, esemény nélküli) rajzként. Olykor 

kombinált, tehát két rajzot (békés + ostromolt állapotot) felvonultató várrajzok is 

előfordulnak (2,38%). Nem véletlen, hogy a nagy számú hadi hírt sok katonai jellegű 

illusztráció egészítette ki. Gyakran megfigyelhető a várrajzok esetében, hogy egy 

egyszerű és éppen hozzáférhető rajzot ügyes kezű, színes fantáziájú metszők a befutó 

ostromhíreket maguk elé képzelve, minden valóságalapot nélkülözve kiegészítettek 

ostromrajzzá. 

 Igen nagy számban kerülnek önálló térképek is közlésre (25%), ezek az 

aktuális, szűkebb vagy tágabb hadszínteret kívánták az olvasókkal megismertetni, az 

adott seregek mozgásának olykor terjengősre sikeredett leírását követhetővé tenni. Ezek 

megjeleníthettek egy átkelőt, egy tájegységet, de olykor akár egész országrészeket is, 

természetesen mindig aktuális felirattal időszerűvé téve. 

 A nem konkrét várhoz köthető csaták, nagyobb összecsapások képi 

megjelenítése a teljes illusztrációs anyag 11,9%-át alkotja. 
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 Az utolsó kategóriába azokat a külön lapon szereplő metszeteket soroltam, 

melyek nem közvetlenül katonai összecsapást jelenítenek meg, hanem pl. kivégzést, 

koronázást, ostrom utáni ünnepi bevonulást, hadvezér dicsőítését stb., s melyek 

általában önálló röplapként is közismertnek számítanak (13 %).287 

 Nyilvánvaló, hogy a terjedelmes, sokak részéről valószínűleg nehezebben is 

olvasott szöveg sorai után egy-egy kép felüdülést jelentett, és sokszor valóban 

segítséget nyújtott az olvasott szöveg megértéséhez. A képek azonban nemcsak a 

szövegértési nehézségekkel küszködő olvasóknak voltak hivatottak segíteni, hiszen több 

komoly mérnöki rajz szerepel a képeken; viszont bonyolult szimbolikájú, csak a 

tanultak, tájékozottak által feloldható metszetek nincsenek közöttük. 

Hogy a terjedelmes vásári füzetek szövegének optikai gazdagítása mennyire 

fontos és elvárt volt a korabeli olvasóközönség részéről, az az 1698-as frankfurti őszi 

kiadvány egy beékelt megjegyzéséből világosan kivehető: […] ugyan igyekeztünk / a 

Relatiót, a megszokott módon rézmetszettel ellátni / ezúttal azonban mégsem akarózott 

valamit találni / midőn a hőn szeretett béke megkötése által befejeződtek a harcok. Mely 

hiány a kegyes olvasónak a következő Húsvéti-vásár (Isten kegyelméből:) vagy két 

rézmetszet / vagy a tartalom megnövelése által pótolva lesz.288 

Majd száz évvel később, 1791 őszén a szerkesztő kiadványában szintén elnézést kér az 

olvasóktól egy elmaradt rézmetszet miatt; az illusztrációk jelentősége tehát az idők 

folyamán mit sem változott. 

 

 

V.1.6. „Átküldött hihető írásokból / és részben saját tapasztalásból”. A vásári füzetek 

hírforrásai 

 

                                    
287 ld. Ehhez: Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Hg. von W. HARMS. Band I-
VII. 1985-1997.; PAAS, John Roger: The German Political Broadsheet 1600–1700. Volume 1-
8.Wiesbaden: Harrassowitz 1985 - 2005.  
288 „[…] man sich zwar bemühet / die Relation, wie gewöhnlich / mit einem Kupfferstich zu versehen / so 
hat sich dennoch darzu dieses mahl nichts finden wollen / massen durch den Schluß deß allgemeinen 
lieben Friedens die Kriegs=Unruhen sich geendigt. Welcher Abgang dem geneigten Leser kommende 
Oster=Meß / (geliebts Gott:) entweder durch zwey Kupfferstiche / oder durch Vergrößerung der Materie 
ersetzet werden soll.” 
Idézi: ESTERMANN, Alfred (Hrsg.): Zeitungsstadt Frankfurt am Main. Zur Geschichte der Frankfurter 
Presse in fünf Jahrhunderten. Herausgegeben im Auftrag der Frankfurter Sparkasse. Frankfurt am Main 
1994. p. 36.; Vö. PRUTZ, R[obert] E[duard]: Geschichte des deutschen Journalismus. Zum ersten Male 
vollständig aus den Quellen gearbeitet. Bd. 1. Hannover: Rius 1845. p. 190f. 
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Milyen „alapból”, milyen forrásból származtak a vásári füzetek által közzétett 

információk? 

Magától értetődő, hogy a kiadványok szerkesztői nem hagyatkozhattak kizárólag 

saját maguk, vagy közvetlen környezetükben élő szemtanúk által látott vagy hallott 

események beszámolóira, annál is inkább, mivel - ahogy azt címükben is hangsúlyozták 

- a nemzetközi porondon végbemenő események tették ki hírszolgáltatásuk nagyobb 

részét; ezt kívánta meg a színvonal, erre volt igény, számottevő érdeklődés. 

„Lehetetlen volt egy újságszerkesztőnek (…) minden dolog elején és végén rajta 

lenni / mindenütt jelenléve felkutatni / saját szemmel látni / és mindent saját bizonyos 

tapasztalatból írni és tanúsítani / Hanem sokszor / a matériák ily terjedelménél gyakran 

más idegen emberek / írásaira / Relatióira és beszámolóira kell hagyatkoznia”,289 

ahogy Lautenbach tavaszi kiadványának előszavában írja. Abban az esetben tehát, ha a 

szerkesztőség nem rendelkezett külföldi tudósítóval, illetve az nem tudott megbízható 

információval szolgálni, más forrásra kellett hagyatkozni. 

Az, hogy a vásári füzetek hírei pontosan milyen forrásból származnak, 

közvetlenül a kiadványokból sajnos a legtöbb esetben nem deríthető ki, elvétve fordul 

elő olyan eset, hogy a szerkesztő egy az egyben megnevezze, honnan, kinek a 

közvetítéséből származik az információ; az azonban, hogy a hír az esemény 

bekövetkeztétől pontosan milyen úton, hány kézen (avagy szájon) átjutva érkezett be a 

szerkesztőkhöz sajnos egyetlen hírben sem szerepel, és legfeljebb csak másodlagos 

források felhasználásával deríthető fel. 

Az információk származási helyével, forrásával kapcsolatban első ránézésre 

értékes információt nyújtanak egyes füzetek előszavai, ahol a kiadványok szerkesztői az 

egymás elleni konkurenciaharcban mások hírszerzését, szerkesztői munkáját 

becsmérelik, nyilvánvalóan nem minden alap nélkül. 

A kiadványok információikat gyakran, egyértelműen felismerhetően 

másodkézből, egy-egy korabeli hírlevélből, röplapból, vagy (főleg azok 1609 utáni 

rendszeressé válásával) hetilapokból merítették.  

Egy félévente megjelenő vásári kiadvány szerkesztésekor valóban 

kézenfekvőnek tűnhet a már megjelent nyomtatott sajtótermékek beszerzése és azokból 

                                    
289 „(…) an allen enden fornen vnd dran zu seyn / alles gegenwertig zuerforschen / den Augenschein 
einzunemmen / vnd alles auß eygener gewisser erfahrung zu schreiben vnn zubezeugen / Sondern man 
sich bey solcher weitläuffigkeit der Materien zum offternmal an anderer frembder Leuthe / Schrifften / 
Relation vnd Zeugnis benügen lassen muß (…)” Idézve: az 1590-1595 közötti tavaszi vásár alkalmával 
megjelent kiadványok előszavaiból. 
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a kívánt hírek összegyűjtése. Nem lehetett a korban sem reális elvárás, hogy a vásári 

füzetek teljesen új hírekkel álljanak elő, hiszen ha nem is vettek volna át semmit más 

nyomtatott sajtóanyagból, az érdemleges, közérdekű hírek száma eleve korlátozott volt, 

másrészt pedig nem volt külön a vásári kiadványok szerkesztőségét kiszolgáló 

hírterjesztő hálózat sem. 

Egy korabeli Meßrelatio-szerkesztő szemében a legkézenfekvőbbnek a 

rendszeres és megbízhatónak mondott hetilapokból történő hírátvétel tűnhetett. 

Az ilyen esetek egyértelmű bizonyítása legtöbbször igen egyszerűnek tűnik, hiszen 

gyakran találkozhatunk olyan hírrel, mely egy-egy aktuális hetilapban szinte szó szerint 

megegyezően szerepel. Íme egy példa: 

 A „Zeitung / Aus Rom / Venedig / Oberland / Wien / Hamburg / Frankfurt / 

Hagg Cölln / Strallsund / Erfurt / Bündten vnd Bergzabor“ című hetilap (tartalma 

szerint) egyik 1630-as száma Bethlen Gábor testamentumáról (február végén, vagy 

március első napjaiban)290 a következőket írja: 

 
Kivonat Bethlehemb Gabor Testamentumából 

Ő Csász. Fens. egy vezér lovat a legszebb díszekkel / drágakövekkel és 
gyöngyökkel kirakva adományozott / ehhez in specie 40000. dukátot is. Ő Kir. Fens. 
Magyarországon szintén egy vezérlovat a legtekintélyesebben nyakörvvel / kantárral 
/ nyereggel / minden arannyal és drágakövekkel díszítve / ehhez szintén in specie 
40000. dukátot. A szultán török császárnak szintúgy egy vezérlovat és szerszámot 
arannyal ezüsttel és drágakövekkel díszítve / szintén 40000. dukát mellett. A 
fejedelemasszonyának és feleségének in specie 100000. dukátot / 100000. birodalmi 
tallért és 100000. firenzei érmét / Item 3. tekintélyes urat élete végéig / a felesége- 
asszonyának pénze állítólag Velencébe lészen víve. 

A Testamentum végrehajtója 

A török császár / és Ragotzi állítólag hűbérséget erdély felett Konstantinápolyban 
megkapta / ami miatt háború lesz Magyarországon.291 

 

                                    
290 A hír pontosan nincs dátumozva, de az előtte lévő hír február 22-i, a következő pedig március 3-i 
dátummal szerepel. 
291 „Extract aus Bethlehemb Gabors Testament. // Ihre Keys. Mayst. hat er ein Haupt Roß mit den 
schönsten Geschmück / als mit Edelgesteinen vnnd Perlen gestickt verschafft / darzu auch in specie 
40000. Ducaten. Ihre Königl. Mayst. in Ungern auch ein Haupt Roß auff das statlichste mit Halßband / 
Zaum Sattel / alles mit Goldt vnnd Edelgesteine versetzet  / darzu auch in Specie gleichfals 40000. 
Ducaten. Den Suldan Türchischen Keyser / ebenmässig ein Haupt Roß vnd gezeug mit Goldt Silber vnd 
Edelgestein gezieret / neben auch 40000. Ducaten. Seiner Fürstin vnd Gemählin in Specie 100000. 
Ducaten / 100000. Reichsthaler vnnd 100000. FlorenzMüntz / Item 3. ansehnliche Herrschafften auff ihr 
lebelang / das Geldt seiner Fraw Gemählin sol zu Venedig deponirt worden sein. // Executor Testamenti// 
Ist der Türckische Keyser / vnd sol der Ragotzi die Lehn zu Constantinopel allbereit empfangen haben 
vber Siebenbürgen / dahero es einen Krieg in Vngern abgeben wird.“ 
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Sigismund Latomus Relationis Historicae Semestralis Continuatio 1630-as vásári 

kiadványának tavaszi száma292 pedig kísértetiesen hasonlóan a következőképpen ír 

Bethlen Gábor végrendeletéről: 

 

Ez idő alatt kinyitották Bethlehem Gabor Testamentumát / és benne az találtatott / hogy ő 
a Csász. Fenségnek egy vezér-lovat a legszebb díszekkel adományozott / ehhez in specie 40 
000. dukátot. Ő. Kir. Fenségének Magyarországon szintén egy vezérlovat a 
legtekintélyesebben nyakörvvel / kantárral / nyereggel / minden arannyal / ezüsttel / és 
drágakövekkel kirakva / ehhez szintén in specie 40 000 dukátot: a török császárnak szintúgy 
egy vezérlovat a legcsodálatosabban feldíszítve / szintén 40 000 dukáttal. Felesége- 
asszonyának a fejedelemasszonynak 100 000. dukátot / 100 000. birodalmi tallért / és 100 
000. Fir. Érmét / Item három tekintélyes urat élete végéig elrendelt: ennek a 
testamentumnak a végrehajtására a török császár van rendelve. 

A Regotzi Georg mindeközben Konstantinápolyba hogy az erdély feletti hűbért a töröknél 
kieszközölje / Hogy a továbbiakban hogy fog történni / azt a megfelelő helyen közöljük.293  

 

 

Ilyenkor azonnal relevánsnak tűnik, hogy a vásári-kiadvány-szerkesztő adott hetilapból 

merítette az értesülését; ez azonban véleményem szerint nem bizonyítható 

egyértelműen, hiszen nem kizárható, hogy a vásári kiadvány és a hetilap 

szerkesztőjének ugyanazon forrás (pl. levél, levélújság, kéziratos újság stb.) állt a 

rendelkezésére. Ezt bizonyítják azok az esetek, amikor a vásári füzet ugyanarról a 

hírről, ha hasonló szavakkal is, de részletesebben szól, mint az aktuális hetilapok. 

Walter Barton a cseh-pfalzi háború végéről (1623/24), az altenoythe-i ütközet 

különböző korabeli médiumokban való megjelenésén keresztül bizonyította az egyes 

sajtóműfajok hírközvetítését és hírátvételét.294 A híráramlás útját, a hírek átvételének 

folyamatát, a hírek „családfáját” kronologikus sorrendben a következőképpen vázolta 

fel: elsőként két hetilapot említ (tehát nézete szerint ezek közölték először a hírt), ezután 

két hírlevelet, majd három vásári kiadványt (két frankfurti, egy kölni), végül pedig egy 

az eseményeket illusztráló röplapot.  

                                    
292 Teljes címe: ; Jelzete: ULB Halle, Nd 342 (6) (9) 
293 „Under diesem Verlauff ist deß Bethlehem Gabors Testament eröffnet / vnd darin befunden worden / 
daß er verschafft erstlich der Kayserl. May. ein Haupt-Roß mit dem schönsten Geschmuck / darzu in 
specie 40 000. Ducaten. Ihr. Königl. May. in Hungarn auch ein HauptRoß auff das stattlichste mit 
Halßbandt / Zaum / Sattel / alles mit Gold / Silber / vnd Edelgesteinen versetzet / dazu auch in specie 40 
000 Ducaten: dem Türckischen Kayser auch ebenmässig ein HauptRoß auff das Herrlichste geschmücket 
/ mit gleichfals 40 000. Ducaten. Seiner Frau Gemahlin der Fürstin hat er in specie 100 000. Ducaten / 
100 000. Reichsthaler / vnd 100 000. Flor. Müntz. / Item drey ansehenliche Herrschafften auff ihr 
Lebenlang verordnet: zu dieses Testaments Execution ist der Türckische Kayser bestellet worden. 
Der Regotzi Georg ist in dessen nach Constantinopel verreyset die Lehen vber Siebenbürgen bey dem 
Türcken zuwegen zu bringen / Wie es nun ferner damit abgeloffen / wird an seinem Orth vermeldet 
werden.“ 
294 BARTON, Walter: Medienverbund und Propaganda am Ende des böhmisch-pfälzischen Krieges 
1623/24. Siegen 1992 (=Veröffentlichungen des Forschungschwerpunktes Massenmedien und 
Kommunikation an der Universität, Gesamtschule Siegen 78). p. 1-43. 
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Az a feltételezés, hogy egy adott hír nyomtatásban történő megjelenésében általában a 

metszetes röplapok lettek volna az utolsók, nem állja meg a helyét, hiszen a vásári 

kiadványok rendszeresen mellékeltek az aktuálisan közölt eseményt megjelenítő 

röplapot. Ilyen esetekben a röplap megjelenése meg kellett hogy előzze a vásári 

kiadvány kiadását. 

Barton a hírek útjáról a következőket írja: „A cloppenburgi tudósító természetesen nem 

írt minden szerkesztőségnek. Hiszen elég volt az értesülést a postaúton a legközelebb 

eső hírügynökségnek (Münsterbe vagy Hamburgba?) adnia. Ott kézírással 

sokszorosították és szétküldték. Az újságokból vagy a hírlevelekből a vásári kiadványok 

átvették, amit fontosnak tartottak (…)”. 295 

Máskor a hírek hetilapból vagy más forrásból történő átvételének bizonyítása 

igen nehézkes, mivel a más sajtóműfajokból vett információkat legtöbbször 

átfogalmazták, széttördelték, vagy több forrásból fogalmaztak össze egy új hírt. 

 Kaspar von Lorch 1605-ös őszi számának előszavában, szintén más 

kiadványszerkesztőket szidva, a hírszerzés egy még alacsonyabb minőségi fokáról 

árulkodik: 

 
Hogy egyesek olyan hiszékenyek, hogy amit itt vagy ott borozókban vagy másutt 

hallanak, rögvest a valóságnak veszik, figyelmen kívül hagyva, hogy a hazugságok gyakorta 
olyan durvák és ügyetlenek, hogy akár egy vaknak is, ha nem is látni, de érezni és 
megragadni kellene.296 

 

A más sajtóműfajokból átvett híreken túl a vásári kiadványok szerkesztőségei 

természetesen saját hírszerzéssel is rendelkeztek, és még ha elhanyagolható számban is, 

de voltak olyan értesüléseik, melyek más sajtóműfajban nem szerepeltek. Ez persze nem 

tudható be annak, hogy kizárólag ők rendelkeztek az adott hírrel; lehet, hogy más (pl. 

egy hetilap szerkesztősége) is tudott az adott eseményről, legfeljebb nem tartotta elég 

színvonalasnak, vagy hely szűkében nem tudta azt közölni. 

 A vásári füzetek egyedi hírszerzését támaszthatja alá a kiadók családi 

kapcsolatainak áttekintése is. Michael Aitzing, a műfaj úttörője, kiadványaiban 

közreadott információk többségét kétségtelenül a Fuggerektől szerezte, hiszen felesége 

                                    
295 BARTON, Walter: Medienverbund und Propaganda am Ende des böhmisch-pfälzischen Krieges 
1623/24. Siegen 1992 (= Veröffentlichungen des Forschungschwerpunktes Massenmedien und 
Kommunikation an der Universität, Gesamtschule Siegen 78). p. 12. 
296 Idézi: SCHOTTENLOHER, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte 
Tagesschrifttum. Bd. 1.: Von den Anfängen bis 1848. Berlin 1922. (újabb kiadása: Johannes Binkowski: 
München 1985). p. 231-232: „daß etliche so leichtgläubig das, was sie hier und dar in Weinhäusern und 
sonsten hören, alsobald für die Wahrheit annehmen, unangesehen die Lügen oftermals so grob und 
ungeschickt, daß sie wohl ein Blinder wo nicht sehen, doch tasten und greifen sollte.” 
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Maria Fugger volt, a fináncóriás Anton Fugger lánya és Marx Fugger (a „Marx Fugger 

és fivérei társaság” későbbi  feje) testvére. Aitzing egyik kiadványát személyesen „Herr 

Johann von Fuggernek” ajánlotta. 

A Fuggereken kívül Aitzing természetesen más kereskedőktől, postamesterektől is 

szerzett értesüléseket, és nem utolsó sorban a kölni választófejedelem, Ernst  

kancelláriájából (aus der Kanzlei des Kurfürsten Ernst von Köln), akivel élénk 

kapcsolatokat tartott fenn.297  

 A neves frankfurti Sigismund Latomus családja sem állt rosszul hírszerző-

kapcsolatokban: Latomus Anna Kunigunde nevű lányának második férje Caspar 

Engelhardt császári jegyző volt. 

A kancelláriai protonotáriusok kezén széles feladatkörük révén igen sokféle hivatalos 

irat átment, melyekből, ha már egyszer családi vállalkozásról volt szó, miért ne 

szemezgethetett volna Engelhardt néhány információt saját kiadványuk számára. 

A kancelláriai hivatalokban előírt hivatalos rend meg sem közelítette az elvárásokat: az 

1739-ben felállított expeditori tisztség révén (mely ez ügyben volt hivatott rendet 

teremteni) arról lehet hallani, hogy pl. a hivatalnokok hazaviszik az iratokat, és otthon 

végzik el a dolgukat, mások pedig, ahelyett, hogy dolgoznának újságokat írnak (!), saját 

feladatukat pedig mással végeztetik el.298 

Az, hogy közvetlenül a császári hivatalokból kerülnek ki információk (annak ellenére, 

hogy ezt tiltották az előírások), korántsem volt szokatlan, egyesek, mint ahogy látható, 

közvetlenül újságot szerkesztettek belőle. 

Latomus és felesége úgy látszik, a családi vállalkozás érdekeinek megfelelően 

házasították gyermekeiket, hiszen másik lányuk harmadik férje Johann Konrad 

Steindecker „Zeitungsschreyber” volt. Azt sajnos nem lehet tudni, hogy Steindecker 

kezdetben hol dolgozott, Maria Magdalénával kötött házassága után nyilván a családi 

vállalkozásban tevékenykedett. 

 Az ilyen családi kapcsolatokból származó híreket az üzlet érdekében nyilván 

mindenki igyekezett nem kiadni a kezéből és más médiumoknak eljuttatni, ilyen 

értelemben a vásári kiadványoknak tehát volt egyedi hírszolgáltatásuk, híreik zömét 

azonban mégsem ezek, hanem bizonyíthatóan a más nyomtatott médiumokból átvett 

                                    
297 WERNER, Theodor-Gustav: Das kaufmännische Nachrichtenwesen im späten Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit und sein Einfluß auf die Entstehung der handschriftlichen Zeitung. In: Scripta Mercaturae 
2 (1975). p. 41. 
298 GROSS, Lothar: Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 1806. Wien 1933. p. 
118. 
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információk képezik. Ezek bizonyítására sok lehetőség van, hiszen mind vásári 

kiadvány, mind hetilap, hírlevél, Neue Zeitung illetve röplap nagy számban áll 

rendelkezésre, csak a kapcsolatot, a közös hírt kell megtalálni, mint ahogy azt a fentebbi 

példa (hasonló hír hetilapban és vásári kiadványban) ill. Barton erre vonatkozó, idézett 

tanulmánya is igazolja. 

A legérdekesebb vállalkozás ezen túl talán a közös hírforrás, úgymond az „első”, az 

„eredeti” hír felderítése lehetne egy-egy levél, kézzel írott „Neue Zeitung”,299 

követjelentés stb. formájában. Kérdés persze, hogy van-e egyáltalán első és egyetlen 

hírforrás és vajon rá lehet-e ismerni egy valószínűleg átfogalmazott, áttördelt nyomtatott 

hír képében erre az eredetire. 

 

 

V.1.7. „Valós leírása…”. A hitelesség illetve a pártosság és pártatlanság kérdése 

 

Mennyiben volt a vásári kiadványok hírszolgáltatása hiteles és objektív? 

Lehetett-e egyáltalán az? Mi vagy ki és hogyan befolyásolhatta a hírek igazságtartalmát 

illetve színezetét? 

A legtöbb korabeli sajtóműfaj nem közvetlen forrásból merítette értesüléseit, 

hanem legtöbbször messziről érkezett információkra kellett hagyatkoznia, ami 

természetesen rontotta a megbízhatósági statisztikát. A vásári kiadványok 

szerkesztőinek a ritkább megjelenés miatt módjában állt ugyan a hírek 

igazságtartalmának ellenőrzése, ezzel a lehetőséggel azonban nem éltek. Tovább 

rontotta a helyzetet az is, hogy a korabeli sajtóban az egyes műfajok gyakran egymástól 

vettek át híreket; ez a láncszerű hírterjedés egy-egy álhír gyors elterjedéséhez 

vezethetett, míg a korrekció már sokkal nehézkesebb volt. 

                                    
299 A Neue Zeitungokhoz általában ld.: OGGOLDER, Christian / VOCELKA, Karl: Flugblätter, Flugschriften 
und periodische Zeitungen. In: PAUSER, J./ SCHEUTZ, M. / WINKELBAUER, Th. (Hrsg.): Quellenkunde der 
Habsburgermonarchie, p. 860-874.; PFARR, Christina: Die Neue Zeitung: Empirische Untersuchung 
eines Informationsmediums der Frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der 
Gewaltdarstellungen. Main 1994.; A kézzel írott „Neue Zeitungok”-ról ld. BARBARICS, Zsuzsanna: 
Kéziratos Neue Zeitung-gyűjtemények a Habsburgok közép-európai tartományaiban. In: Századok 5 
(2004) p. 1255-1273. 
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A szemrehányás, miszerint az újságírók hazudnak, majdnem olyan idős, mint az 

újságírás maga. Erich Beringer „Discursus historico-politicus” című munkájában már 

1624-ben a hetilapok által terjesztett hazugságokra hívja fel a figyelmet.300 

Christoph Besold „Thesaurus Practicus”-ában (1629) a „Newe Zeitung” címszó alatt 

ezen kiadványok kritikus szemlélésére hívja fel a figyelmet, mivel ezek a lapok 

 

[…] nemcsak balgaságokat terjesztenek, hanem pseudopolitikai titkokat is […] hogy a népet 
(mivel a világ, ahogy mondják, át lesz vágva) fejetlenné tegyék, hogy az ez vagy az a párt 
mellé álljon.301 

 

Amennyiben a hetilapok és a „Newe Zeitungok”, a vásári kiadványok fő 

hírforrásai, nagy számban közöltek hamis információkat, akkor a vásári füzetek 

esetében sem várható gyökeresen más eredmény. 

A Messrelatiók előszavukban (legfőképpen saját munkájuk önreklámozása 

céljából) saját híreik megbízhatóságát, hitelességét és pártatlanságát hangsúlyozzák (és 

sokszor nem feledkeznek meg arról sem, hogy más kiadó(k)ról az ellenkezőjét állítsák). 

Ezek azonban, bár sok érdekességet, és nyilván olykor valós alapú információkat 

közölnek) nem tekinthetőek hiteles forrásnak. 

Valamilyen szintű császárhű, katolikus elkötelezettség szinte kötelező volt, ha a 

vásári kiadvány legálisan akart működni, ezt bizonyítja az a tény is, hogy a frankfurti 

Latomus özvegye 1627. április 13-án II. Frigyes császártól kizárólagos kiadói jogot 

kapott a félévente megjelenő vásári füzetekre, melynek feltétele „csupán” annyi volt, 

hogy a nyomtatványokat egyrészt bepillantás céljából a császári könyvfelügyelő 

(Bücherkommissar) rendelkezésére kellett bocsátani, másrészt pedig semmilyen hír nem 

jelenhetett meg, ami a császárra, a birodalomra és a katolikus vallásra rossz fényt 

vethetett. Ezen felül négy példányt a kancelláriának kellett mellékelni. Emiatt a 

kizárólagos jog miatt számos összeütközés bontakozott ki más kiadókkal és - mint 

ahogy azt a tények is bizonyítják - a Latomust illető kiadói kizárólagosság sem valósult 

meg. 

Nem létezhet olyan vásári kiadvány, melyben nyíltan, vagy akár a sorok között, de ne 

jelent volna meg valamiféle elfogultság, mégis az esetek többségében úgy vélem, hogy 
                                    
300 BLÜHM , Elger – ENGELSING, Rolf: Die Zeitung. Deutsche Urteile und Dokumente von den Anfängen 
bis zur Gegenwart. Bremen 1967. p. 33 
301 „[…] verbreiten aber nicht immer bloße Torheiten, sondern auch pseudopolitische Geheimnisse […] 
um das Volk (weil die Welt, wie man sagt, betrogen werden will) kopflos zu machen, damit es für diese 
oder jene Partei eintritt”. 
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a kiadványok elsődleges funkciója nem a befolyásolás, hanem a lehetőségekhez mérten 

elfogulatlan információközlés, a hírek közvetítése volt.  

Prutz302 is hasonlóképpen vélekedik a Messrelatiok pártosságának kérdéséről: „[…] a 

Relationis Semestralék puszta közlésre korlátozzák magukat; ha jelentéseik 

egyhangúsága között át szűrődik valamilyen szín, akkor az osztrák, legalábbis császári 

színezet, mely egy ’Ő Csász. és Királyi Fenség Privilégiumai”-ként megjelent laptól 

nem vehető különösebben zokon. Vallási szempontból egy bizonyos semleges 

álláspontot próbálnak mutatni: a harmincéves háború időszaka alatt úgy az egyik, mint a 

másik párt beszámolóit közlik; látszólag sem az egyik győzelme, sem a másik veresége 

nem ébreszt különösebb részvétet vagy érzelmi reakciót.” 

Amennyiben tehát a szerkesztőségnek különböző pártállású hírei voltak adott 

eseménnyel kapcsolatban, egyrészt nyilván igyekeztek azt közölni, viszont ügyelniük 

kellett arra, hogy a privilégiumukat biztosító császári házat meg ne sértsék; teljesen 

elfogulatlan, objektív hírközlésről tehát szó sem lehetett. 

 

 

V.1.8. „A tanulmányokat folytatóknak / a nemesek közül és politikai dolgok egyéb 

szerelmeseinek”, a „nagyrabecsült”, „kegyes“ „köz emberének”. Az Olvasóközönség 

 

A vásári kiadványok olvasóközönségének számát illetve társadalmi rétegződését 

illetően konkrét adat hiányában csak spekulatív következtetések vonhatóak le, főképpen 

a vásárlátogatók keresztmetszete, a korabeli olvasási képességek és szokások, illetve a 

kiadványok elő- vagy utószavaiban szavaiban tett megjegyzések alapján. 

Ahhoz, hogy a vásári kiadvány mint műfaj elterjedjen és befutott műfajjá váljon 

a jól működő hírszolgáltató rendszeren és a technikai feltételeken, vagyis a szolgáltatói 

oldalon kívül szükség volt megfelelő felvevőpiacra, fogyasztókra, akik a kiadványokat 

megvásárolni készek és képesek voltak. A hírek iránti érdeklődésen túl (mely - ahogy 

                                    
302 PRUTZ, R[obert] E[duard]: Geschichte des deutschen Journalismus. Zum ersten Male vollständig aus 
den Quellen gearbeitet. Bd. 1. Hannover 1845. p. 195f. 
„[…] die Relationis Semestrales beschränken sich auf bloßes Referiren; schimmert ja durch die 
Eintönigkeit ihrer Berichte eine bestimmte Farbe hindurch, so ist es eine österreichische, wenigstens eine 
kaiserliche Färbung, wie sie einem Blatte, das unter ’Ihr. Röm. Kayserl. auch Königlichen Majestäten 
Priviliegien’ […] erschien, nicht wohl verargt werden mochte. In religiöser Hinsicht suchen sie einen 
gewissen neutralen Standpunkt zu behaupten: während des dreißigjährigen Krieges werden nach 
einander die Berichte sowohl der einen, wie der anderen Partei gebracht; weder die Siege der einen, 
noch die Niederlagen der Anderen scheinen bei der Redaction irgend welche Theilnahme oder 
Gemütsanregung zu erwecken.” 
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arról fentebb már szó esett – szinte minden társadalmi rétegre jellemző volt) elsősorban 

olvasási képességre és anyagi keretre volt szükség. A beszámolók megértéséhez nem 

volt elegendő egy alapszintű „betűzgetni tudás”, hiszen egy - sokszor terjengős 

körmondatba - foglalt hír fő gondolatmenetét, számos kitérő után néhány oldallal 

később fel kellett tudni újra venni, hogy az információk mozaikjai összeálljanak egy 

teljes képpé. A vásári kiadványok híreinek teljes megértése tehát egy magasabb szintű 

olvasói magatartást feltételez. 

Körülbelüli becslések szerint 1600-ig a németnyelvű lakosság körülbelül 5%-a 

tudott olvasni; 1700-ra ez a szám 15%-ra nőtt, száz évvel később pedig 25% körüli 

értékre rúgott.303 A vásári kiadványok megjelenésének ideje alatt az olvasási képesség 

tehát egyre javult, elméletileg tehát nőhetett az olvasókörük is. A kiadványokat 

megvásároló olvasni tudók száma és a vásári füzetek hatósugara között azonban nem 

lehet egyenlőségjelet tenni, hiszen nem szabad elfeledkezi az indirekten hírekhez jutók 

feltételezhetően nagy táboráról. A legtöbben - éppen olvasási képesség, illetve anyagi 

fedezet hiányában - hallomás útján szerezték az értesüléseiket, erre nyújtott lehetőséget 

az, hogy a vásárokon, piactereken, kávézókban, kocsmákban vagy egyéb nyilvános 

helyeken felolvastak illetve megvitattak újsághíreket.304  

Az optikai tartalomközvetítésen keresztül történő hírszerzés a vásári füzetek esetében 

azonban jóval a röplapok szintje mögött marad, hiszen a kiadványok alapját a 

hírszövegek képezték, az illusztrációk csak a szavakat voltak hivatottak kiegészíteni. 

Nem tisztázott, hogy a Meßrelatiók részét képezték-e a különböző 

olvasótársaságok olvasmányainak, ahol egy újság több kézen is keresztülment, vagyis 

egy kiadványt többen olvastak, ami a diskurzus lehetőségén túl természetesen anyagilag 

is előnyös volt.305 Vásári kiadványok az olvasótársaságok állománylistáján sosem 

szerepelnek konkrétan, de a „politikai újságok” rovatban (melyek címét nem jegyezték 

külön-külön) benne lehettek. Megjegyzendő az is, hogy olvasótársaságok nagyobb 

számban a 18. század második felében alakultak, amikor a vásári kiadvány műfajának 

csillaga már inkább hanyatlóban volt. 

                                    
303 SCHENDA, Rudolf: Die Lesestoffe der Kleinen Leute. Studien zur populären Literatur im 19. und 20. 
Jahrhundert. München 1976. (=Beck’sche Schwarze Reihe 146). p. 38. 
304 WELKE, Martin: Gemeinsame Lektüre und frühe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18. 
Jahrhundert: Zeitungslesen in Deutschland. In: Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein 
europäischer Vergleich. Hrsg. v. Otto Dann. München 1981. p. 39 
305 JENTSCH, Irene: Zur Geschichte des Zeitungslesens in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts. 
Leipzig 1937. p. 145-172.; WELKE, Martin: Zeitung und Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert. Betrachtungen 
zur Reichweite und Funktion der periodischen deutschen Tagespublizistik. In: Presse und Geschichte. 
Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung, München 1977. 
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Bender306 abban a tényben, hogy a vásári kiadványok korai példányai különböző 

tartományi-, városi- és kolostori könyvtárakban nagy számban megtalálhatóak, egy 

magasabb szintű olvasóközönség (nemesség, papság, városi polgárság) létét feltételezte. 

De hangsúlyozandó, hogy ez is a korai kiadványokra vonatkozik. 

Képzett, nemes olvasókról tanúskodnak a frankfurti várostörténeti intézet 

(Frankfurter Institut für Stadtgeschichte) aktái és a cenzúrával, könyvkereskedelemmel, 

könyvnyomtatással, sajtóval foglalkozó gyűjtemények.307 Ezekben számos, a frankfurti 

vásári füzetek hasábjain megjelent hírrel kapcsolatban van valamilyen panaszról 

feljegyzés vagy ritkább esetben teljes terjedelmében fennmaradt panaszszöveg. Név 

szerint van említve Hamburg és Nürnberg és a nemesi származású olvasók 

képviselőiként Karl Ludwig választófejedelem, Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar 

herceg és Eberhard von Württemberg herceg.308 Ez annyit jelent, hogy, ha nem is 

maguk a panaszt emelő személyek, de környezetük bizonyosan olvasta a kiadványok 

híreit. 

Hasonló bizonyítékkal szolgál az az 1627-es tavaszi frankfurti kiadvány, melynek végén 

a szerkesztők egy olvasói felhívásra korrigálnak egy megjelentetett hírt. Az olvasói 

felhívás mögött a hamburgi polgármester és a városi tanács áll. Ezek szerint a vásári 

kiadványok ilyen magas rangú személyek kezében is nagy valószínűséggel 

megfordultak. Ez persze nem bizonyítja, hogy ezek a rétegek állandó olvasói lettek 

volna a kiadványoknak, annyi azonban bizonyos, hogy közléseiket valamilyen módon 

számon tartották. 

Azon túl, hogy kik olvasták, kikhez jutottak el a vásári kiadványok hírei, 

felmerül az a kérdés is, hogy vajon volt-e célzott olvasóközönség, kiknek, mely 

társadalmi rétegnek szánták a szerkesztők ezeket a füzeteket. Az otthonról szinte csak 

az ilyen nagyobb vásárok alkalmával kimozduló egyszerűbb embereknek, egy széles 

olvasóközönségnek (mint ahogy a röpiratok és az illusztrált röplapok), vagy egy 

magasabb, képzettebb társadalmi rétegnek? 

A kiadványok előszavai többször tartalmaznak utalásokat a címzetteket illetően, 

melyek vizsgálata ezen kérdés megválaszolásában hasznos lehet. 

                                    
306 BENDER, Klaus: Die deutschen Messrelationen von ihren Anfängen bis zum Ende des Dreißigjährigen 
Krieges. In: Presse und Geschichte. Bd. 2. Neue Beiträge zur historischen Kommunikationsforschung. 
München u.a. 1987. p. 62. 
307 Az aktákat Schatz (1994) vizsgálta. 
308 Institut für Stadtgeschichte: Akten Buchdurck und Zensur, Nr. 100 és 117; ill. Repertoiren, Nr. 206, 
263, 456 (régi jelzet szerint) 
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Az előszóban általában a „kedves” („lieb”), „kegyes” („günstig”) „jószándékú” 

(„gutwillig”) „nagyrabecsült” olvasót szólítják meg, de van, hogy valamivel konkrétabb 

címzést is találunk: „A tanulmányokat folytatóknak / a nemesek közül és politikai 

dolgok egyéb szerelmeseinek / nostri seculi / tiszteletére és tetszésére vettem magamra 

ezt a feladatot.” 309 

Az idézett kiadvány 1590-ben, a vásári füzetek felfutásának hajnalán látott napvilágot, 

tehát elképzelhető, hogy akkor - ahogy azt Bender is feltételezi - valóban még csak az 

említett szűkebb, tanult, nemesi, értelmiségi réteghez szóltak a kiadványok. Hasonló 

véleményen van Karl Schottenloher is, aki az első, Eyzinger/ Aitzing féle vásári 

füzetekről a következőket mondja: „Az egész haladó jellegük alapján Eyzinger vásári 

beszámolói nem annyira mint a röplapok és az egyes újságok/ nyomtatványok a széles 

tömegnek, hanem a képzetteknek szóltak. Így a kiadó gondolkodás nélkül adott közre 

latin nyelvű leveleket és iratokat. Annál nagyobb megtiszteltetésnek vehető, hogy annak 

ellenére, hogy szűk körnek szánta írását, a német nyelvet használta. Csak a „Historica 

Relatio” cím engedi a tudós szobából való származást felismerni.”310 

Elképzelhető, hogy a tudós Eyzinger a kezdet kezdetén kifejezetten magas szintű 

köröknek szánta beszámolóit, ezért is bátorkodott latin nyelvű dokumentumokkal 

ékesíteni azt, és csak kegyes jóindulatból írt német nyelven, de ha ez így is volt, a 

helyzet idővel megváltozott. 

A harmincéves háború idején megjelent füzetek szinte egyáltalán nem tartalmaznak 

latin nyelvű dokumentumokat, azokat mindig - ki is hangsúlyozzák – német nyelvű 

fordításban közlik. Nyilvánvaló tehát, ha csak egy szűk elitnek szóltak volna ezek a 

kiadványok, akkor nem kellett volna a fordítással bajlódni.  

Elfogadható, hogy Eyzing az első kiadványaival valóban egy szűk, értelmiségi réteget 

kívánt tájékoztatni, de nyilvánvaló, hogy mihelyt a sajtóműfaj kiadása üzletággá 

fejlődött, a kiadóknak érdekük volt, kiadványaikat minél nagyobb példányszámban 

értékesíteni. Az üzlet érdekében egyrészt biztosabb befektetés, minél szélesebb tömegek 

                                    
309 STEGER, Thobias: Unpostreuterische Geschicht-Schrifften Straßburg 1590.; „Den Studierenden / von 
Adel vnd andern Liebhabern Politischer Sachen / nostri seculi / zu Ehren vnd Gefallen diese Arbeit auff 
mich genomen” 
310 SCHOTTENLOHER, Karl: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschrifttum. 
Bd. 1.: Von den Anfängen bis 1848. Berlin 1922. (újabb kiadása: Johannes Binkowski: München 1985).: 
„Ihrem ganzen fortschrittlichen Gepräge nach waren die Meßberichte Eyzinger nicht so sehr wie die 
Flugblätter und Einzelzeitungen für die große Masse, sondern sür die Gebildeten bestimmt. So nahm der 
Herausgeber unbedenklich auch lateinische Briefe und Aktenstücke auf. Um so höher darf ihm 
angerechnet werden, daß er sich trotz der Bestimmung für engere Kreise der deutschen Sprache bedient 
hat. Nur der Titel „Historica Relatio” läßt die Herkunft aus der Gelehrtenstube erkennen.” 
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ízlését kiszolgálni, mintsem szűk felvásárlórétegre építeni, másrészt az is bizonyos, 

hogy ha nem is állt kellő mennyiségű és minőségű hír a szerkesztők rendelkezésére, a 

kívánt terjedelmet akkor is elérték a kiadványok (a harmincéves háború időszakára ez 

mindenképpen jellemző), legfeljebb több, kevésbé „minőségi” hírrel felduzzasztották az 

oldalszámokat. Így kiszolgálhatták a magasabb elvárásokkal rendelkező, képzettebb elit 

elvárásait, és a hétköznapi emberek híréhségét és kíváncsiságát is kielégítették. 

Nyilvánvaló azonban az is, hogy bármilyen gyenge színvonalú füzet látott is napvilágot, 

nem mondhatták azt, hogy a kevésbé tanultaknak, az egyszerűbb olvasóknak ajánlják, 

hiszen ez tovább csökkentette volna a mű presztízsértékét, célszerű volt egy jól csengő 

ajánlást a mű elejére illeszteni. 

Sok kiadvány volt azonban, mely eleve nem is egy szűk, tanult rétegnek címezte a 

mondandóját, hanem előszavában egy sokkal szélesebb tömegeket magába foglaló, 

általánosabb megfogalmazást találunk címzettként: „[…] ugyanaz ékes német nyelvre 

lefordíttatva / hogy a közembertől se legyen megvonva közölni / ami […] történt” 311 

 A „gemeiner Mann” kifejezés, amit közemberként, átlagemberként, más 

vélemények szerint közügyek iránt érdeklődő emberként lehetne lefordítani, 

meglehetősen megfoghatatlan társadalmi réteget jelöl. Ennek oka lehetett egyrészt, hogy 

a jobb értékesítés céljából minél szélesebb társadalmi körnek ajánlja magát, s egy 

szűkebb olvasói kör megnevezésével (mint ahogy azt feljebb láttuk), ne riasszon el 

bizonyos rétegeket a potenciális vevők közül. 

Másrészt azonban elképzelhető, hogy valóban egy korabeli átlagember elvárásaihoz 

igazították kiadványaikat, akiknek a száraz, tényszerű politikai és diplomáciai 

eseményekről szóló jelentések és beszámolók megismerésén túl igényük volt, hogy 

szenzációhajhászó természeti katasztrófákról, torzszülöttekről, csodás égi jelekről, 

mókás, vagy csúfondáros történetekről olvassanak. 

Ezen a véleményen van Stieve312 is, aki konstatálja, hogy a vásári füzetek nem 

nyújtanak „mély bepillantást”. Stieve tehát nem könnyen érthetőnek, jól 

értelmezhetőnek tartja a félévente megjelenő híreket, mint ahogy azt Stieler teszi, 

hanem éppen hogy nem elég mélyrehatónak. Úgy gondolom, hogy a felületesség vádja 

                                    
311 Francus 1595; „[…] dasselb in Hochteutsch vertieren lassen / das dem gemeinen Mann mitzutheilen 
nit geweigert wirt / was […] geschehe” 
312 STIEVE, Felix: Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Messrelationen und insbesondere über 
deren Begründer Freiherrn Michael von Aitzing. In: Abhandlungen der hist. Kl. der kgl. Bayer. Akad. d. 
Wiss. 16. 1881. p.234 
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legtöbbször nem állja meg a helyét, mivel pl. számos esetben olvashatunk részletes, 

aprólékos, pl. adott sereg mozgását lépésről-lépésre bemutató beszámolókat. 

 Schottenloherhez hasonlóan Dresler313 is egy tanult, történelmi és tudományos 

kérdések iránt érdeklődő rétegben látta a vásári füzetek olvasóit. Véleménye szerint a 

kiadványok nagy terjedelme miatti feltételezhetően komoly ár is egy szűkebb rétegre 

korlátozta az olvasóközönséget. Más véleményt képvisel ezzel szemben Schöne,314 aki 

szerint a vásári füzetek a hetilapok mellett éppen a viszonylag olcsóbb ár miatt tudták 

tartani magukat. 

A Meßrelatiók áráról kevés pontos adat van; egy 1781-es őszi frankfurti kiadvány 104. 

oldalán a következő áll: „A Meß Relation ára most és a jövőben 18 tr.”315 Az 1803-as 

tavaszi kiadvány előszava pedig a füzet árának 8gr.-ra vagy 30kr. történő 

emelkedéséről, közvetlenül a kiadónál történő rendelés esetén pedig a 6. gr.-os ill. 24 

kr.-os kedvezményes árról tájékoztat. A korábbi időszakot illetően sajnos nincsenek 

ilyen konkrét információk. 

A vásári kiadványok híreinek tematikus elemzéséből illetve az illusztrációs 

anyag vizsgálatából is számos következtetés levonható az olvasókat illetően. 

A legnagyobb számban közérdekű hadi, politikai és diplomáciai kérdéseket feszegető 

hír jelent meg, ami arra enged következtetni, hogy a korabeli olvasók nem egy 

kacsalapot tartottak a kezükben. A tekintélyes számú prominens személyiségek 

hétköznapjairól szóló értesülés Dann316 szerint arra utal, hogy nagy számban kerültek ki 

az olvasók az újonnan kialakuló polgárság köreiből. Ez a polgárság ugyanis felfelé 

orientálódott és ezért a társadalmilag vezető nemesi réteg köreiben zajló események 

iránt különös érdeklődést mutatott. Természetesen a nemesi réteget sem hagyhatták 

hidegen a köreiket érintő beszámolók. 

Az a tény azonban, hogy a szenzációvadász természeti katasztrófákról, illetve 

hétköznapi esetekről szóló pletykák is igen nagy számban szerepelnek, szinte teljesen 

leszorítva a palettáról a tudományos igényű olvasóközönséget kielégítő híreket, arról 

tanúskodik, hogy a kiadók nem kifejezetten egy értelmiségi elitnek szánták a füzeteiket. 

                                    
313

 DRESLER, Adolf: Newe Zeitungen: Relationen, Flugschriften, Flugblätter, Einblattdrucke von 1470-
1820. München 1929. p. 380 
314 SCHÖNE, Walter: Die deutsche Zeitung des siebzehnten Jahrhunderts in Abbildungen. 400 
Faksimiledrucke. (Die deutsche Zeitung im ersten Jahrhundert ihres Bestehens 1609-1700,3). Leipzig 
1940. p. 193. 
315 „Der Preiß der Meß Relation ist für jetzt und künftig 18. tr.” 
316 DANN, Otto: Die Lesegesellschaften und die Herausbildung einer modernen bürgerlichen Gesellschaft. 
In: ders. (Hs.): Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich. München 
1981. p. 12. 
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Az illusztrációs anyagban is vannak ugyan komoly mérnöki rajzok, bonyolult 

szimbolikájú, elvont gondolkodást igénylő metszetek viszont egyáltalán nem 

képviseltetik magukat. A szövegbe illesztett, kézzel rajzolt képek, - melyek igazából a 

vásári kiadványok „sajátjai” - pedig elsöprő többségben torzszülötteket, csodákat 

jelenítenek meg, vagyis a szenzációéhes, nem elsődlegesen a dolgok racionális 

magyarázatára törekvő emberek fantáziáját célozták meg.  

Ha belegondolunk, hogy a 17. században, amikor a vásári kiadványok a 

virágkorukat élték, egy érdeklődő és megfelelő anyagi keretekkel rendelkező olvasó, 

aktuális hírlevelekből, röpiratokból, hetilapokból, illetve akár röplapokból is viszonylag 

gyorsan tájékozódhatott az aktuális események felől, akkor elgondolkodtató, hogy ki az, 

aki megvásárolt egy kiadványt, mely több hónappal korábbi eseményekről számol be. 

Nyilvánvaló, hogy a kisvárosokban vagy a vidéken élő embereknek, ahol kevésbé 

voltak kialakulva biztos hírszolgáltató csatornák, így a hírek is később jutottak el, mint a 

nagyobb centrumokba, sok új hírrel szolgáltak ezek a félévente megjelenő füzetek is. 

Azok az egyszerű emberek, akik főleg csak a nagyobb vásárok alkalmával mozdultak ki 

otthonról valószínűleg jó lehetőséget láttak abban, hogy a kiadványok megvásárlásával 

hosszú hónapokra ellássák magukat olvasnivalóval. Az összegyűjtött és egy kötetbe 

fűzött hírek másfelől egyfajta rendezettséget jelentettek a hatalmas hírdömpingben és 

akár hosszabb távra íródott összefoglaló jellegű történeti munkaként is felfoghatóak 

voltak, ami szintén gyűjtésre érdemessé tehette őket. 

A vásári füzetek olvasóközönségének kérdésével kapcsolatban összességében 

elmondható, hogy az azokat forgatók társadalmi hovatartozása igen színes volt. A 

legmagasabbtól a legalacsonyabb rétegekig mindenki megtalálhatta a számára érdekes 

és testreszabott információt. Ez nyilván megfelelt a kiadók érdekeinek is, akik minél 

szélesebb vásárlóerőt igyekeztek maguknak megnyerni. Se nem egy kifejezetten képzett 

elitnek, sem pedig egy kifejezetten alacsony társadalmi rétegnek szánták a füzeteiket, 

hanem inkább egy szélesebb középrétegnek; ez tükröződik vissza a kiadványok 

témáiban, illusztrációiban és legtöbbször az előszókban is. Ettől függetlenül 

természetesen, bárki, aki megfelelő érdeklődéssel, anyagi kerettel vagy összeköttetéssel 

rendelkezett, hozzájuthatott a vásári kiadványok hasábjain szereplő hírekhez. 

Nyilvánvaló, hogy a Kárpát-medencében is nagy volt az érdeklődés a birodalmi 

hírek iránt, bizonyítja ezt az is, hogy több magyarországi főúri könyvtárban, így pl. a 

Batthyány család németújvári udvarában nemcsak hetilapok, de egyes vásári 
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kiadványok példányai is fellelhetőek.317 Comenius, aki Sárospataki tartózkodása alatt 

már 1651-ben felvetette, hogy hasznos lenne az újságok iskolai olvastatása, az Ordinari 

Zeitungok mellett a Frankfurtban 1604-től félévente megjelenő Mercurius 

Gallobelgicust318 is olvasmányként ajánlotta az ifjak neveléséhez. Mivel a Mercurius 

Gallobelgicus kötetei a Rákóczi család sárospataki könyvtárában megtalálhatóak 

voltak,319 nem zárható ki, hogy magyar diákokhoz is eljuthattak az ilyen féléves 

kiadványok hírei.320 

 

                                    
317 MONOK, István (Szerk.): Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700. 
Nemzetközi vándorkiállítás Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein, 2005 ősz-2007 
ősz. Budapest: Az Országos Széchenyi Könyvtár kiadványa. p. 102. 
318 A Mercurius Gallobelgicusról ld: Pajkossy Györgyné: A két Mercurius Gallobelgicus. In: Az 
Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. V. Bp. 1970. p. 239-248. 
319 MONOK István: A Rákóczi-család könyvtárai. Szeged 1996. p. 63. 
320 FEHÉR Katalin: Iskolai újságolvasás Magyarországon a 18. században. In: Magyar Könyvszemle 2 
(2004) p. 132. 
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V. 2. Bethlen Gábor a félévente megjelenő vásári kiadványok tükrében 

 

Mivel a frankfurti Sigismund Latomus Relationis Historicae Semestralis 

Continuatio321 című kiadványának Bethlen fejedelemségének idejére (1613-1629) 

vonatkozó példányai két év (1614, 1615) kivételével hiány nélkül fennmaradtak,322 a 

hiányzó intervallumra pedig két másik messrelatio, Jacobi Franci Historicae Relationis 

Continuatio,323 illetve Gregorius Wintermonat Continuatio I.-II.- …XXX.324 című 

kiadványa nyújt értékes információkat, így lehetőség kínálkozik arra, hogy teljes 

egészében láthassuk azt a képet, ami Bethlen Gáborról a kortárs Európa előtt ezeken a 

kiadványokon keresztül kibontakozott. A tömérdek mennyiségű hírben (akár későbbi 

kutatásokhoz is) rengeteg lehetőség rejlik: vizsgálható a közölt nyomtatvány-kivonatok 

eredetisége, a hírek átvétele, torzulása, a tévedések oka vagy létrejöttének folyamata, 

feltérképezhető elterjedtségük, a hírek hatása, terjesztőik, azok elfogultsága és érdeke 

stb. Egy-egy ilyen „mélyfúrás” jellegű vizsgálat azonban a terjedelmi korlátok miatt 

csakis az áttekintő bemutatás rovására történhetne, melyet a szerencsés forrásadottságok 

fényében (utóbbi javára) elvetettem és a hiány nélkül fennmaradt hírkomplexum átfogó 

bemutatására szorítkozom. 

 

                                    
321 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének alkalmazásával): „Relationis Historicae 
Semestralis Continuatio, Jacobi Franci Historische Beschreibung aller denckwürdigen Historien / so sich 
hin vnd wider in Europa / in hoch vnd nider Teutschland / auch in Frankreich / Schott- vnnd Engeland 6 
Hispanien / Hungarn / Polen / Sibenbürgen / Wallachey / Moldaw / Türckey / tc. hierzwischen 
nechstverschiener Franckfurter Fastenmess biß auff Herbstmessz dieses 1620. Jahrs verlauffen vnd 
zugetragen. Auß uberschickten glaubwürdigen Schrifften vnd eiygenen Erfahrung / beneben atlich 
Kupferstücken / Durch Sigismundum Latomum, alias Meurer, Francum, verlegt vnd continuirt. Gedruckt 
zu Franckfurt am Mayn / im Jahr Christi / M DC XX.” 
322 Az erre a korszakra vonatkozó kiadványok nagy része a hallei, wolfenbütteli (Herzog August 
Bibliothek) ill. a berlini (Staatsbibliothek) könyvtárban lelhetőek fel. 
323 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének/ számának alkalmazásával): „Jacobi Franci 
Historicae Relationis Continuatio, Vigesima Sexta. Warhafftige Beschreibung aller fürnembsten 
gedenckwirdigen Historien / so sich fast teglichen in Europa, Asia, Africa vnd America … zugetragen: 
Auffs beste colligirt von verschiener Franckfurter Herbstmesse / biß auff vorstehende Franckfurter 
Fastenmesse dieses 1614. Jahrs/ Alles zum theil auß eigner Erfahrung/ theils auß vberschickten 
glaubwürdigen Schriften von tage zu tage verfasset vnd continuiret/ durch Iacobvm Framen.” 
324 Teljes címe (mindig a megjelenés aktuális idejének illetve az ehhez igazodó római szám 
alkalmazásával): „Continuatio I. Der Zehenjährigen Historischen Relation. Das ist: Warhafftige 
Beschreibung aller gedenckwürdigen Historien / Handlungen vnd Geschichten / so seithero des nechst 
verschienenen Leipziger Newen Jahrmarckts / vnd etwas zuvorn / biß vff jtzige Ostermesse beyderseits 
dieses 1619. Jahres / sich hin vnd wieder in der Welt / sonderlich aber im heiligen Römischen Reich vnd 
in dem Königreich Böhmen / bey neulich entstandenen Kriegswesen begeben vnd zugetragen haben.“ 



 132 

V.2.1. A hírek szisztematikus áttekintése 

 

A vizsgált nyomtatványok között a legkorábbi Bethlen Gáborra vonatkozó hírt 

Jacobi Franci Relationis Historicae Continuatio 1613-as tavaszi kiadása325 tartalmazta. 

A hír még Báthori Gábor fejedelemsége idején íródott, de már kirajzolódik, hogy 

milyen fontos szerepe van (és lesz a későbbiekben) Bethlen Gábornak.  

 
Ezután a rebellis Giezy [értsd Ghéczy] András / aki a töröknek sok várat ígért / ahol ők őt 
erdélyi vajdává tennék / a törökökkel betört  Báthory / Brassónál fekvő /  táborába / és 1500 
embert megölt / és ezután Báthory Bethlehem Gábort tekintélyes ajándékokkal a temesvári 
basához küldte / hogy azt a saját oldalára állítsa / ő [értsd Bethlen] azonban hűtlen lett 
Báthoryhoz / és szintén az említett basával tárgyalt / hogy miként lehetne Báthoryt 
Erdélyből elűzni / és hogy ő szeretne a helyébe kerülni.326 

 

Néhány sorral lejjebb már ki is derül, hogy milyen eredményekkel járt Bethlen 

tartózkodása a Portán. 

 

Forgách tábornok Felső-Magyarországon minden ispánságnak és határőrhelynek írt / hogy 
magukat folyvást jó készültségben tartsák / mivel bizonyos értesülései szerint / a törökök 
Bethlehemnek segítséget tenni ígértek / és hogy a temesvári / egri és budai basák a 
szultántól parancsba kapták / ha Bethlehem Báthory ellen az ő segítségüket kérné / neki ezt 
megadják. 
Minek utána  Báthory megtudta / hogy Bethlehem Gábor 6000 törökkel Erdélybe betörni 
vonul / ő tekintélyes Báthory / hogy a császárnál segítséget keressen / ezért egy felső-
magyarországi előkelő Dóczi nevű urat Bécsbe indított…327 

 

Az. M.A. Relationis Historicae Continuatio 1613-as őszi kiadványa328 szintén 

beszámol arról, hogy a szultán Bethlen segítésére szólította fel az említett basákat, de 

megtudhatjuk azt is, hogy Báthory bécsi küldöttsége is sikerrel járt, a császár segítséget 

ígért Bethlen ellen. 

                                    
325  ULB Halle, Nd 342 (2) (13) 
326 „Nach diesem ist der Rebell Siezy Andreas / welcher den Türcken viel Festungen / wo sie ihnzum 
Weida in Siebenbürgen einsetzen würden / verheissen / mit dem Türcken dem Batthory / so vor Cronstatt 
gelegen / ins Läger gefallen / vnnd auff 1500. Mann erlegt / vnd demnach der batthory den Bethlehem 
Gabor zum Bassa gen Temeswar mit stattlichen Geschencken / ihn auff seine seiten zu bringen / geschickt 
/ ist solcher von dem Bathory auch abtrünnig worden / vnd gleichfals mit gedachtem Bassa gehandelt / 
wie der Batthory auß Siebenbürgen zu vertreiben / vnnd er an seine statt eingesetzt werden möchte.” 
327 „Herr General Forgatsch in Ober Ungarn hat an alle Spannschafften vnd Grenitzer geschrieben / sich 
stets in guter Bereitschafft zu halten / dann er gewisse Nachrichtung hette / daß die Türcken dem 
Bethlehem Gabor hülff zu thunversprochen / vnnd daß die Bassa von temeßwar / Erlaw vnd Ofen befehl 
von dem Sultan empfangen / wenn er Bethlehem wider den Batthory hülff an sie begere / jm solche leisten 
solten. 
Nach dem nun der Batthory vernommen / daß der Bethlehem gabor mit 6000. Türcken in Siebenbürgen 
einzufallen im Anzug / hat er Batthory fürs best angesehen / hülff bey Keys. May. Zu suchen / derwegen 
ein fürnemer Herrn Dozi auß Ober Ungarn nach Wien abgefertigt.” 
328  ULB Halle, Nd 342 (2 ) 15 
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Jacobi Franci Relationis Historicae Continuatio 1614-es tavaszi kiadványa329 

Bethehem Gábor a török segítségével bevette Erdélyt című hírben - részben már ismert 

információk összefoglalásával, részben új értesülések közlésével - részletesen számol be 

az erdélyi eseményekről: 

 
Hogy milyen zsarnokian kormányozott ezideig Báthory Gábor Erdélyben /  és milyen nagy 
sanyarúságot / nyomorúságot és kárt okozott a szász városoknak / arról részben már előző 
kiadványunkban beszámoltunk / mivel Báthory ezáltal a lakosok lelkületét jórészt 
elidegenítette / Bethlehem Gábor egy földesúr / aki anélkül hogy ellenségeskedésbe került 
volna Báthoryval / és az országból menekülni kellett volna / ezt az alkalmat észrevette / a 
törökhöz ment / és kérte / hogy tegyék őt Erdély fejedelmévé / és űzzék el Báthoryt / cserébe 
a vazallusuk lesz / adót fizet / és néhány várat köztük Lippát és Jenőt átengedi / Ez a 
kívánalma és kérelme a töröknél hamar bekövetkezett / és a végrehajtással Szkender basát 
bízták meg / aki azonnal Erdély ellen vonult…330  

 

 Az ezt követő sorokból részletesen tájékozódhattak az olvasók a török, illetve Báthory 

seregeinek mozgásáról, az erőviszonyok alakulásáról, a hódításokról és veszteségekről. 

Értesülhettek arról is, hogy Bethlen győzelmét nemcsak a török túlerő, hanem az egyes 

területek és uraik átpártolása is eredményezte, illetve kiderült az is, hogy miként 

végződött ez a hatalmi konfliktus Erdélyben: 

 
A Szkander basa továbbá Bethlehem Gábort úgy tette Erdély uralkodójává, hogy okulva 
Báthory példáján / jobb életet és kormányzást folytasson / (…) de semmit ne tegyen a 
szultán előzetes tudomása nélkül.331 

 
Mint az a kiadványból is kiolvasható, az új fejedelem nagyon komolyan vette a 

törökkel való béke fenntartását. Megjelent Bethlen Thurzó György nádorhoz címzett 

(1613. november 11., Kolozsváron kelt)  levele is, melyben kéri a nádort, hogy az 

figyelmeztesse a határőrvidékeket, hogy a törökkel mindenképpen a béke és a mostani 

helyzet fenntartására törekedjenek, s a békétlenkedésre a határokon semmi okot ne 

adjanak, mivel 

 

                                    
329 ULB Halle, Nd 342 (3) (1)  
330 „Wie Tyrannisch bißhero Gabriel Batthory in Siebenbürgen regiert / vnd wider den Sachsen Stätten so 
grosse Trangsal / Jammer vnd Schaden zugefüget / ist in vorige Relationen zum theil meldung beschehen 
/ Weil nun der Landsassen Gemüther mehrertheils vom Batthory hierdurch abalienirt / hat Bethlehem 
Gabor ein Landherr / der ohne das mit dem Batthory in Feindschafft kommen / vnd auß dem Land sich 
retteriren müssen / dieser Gelegenheit wargenommen / sich zum Türcken verfügt / vnd sollicitirt / ihn zum 
Fürsten in Siebenbürgen einzusetzen / vnd den Batthory zu vertreiben / hergegen wol er sein vasall seyn / 
Tribut geben / auch etliche Vestungen vnd darunter Lippa vnd Geneo einraumen / Dieses sein begeren 
vnnd erbietenhat beim Türcken bald statt funden / vnd ist die Execution dem Schender Bassa anbefohlen 
worden / welcher stracks auff Siebenbürgen zugezogen…” 
331 „Der Schander Bassa hat förters den Bethlehem Gabor zum Regenten in Siebenbürgen der gestalt 
eingesetzt / daß er ein Beyspiel am Batthory nemmen/ ein ander Leben vnd ein besser regiment führen / 
(…) doch nichts ohne vorwissen deß Sultans vornemmen solte…” 
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… a török Erdélyből bármit is megkaparintani sosem engedne / ellenkező esetben 
Magyarföld nagy vész elé nézne.332 

 

Ugyanezen tartalmú levelet a fejedelem (13 nappal későbbi dátummal) Dóczy 

Andrásnak,333 Szatmár kapitányának is elküldte, melyről szintén értesülhettek a korabeli 

olvasók, ha az M. A. Historicae Relationis Continuatio vásári kiadvány 1614-es tavaszi 

számát334 a kezükbe vették.  

Ugyanez a kiadvány, néhány oldallal korábban, a Báthory Gábort Nagyváradon 

meggyilkolták című hírben a (volt) fejedelem (október 27-ére dátumozott) megölésén túl 

26 pontba szedve közölte a Bethlen Gábor által október végén Kolozsvárra összehívott 

országgyűlés határozatait is.  

Theodori Meurer Relationis Historicae Continuatio 1614-es őszi kiadásából335 

megtudhatták a vásárra kilátogató olvasók, hogy miként is sikerült Bethlen Gábornak 

elnyernie a Porta kegyeit, s olvashatták a török császár (február 3-án kelt) írását is, 

melyben Portája és Bethlen Gábor felé való engedelmességre inti a magyar rendeket: 

 
Imént emlegetett Gábor azonban / amikor is Fényességes Portánk elé járult / és lábaink 

előtt megalázkodott / leghatalmasabb parancsunk által őt a fejedelemségre méltónak 
találtuk / ezen okból / ti mindannyian engedelmeskedjetek / vessétek alá magatokat neki / 
hallgassatok szavára / és kövessétek tanácsait…336 

 
A levelet semmilyen befolyásoló szándékú kommentár nem követi, mindössze csak még 

egy röpke érdekesség, miszerint a török – hogy szavának hangsúlyt adjon – sok 

hivatalnok és bíró háza elé egy lándzsát ásatott, figyelmeztetésképpen, hogy erre 

lesznek felhúzva azok, akik nem követik az új fejedelem parancsait.  

 Ugyanebből a kiadványból tudomást szerezhettek az olvasók arról is, hogy 

milyen ügyben érkezett 1614. április 24-én egy török csausz császári audienciára. A 

szultán a húsz évre megkötött békére hivatkozva kérte számon a császáron a határon 

                                    
332 „…der Türck von Siebenbürgen etwas abzuzwacken nie gestatten würd / im widrigen fall dem Rest 
Vngerlands ein groß Vnheyl zu gewarten seyn würd.” 
333 Dóczy András szatmári (1609-1618), majd felső-magyarországi főkapitány (1618-1619) volt, aki 
Szatmárból, majd Kassáról fennhatósága alatt tartotta Erdély északnyugati határterületét. 
334 ULB Halle, Nd 342 (3) (2) Az „M. A.” rövidítés Michael Aitzing nevét takarja. 
335 HAB, Xb 6254.  „Theodori Mevrers Relationis Historicae, Oder Warhafftige Beschreibung aller 
Fürneme vnnd gedenckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in Europa / in hoch vnnd nider 
Teutschland / auch in Franckreich / Schotte- vnnd Engelland / Hispanien / Hungarn / Polen / 
Siebenbürgen / Wallachey / Moldaw / Türcken / tc. etwas zuvor vnd hierzwischen nechst verschiener 
Franckfurter Fastenmessz biß auff diese Herbstmessz dieses 1614. Jahrs / verlauffen vnd zugetragen. (…) 
Mit etlich schönem Kupfferstücken vor Augen gestellt / vnd verlegt durch Sigismundum Latomum. 
Gedruckt im Jahr nach Christi Geburt / M.DCXIV.” 
336 „Obbemelter Gabor aber / als er an unserer Durchl. Porten kommen / vnd sich zu vnsern Füssen 
gedemüthigt / haben wir jn durch vnsere großmächtigste Befehl deß Fürstenthumbs wirdig geacht / zu 
diesem ende / daß jhr sämptlich jhm entgegen zichet / euch vnterwerffet / seinen Wortengehorche/ vnd 
seinen Räthen folget / (…) damit ihr in vnserm hellen Tag stiller vnd friedlicher Ruhe pflegen könnet…”  
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fekvő Huszt, illetve Nagybánya és Tasnád erőszakos bevételét. Kéri továbbá, hogy ha a 

császár fenn kívánja tartani a békét, akkor az említett településeket juttassa vissza 

Bethlen Gábornak (akit ők időközben – a magyar urak között a legértelmesebbnek vélve 

– Erdély fejedelmévé tettek)337 és adja ezt írásba is. Ha ez nem történne meg, a szultán a 

két birodalom közti békés, baráti viszony esetleges felbomlásával fenyegeti a császárt. 

 Ötven oldallal később azonban már a török békétlenkedéséről olvashattak a 

vásári kiadványt lapozgatók, ez volt ugyanis az 1614 augusztusi császári konvent 

legfőbb témája. 

 
 A propozíció tartalma ezen a konventen az volt / hogy nevezetesen a török a megerősített 

békét a Mélt. Csász. Királysága és az örökös tartományok ellen megszegte / portyázásokkal 
/ emberek és állatok elhurcolásával / erőszakos hódoltatással / Kálló várának óhajtásával / 
a Vajdaságba / Moldvába és Erdélybe történő bevonulással / különösen / hogy egész Erdélyt 
magáénak igényli / a kapituláció ellenére Bethlehem Gábornak embereket küldött / 
országgyűlést írtak ki / és Őméltóságától orcátlanul kívánja / erről a tartományról 
egészbeni lemondását.338 

 

A török nemcsak, hogy megszegte a békét, de egész Erdélyt magáénak akarja tudni. 

Mint ahogy azt néhány sorral lejjebb írja, a szultán nem akar belemenni, hogy Erdély 

egy időben esküdjön neki és a német császárnak is.339  

A hír szerint Erdéllyel, Bethlen Gáborral és a törökkel kapcsolatos állapotokról is 

tárgyaltak a konventen: 

  
Másrészt az állapot Erdéllyel és Bethlen Gábor személyével  kapcsolatban az (…) hogy 
Erdélyt semmiképp sem szabad a töröknek engedni.340 

 

                                    
337 „An statt seiner haben wir gesetzt den wohlerfahrnen Kriegsman / Bethlehem Gabor / welcher unter 
den Siebenbürgischen Herrn der verständigst ist / denselben auch durch vnser Macht das Land zu regiren 
vnd den Frieden zu schützen bestettigt.” 
„Helyébe [értsd Báthory Gábor] a tapasztalt hadvezért / Bethlehem Gábort tettük / aki az erdélyi urak 
között a legértelmesebb / ugyanőt szintén hatalmunk által hogy Erdélyországot kormányozza és a békét 
védje megerősítettük.” 
338 Der Innhalt der Proposition auff diesem Convent ist gewesen / Daß nemlich der Türck den bestettigten 
Frieden gegen Keys. May. Königreich vnd Erblanden gebrochen / als mit Streiffen / wegführung Leuth 
vnd Vieh/ getrungener Huldigung / begeren der Festung Calo / einziehung derLänder Wallachey / 
Moldaw vnd Siebenbürgen / sonderlich daß er gantz Siebenbürgen für eygen anspricht / auch wider die 
capitulation Volck dahin dem Bethlehem Gabor zugeschickt / Landtäg darinn außgeschrieben / vnd an 
Ihr May. vnverschämpt begert / gantz von solcher Provintz abzustehen. 
339 „Fürs ander weil der Sultan nit eingehen wolle / daß Siebenbürgen jhme vnd dem Teutschen Keyser 
zugleich geschworen sey.” / „Másrészt mivel a szultán nem akar belemenni, hogy Erdély egyszerre 
legyen neki és a német császárnak esküdve.” 
340 „Fürs ander ist der Beschaffenheit mit Siebenbürgen vnd deß Bethlehem Gabors Person / als nur deß 
Türcken Gubernatorn vnd Vasalln meldung beschehen / vnd wie sich derselbig sampt der Landschafft mit 
dem Türcken vereinigt / vnd daß der Christenheit mehr Schaden als Nutzen bißhero auß derselben 
Reichs- vnd Hungarischen Ständen beschlossen worden / daß man Siebenbürgen keines wegs dem Türken 
lassen soll.” 
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 Jacobi Franci Relationis Historicae Continuatio 1615-ös tavaszi kiadványa341 

sem szűkölködik erdélyi vonatkozású hírekben, a beszámolók középpontjában ezúttal 

Lippa, Arad és Jenő várának török kézre jut(tat)ása állt. 

 

Minekutána Bethlen Gábor a töröknek / amennyiben megteszi Erdély fejedelmévé / Lippa / 
Arad / Jenő és más várakat ígért átadni és akár erőszakkal bevenni / és miután Bethlen 
Gábor az őrséget és lakosságot az említett várakban / sem hízelgéssel sem fenyegető 
szavakkal nem tudta rávenni / hogy az ősellenségnek megadják magukat / így ő és a török 
elhatározták a várakat erőszakkal bevenni / mi végett Szkender basa Temesvárnál haddal és 
hadi munícióval felkészültek egy ostromra.342 

 

A továbbiakban a lippaiak és az aradiak Forgách tábornokhoz és a magyar rendekhez írt 

levele olvasható, melyben Isten színe előtt semmisnek tekintik az immár „zsarnok”-nak 

titulált Bethlennek tett esküjüket és a címzettektől kérnek segítséget. 

A kiadvány nem hagyja nyitva a fenyegetett várak sorsának kérdését, néhány oldallal 

később a végkifejlet is olvasható. 

 

Hogy a lippaiak és más határhelyek / miként kértek segítséget a magyar rendektől / az előbb 
már bemutatásra került /eztán Bethlen Gábor 7 nagy ágyút hozatott fel Nagyváradról / és 
azzal Lippára indult / Okt.23-án Szkender basa segítségével az erődöt megrohanta / és 25-
én teljesen elfoglalta. 
… mire ők mint Jenő és Arad / az erdélyi rendekkel való egyeztetés feltételével / megadták 
magukat Bethlennek…343 

 

Érdekes módon, még egy – az említett várak problémáját ecsetelő – hír 

megjelent ebben a kiadványban. Eszerint Bethlen Gábor még november végén 

országgyűlést tartott Nagyváradon, ahol Lippa és Jenő békés átadásáról próbálta 

meggyőzni a rendeket, s arra a belátásra bírni őket, hogy fegyveresen ellenállni úgyis 

képtelenség, meghaladja a lehetőségeiket és erejüket, inkább adják át azokat önként, 

békésen. 

                                    
341 ULB Halle, Nd 342 (3) (4) 
342 „Was Gestalt Bethlehem Gabor dem Türcken / wo er ihn zum Fürsten in Siebenbürgen einsetzen würd 
/ die Vestungen Lippa / Arad / Geneo vnd andere mehr einzuräumen versprochen Vestungen mit Gewalt 
haben wollen / vnd nach dem der Bethlehem Gabor die Besatzung vnd Inwohner in gemelten Vestungen/ 
weder mit schmeichelhafften noch Dräuworten darzu bringen können / dem Erbfeind sich zu ergeben / als 
hat er vnd der Türck die Vestungen mit Gewalt erobern vorgenommen / zu dem end der Scander Bassa zu 
Themeßwar mit Volck vnd Kriegsmunition zu einer Belägerung sich fertig gemacht…” 
343  „Der Lipper vnd anderer Grenitzer / was gestalt sie von den Vngarischen Spannschafften vmb Hülff 
sollicitirt / ist zuvor Meldung beschehen / förter hat der Bethlehem Gabor 7. Stück grob geschütz auß 
Groß wardein gezogen / vnd damit auff Lippa zugeruckt / den 23. Octob. mit Hülff deß Scander Bassa die 
Festung berennen / vnd den 25. diß völlig belägern lassen… 
…als haben sie sich wie Geneo vnd Arad / mit Bedingung durch Vnterhandlungen der Siebenbürgischen 
Landständ / dem Bethlehem ergeben…” 
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Nyilvánvaló, hogy az országgyűlés előbb került összehívásra, mint az említett várak 

török általi erőszakos megszállása. A hírek valószínűleg csak szerkesztési hiba, vagy 

nyomtatási okok miatt kerültek a kiadványba fordított sorrendben.  

Azoknak az olvasóknak, akiket esetleg érdekelt volna a keresztény várakat török kézre 

játszó erdélyi fejedelem további sorsa, valamelyest csalódniuk kellett az elkövetkezendő 

kiadványok kézbevételekor. 1615 őszén344 a Jacobi Franci Reationis Historicae 

Continuacio-ját lapozgatók nem olvashattak Bethlen Gábor felől, Erdéllyel 

kapcsolatban is csak egy tízsoros hírt találhattak, mely néhány boszorkánykodással 

gyanúsított kézre kerítéséről számol be. 

Az 1616-es esztendő a Bethlen Gábort és korát érintő vásári-kiadvány-hírek 

tekintetében a legszegényebb. A Relationis Historicae Semestralis Continuatio345 

mindkét félévre vonatkozó kiadványa hiány nélkül fennmaradt ugyan, de sem 

tavasszal,346 sem ősszel347 nincs említésre méltó hír, nemhogy Bethlen, de még 

Magyarország illetve Erdély felől sem.  

1617 tavaszán ismét erdélyi fegyvercsörgést visszhangoznak a tavaszi frankfurti 

vásári kiadvány348 lapjai. Humannay betört Erdélybe, Bethlen 12 000 fős sereggel felső-

magyarországi határok felé vonul, de a hajdúk zavargásai miatt vissza kell térnie 

Erdélybe, ahol – a cikk szerint – a jezsuitákat tervezi üldözni és elűzni. 

A komoly hadi híreket egy március 14-én Felső-Magyarországon látott csodás égi 

jelenségről szóló beszámoló egészítette ki. 

1617 őszén illetve 1618 tavaszán, ismét hiányérzete támadhatott annak, aki 

Magyarország, Erdély vagy akár Bethlen felől szeretett volna megtudni valamit, sem az 

őszi,349 sem a tavaszi kiadvány350 nem szolgált ilyen vonatkozású hírrel. 

1618 őszén351 sem találhatott az érdeklődő olvasó Erdélyi vonatkozású hírt, 

részletesen olvashatott viszont Ferdinánd magyar királlyá választásáról és 

koronázásáról, valamint néhány sorban a pozsonyi országgyűlés eseményeiről. A hírek 

                                    
344 ULB Halle, Nd 342 (3) (5) 
345 A továbbiakban csak Relationis Historicae Semesetralis Continuatio című vásári kiadvány példányait 
fogom vizsgálni, ezért nem írom ki minden esetben a címet, csak az adott félévre vonatkozó kiadvány 
jelzetét adom meg. 
346 ULB Halle, Nd 342 (3) (6) 
347 ULB Halle, Nd 342 (3) (7) 
348 ULB Halle, ND 342 (3) (8) 
349 ULB Halle, Nd 342 (3) (9) 
350 HAB, A: 202.34 Quod (8) 
351 HAB, A: 202.34. Quod. (10) = Halle, Nd 342 (1618/ 25) / 1. a kötetben 
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túlnyomó részét ebben a számban, valamint 1619 tavaszán352 is a cseh események tették 

ki, egyelőre magyar vonatkozások nélkül. 

Bethlen Gáborral kapcsolatos hír legközelebb csak 1619 őszén353 jelent meg, 

immár a fejedelem első hadjáratával kapcsolatban. A További események Morva-és 

Csehországban cím alatti röpke beszámoló egy Felső-Magyarországról és Erdélyből 

Prágába érkező küldöttre hivatkozva mindössze annyit ír, hogy Bethlen 40.000 emberrel 

elindult, a sereg egyik felét a csehek megsegítésére küldi, másik felével saját 

elképzeléseinek akar érvényt szerezni.  

A következő év tavaszi kiadványa354 már annál részletesebben, hét hosszabb-

rövidebb hír keretében tudósít Bethlen ügyei felől. Folyamatosan beszámol a fejedelem 

magyarországi előrenyomulásáról és várfoglalásairól, említi Bécs felszabadulását, közli 

a cseh rendek felé írott levelét, majd szövetségüket, végül pedig, a császárral kötött 

januári fegyverszünet pontjait. 

Az 1620-as őszi kiadvány355 az április 25-én a morvák, csehek, magyarok, 

sziléziaiak és alsó- és felső-lausitziak között létrejött szövetséget, Bethlen Gábor és 

tekintélyes kíséretének a besztercebányai országgyűlésre történő megérkezését, illetve 

királlyá választását tartotta említésre méltó eseménynek. A beszámolók (meglepő 

módon még a királyválasztásra vonatkozó is) általában rövidek, lényegre törők, 

legtöbbször csak néhány sorosak, nélkülözve a kommentárokat és befolyásoló jellegű 

megnyilvánulásokat, nem is hasonlítva ebben a hírlevelek olykor terjengős 

elbeszéléseire.  

A magyarok dúlásai, fosztogatásai mellett, amelyek állandó témát jelentettek 

szinte minden hadjárat alkalmával, 1621 tavaszán356 a frankfurti vásárra kilátogatók 

olvashatták Bethlen szövetségeseinek írott levelét, valamint a császár nyilatkozatát, 

melyben semmisnek tekinti a fejedelem királlyá választását,357 de megtudhatták azt is, 

hogy Bethlen Gábor „felbujtására”  Vácot is török kézre adták a magyarok; ősszel358 

pedig Szécsy György és Rhédey Ferenc Bethlentől való elpártolásáról, Érsekújvár és 

Pozsony elfoglalásáról értesülhettek, de olvashatták Bethlen - a korabeli hírlevelekben 

is megjelent - tatár kánhoz írt levelét is.  

                                    
352 HAB, Ge 482 821) = Halle, Nd 342 (1618/ 25) / 2. a kötetben 
353 HAB, M: Ge 482 (23). 
354 HAB,  M: Ge 482 (28) 
355 HAB,  M: Ge 482 (25) 
356 HAB  M: Ge 482 (30) 
357 Edictal Cassation… RMK III. 1284, 1320, 1324 
358 HAB  M: Ge 482 (29) 
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1622-ben359 a magyar seregek Morvaországba való betörése és a nikolsburgi 

béke képezték a Bethlent érintő tudósítások középpontját. Ezt követően olyannyira nem 

volt „téma” Erdély, hogy a legközelebbi hír csak az 1623-as őszi kiadványban360 

szerepel. Bethlen Gábor a töröknél és a barbároknál keres segítséget361 címszó alatt a 

következő hírt adták közre: 

 
Mostanság több helyről is hallani lehet / hogy az öreg Thurn gróf / Bethlen Gábor 
követeként a török portán / az első vezérnek tiszteletként jutatott 50 000 tallérral / annyit 
elért / hogy állítólag mindenféle segítséget / különösen a tatár kán fiát 80 000 emberrel / 
küldenek neki / viszont Bethlen állítólag évente 40 000 tallér adót és öt város átengedését 
ígérte a török császárnak.362 

 

Az információt a szöveg szerint „több helyről is hallani lehet”. A kijelentés nemcsak a 

valóságtartalom alátámasztását szolgálja, mivel több hetilap is hozza ugyanezt a hírt.  

1624 tavaszán363 második hadjárata nyomán Bethlen újra a figyelem előterébe 

kerül: néhány Pfalzi Frigyestől érkezett levél mellett azt is olvashatta a közönség, hogy 

Bethlen Gábor, „a török vazallusa” ismét várakat foglal és a magyar koronára fáj a foga, 

de a császár már készülődik ellene. 

Ősszel364 már az erdélyi követek császári audienciájáról és a béke megkötéséről 

szóltak a hírek. 

 

Márc. 25-én Bethlehem Gábor Bécsbe menesztett küldöttei (Kamuthy Farkas, Kassai István 
/ és Bornemissza János / írásban eljuttatták Ő Császári Fenségéhez / hogy a fegyverek 
szüneteltetését május 1.-ig hosszabbítsák meg / ezalatt minden a (mostani) helyzet szerint 
marad / míg egy teljes megegyezés és békeszünet létrejön / Hogy ebbe most Ő Császári 
Fensége belemegy-e / így Bethlehem Gábor nem kevésbé bizalmatlanságból mindenféle 
nemzetekkel szövetkezett / így hozzá majd 8000. német / részben Sziléziában elbocsátva / 
csatlakozott / ami miatt a Csász. Fens. a montenegroi conte-nak Magyarország 
generáljának elrendelte / hogy egy sereggel Bethlehemmel / ahol az megint rebellisként és a 
békére nézve kedvezőtlenül mutatkozna / összeütközzön. A magyar rendek eközben azonban 
egy követet küldtek írással Ő Csász. Fens.-hez és kérelmezték / hogy Ő Csász. Fens. seregei 
magyarországi előrenyomulását legkegyesebben megszüntetni méltóztasson / hogy 
ugyanazon tekintélyes királyság ne legyen / mint más ilyen országok / rendkívül elpusztítva 
és rombolva / akkor ők teljességgel ráveszik Bethlehmet arra / hogy a császári végzésnek 
engedelmeskedjen / ellenkező esetben azonban javaikat és vérüket kockáztatnák a császár 
mellett / és őt [értsd Bethlen] is arra kompellálnák / mivel állnák a sarat vele szemben / 

                                    
359 HAB  M: Ge 482 (32) illetve M: Ge 482 (31) 
360 HAB  M: Ge 482 (35) 
361 „…Bethlehem Gabor sucht Hülff bey dem Türcken vnd Barbaris” 
362 „Dieser zeit ist von vnterschiedlichen Orthen erschollen / daß der alte Graff von Thurn / als deß 
Bethlehems Gabors nach der Türckischen Pforten Abgesandter / durch 50 000. Thaler dem Primo Vezier 
zur Verehrung / so viel erhalten / daß jhme alle mögliche Hülff / sonderlich deß Tartarhaans Sohn mit 
80000. Mann / solte zugeschickt werden / hingegen solt der Bethlehem dem Türckischen Keyser jährlich 
40 000 Thaler Tribut vnd 5. Vngarische Stätt einzuraumen versprochen haben.“ 
363 HAB  M: Ge 482 (37) 
364 HAB Xb 3565 (1) 
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mert tőle a török segítséget megvonták / és a szultánnak a rebellisei / mint ahogy a perzsák 
is elég tennivalót adnak.365 
 

 

Néhány oldallal később közölték, hogy a május 8-án megkötött béke miként került 

előkészítésre, kik írták alá, majd pontokba szedve részletesen (öt oldal terjedelemben!) 

nyilvánosságra is hozták. 

Hogy milyen jól informáltak voltak a kiadvány szerkesztői, az a békeszerződést lezáró 

fogadás leírásából is kiderül. 

 
Ezután Bethlehem küldötteinek tekintélyes bankettet rendeztek / Kamuthy kancellárnak egy 
aranyozott kézmosótálat és öntőkannát adtak 2. pohár mellett és a többi küldöttek 
mindegyikét 2. díszes kupával tisztelték meg.366 

 

A békeszerződés aláírását érdekes módon nem fogadták nagy megnyugvással a 

szerkesztők, a hír végén kétkedésüket fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy Erdély 

fejedelme betartja-e majd az aláírottakat. 

 
 Hogy Bethlehem Gábor a megegyezést megtartja-e / a jövőben fogjuk megtudni. 

 

S hogy mennyire nem volt mindegy, hogy fennmarad-e a békés állapot, vagy újabb 

nyugtalanságra kell számítani, azt jelzik az 1625 tavaszi367 hírek is.  

 
Ebben az időben kellett volna a béke Ő Császári Fensége és a török között megújítva és 
megerősítve legyen / de mind hosszabban mind jobban vitatták / így Bethlehem Gábort is 
szerződő félnek bele akarták venni / akinél gyakorta külföldi követek be és kilovagoltak / 
akik békétlenségre felbuzdíthatták / Ő Bethlehem Gábor a moldvai és havasalföldi vajda 
halála után a török által ott kormányzóvá lesz rendelve és a polyákokkal [értsd 

                                    
365 „Den 25. Martij haben deß Bethlehem Gabors Abgesandte nach Wien / Wolffgangus Komuti / 
Stephanus Kossay / unnd Joann Bornemissa / schriftlichen an Kays. May. gelangen lassen / den Anstand 
der Waffen biß auff den I. Maij zu erstrecken / unter dessen alles in dem Standt verbleiben zu lassen / biß 
ein völlige Transaction und FriedenSchluß gemacht / Ob nun wohl jhr. Kay. Mayest. Hierinn confentiert / 
so hat nichts desto minder Bethlehem Gabor auß Mistrawen mit allerhand Nationen sich gestreckt / sind  
jm auch bey 8000. Teutschen / so theils in Schlesien abgedanckt worden / zugezogen / derwegen Kay. 
May. den Conte de monte Negro zum General in Ungarn verordnet / mit einer Armee jm Bethlehem / wo 
er sich wider rebellisch und zum Frieden unbequem erzeigen würde / zu begegnen / Die Ungarische 
Stände aber haben hierzwischen ein Currier mit Schreiben an Kay. May. geschickt und sollicitiert / das I. 
Kay. May. den Anzug jhresVolcks in Ungarn allergnädigst einstellen wolte/ damit derselben ansehnlich 
Königreich nicht auch / wie andere dero Länder / auffs eusserste möcht ruinirt und verderbt werden / 
dann sie verhafften gäntzlich den Bethlehem dahin zu vermögen / das er der Kayserlichen Resolution 
pariren würde/ im widrigem fall aber wolten sie neben Ihr. Kays. Mayest. Gut und Blut darsetzen / und 
denselben darzu compelliren/ dann sie jm gewachsen gnug seyn wolten / bevoraus weil jhm die 
Türckenhülff abgestrickt / und dem Sultan seine Rebellen / wie auch der Persianer gnug zu verschaffen 
geben.” 
366 „Hierauff ist des Bethlehems Gesandten ein stattlich Pancket gehalten / dem Cantzler Komuthi ein 
vergüld Handbecken und Gießkannen gegeben neben 2. Bechern und den andern Gesandten jedem 2. 
kunstreiche Pocal verehrt worden / Ob Bethlehem Gabor solche Partification halten wird / hat man ins 
künfftig zu vernehmen.” 
367 ULB Halle, Nd 342 (4) (14) 
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lengyelekkel] / hogy ilyen tartományokat meg akar szerezni / egy nagy találkozót csinált és 
ütött nyélbe. 
Akárhogy is van az egész / Bethlehem Gábor Ő Császári fenségének Bécsbe 50 hordót 
küldetett a legjobb magyar tokaji borból / más nemes kínálattal együtt / Bethlehem Gábor 
fentvélt követ révén rossz bizonyossággal / talán egy írást továbbított.368 

 

Az őszi kiadvány utolsó lapján369 egy mindössze négysoros hír röppent fel, miszerint 

Bethlen Gábor 40.000 emberrel vonul, a császáriak most  próbálják felderíteni 

szándékát.  

1626 tavaszán370 a soproni országgyűlés, Esterházy nádorrá választása és az 

újonnan magyar királlyá választott Ferdinándnak és apjának küldött jókívánságok 

mellett Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvője volt a központi téma. Először 

csak egy nyolcsoros, aztán (valószínűleg mivel bővebb információhoz jutottak) még 

három másik tudósítás is megjelent ezzel kapcsolatban. Ezek is elsősorban az esküvő 

pompáját hangsúlyozták, de nem nélkülözték az anekdotikus - ámde diplomáciában 

jártas szemeknek az anektodán jóval túlmutató, és árulkodó történeteket sem: például 

hogy von Schonberg úr, aki a menyasszonyt kísérte, nem volt hajlandó addig Kassára 

bevonulni, amíg a török legalább két mérföldre el nem távolodik; ezt azok végül sűrű 

szitkozódások közepette, Bethlent „kutyának” titulálva meg is tették stb. 

1626 őszére371 Bethlen lakodalmával együtt az Erdélyt érintő hírek is 

elnémultak, Magyarország csak a kormányzóság kérdése és néhány török portya révén 

bírt hírértékkel. 

A következő év tavaszán372 azonban több erdélyi vonatkozású hírrel is 

kecsegtettek a kiadványok. Az első hír „Bethlen Gábor felvonulása és előrenyomulása 

Magyarországon” címmel arról számol be, hogy Manßfeld és a weimari herceg 

Magyarországra, Morvaországba és Sziléziába történő betörését Bethlen Gábor sem 

nézte tétlenül, annak ellenére, hogy – ahogy a hír fogalmaz: „a Római Császári 

                                    
368 „Diese Zeit hat der Frieden zwischen Keys. May. vnd dem Türcken ernewert vnd confirmiert werden 
sollen / hat sich aber je länger je mehr ventilirt/ so man zum Theil dem Bethlehem Gabor zu messen 
wollen / bey welchem zum offtern Currier ab vnd zu geritten/ die ihn zum Unfrieden angereizt haben 
sollen / er Bethlehem soll nach dem absterben deß Weywoden in Moldaw vnd Wallachey zum Gubernator 
darinnen vom Türcken verordnet vnd mit dem Pollacken / so solcher Provintzen sich impatronirn wollen / 
ein großer Treffen gethan vnd obgesiegt haben. 
Wie dem allem / so hat Bethlehem Gabor 50. Fäßlin deß besten Vngarischen Tockayer Weins / sampt 
andern vornemmen Offerten jhrer Keys. May. zu Wien praesentiren lassen / Es soll auch Fürst Bethlehem 
Gabor theils obgedachter Currier mit schlechtem Bescheid / vieleicht auff ein Schein abgefertigt haben.“  
369 HAB  M: Ge 482 (38) 
370 HAB Xb 6256 
371 ULB Halle, Nd 342 (6) (2) 
372 ULB Halle, Nd 342 (6) (3) 
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Fenségnek/ legkegyesebb Urunknak” – engedelmességet ígért, megfogadta és írásba 

adta, hogy vele ellenségeset nem cselekszik. 

Nyilvánvaló, hogy a hír „a legkegyesebb császár” oldalán állva mutatja be az 

eseményeket. 

A következő hír „Bethlen Gábor a törökkel konjugálja seregeit” cím alatt a 

következőket írja: 

 
Miután a törökök / ahogy fentebb jelentettük / erős betörést hajtottak végre a Magyar 
Királyságba / számos helyet / kisebb jelentőségűt / elfoglaltak / naponta ilyen portyákat a 
keresztények ellen folytattak / ezalatt azonban Bethlen Gábor / Erdély fejedelme nagy 
sereggel készenlétben tartotta magát /  mivel ebben a hónapban nem szégyellve a törökkel 
conjungált/ és Novigrad körül láttatta magát / kétségkívül/ azzal a szándékkal / hogy azt 
várat lerohanni szeretnék / mivel azonban a császári sereg túl közel volt a nyakukon / ő 
Bethlehem egy kis halogatást kért a császáriaktól / és olyan feltételeket kért / hogy Ő Csász. 
Fens. legyen olyan kegyes / és az ő békére hajló természetét / megmutatni engedje / aztán 
azonban / mivel érezték / hogy a császári sereg jó rendben / és nagy fölényben van / a 
törökök követőikkel együtt / egy úton / Bethlehem pedig a másikon elvonultak / ezután 
azonban Eszterházy nádor úrhoz küldtek / azzal az ajánlattal / hogy küldötteit mihamarabb 
a Csász. Őfens. rendelje.373 

 

Néhány oldallal később már arról számolt be a kiadvány, hogy a „császáriak és a 

bethlehemiek egymás ellen vonulnak”. Mindkét fél hadi előkészületeiről és 

összecsapásairól, valamint a hadi tábor eseményeiről is pontosnak ható információkat 

közöltek: 

 
…Ezalatt azonban több célból / a bécsi fegyvertárból / Novemb. 11-én 2000. darabban 
sáncszer(szám) / és más szükséglet lett a táborba szállítva. 
November 14-én Nádasdi úr ismét megérkezett a táborba / aki 600. magyarral messze 
Fehérvár mögött portyázott / visszavonulás közben / számos várkastélyt és falvat támadott 
meg / fosztott ki / égetett fel / és tekintélyes zsákmányt / és sok foglyot is hozott magával. 
Ez idő tájt azonban a török 8 század franciát lekaszabolt / Manßfeld átadta seregeit 
Bethlemnek / aki küldötteit Pozsonyba menesztette/ hogy Őfenségétől békét kérjen / de 
mindenféle bizonyos feltételekkel / és hogy neki a morvai őrgrófság / és Jägerndorff / illő 
váltságért juttatva legyenek. Novemb. 24-én a magyar kancellár / és érsek Pozsonyba 
érkezett/ hogy békét eszközöljenek / hogy a két sereg között fegyverszünet jöjjön létre / hogy 
Ő Csász. F.-nek ezt előhozzák / és az ő végzését erről meghallgassák. Erre a hadinépet is a 
téli szállásra engedték / és Friedlandt generális urat (…) beiktatták: de viszonylag nagy 
élelemhiány adódott / és sokan meg is haltak. 

                                    
373 „NAch dem die Türcken/ wie droben vermeldt/ einen starcken Einfall in das Königreich Ungarn 
vorgenommen / etliche Ort / so geringer Importanz / erobert / auch noch täglich solches Streiffen auff die 
Christen continuiert / vnder dessen aber Bethlen Gabor / Fürst in Siebenbürgen mit einem grossen Volck 
sich in Bereitschafft gehalten / als hat er sich in diesem Monat ohne Schew mit den Türcken conjungiret / 
vnd vmb Novigrad sich sehen lassen / zweiffels ohne  / deß Vorhabens / damit man solche Vestung 
vberrumpeln möchte / weil aber die Keyserl. Armada jhnen zu nahe auff dem Halß gewesen / hat er 
Bethlehem einen kurtzen Anstandt von den Keyserischen begehret / vnd solche Conditiones vorzuschlagen 
/ sich erbotten / so I. Keys. May. annehmlich seyn / vnd sein zum Frieden geneigtes  Gemüth / zuerkennen 
geben solten / folgendes aber / weil sie verspüret / daß die Keyserliche Armada in guter Ordnung / vnd 
jhnen weit vberlegen / sind die Türcken sampt jhren Anhang / einen Weg hinauß / vnd Bethlehem den 
andern abgezogen / nach maln aber zum Herrn Esterhasi Palatino geschicket / mit Erbieten / Er wolle 
seine Gesandten / mit nechstgemeldtem Vorschlag / ehesten Tags zu der Keyserl. May. abordnen.“ 
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Bethlehem táborában / Novemb. 20-án a törökök révén nagy zűrzavar keletkezett / akik 
legfelsőbb vezírüktől a harcból való kivonulást kívánták / amikor azonban az megtagadta ezt 
/ azok a janicsárokból álló testőrségét / a sátor előtt lekaszabolták / erre a nevezett vezír az 
övéi segítségével Bethlenhez menekült / aki aztán hamar az ő magyarjaival / és két zászló 
más néppel együtt elindult / a törököket megölte / 19. előkelő személyt is / köztük a budai Ali 
basát is / levágattatta / erre aztán ismét elcsendesültek.374 
 

 
A következő Bethlennel kapcsolatos hír ebben a számban már a békekötésről 

számolt be. 

 
Mint ahogy Bethlen Gábor Erdély fejedelme már többször békére való hajlandóságát a 
Csász. Fenséggel a mi legkegyesebb Urunkkal kifejezte / az elmúlt hónapban is számos ilyen 
nyilatkozatot készíttetett / és egy fegyverszünetet / húsvétig kieszközölt / ugyanazt ad 
referendum elfogadta / és miközben a sereget helyőrségnek hagyta/ ő eközben számos 
helységet és települést hatalmába kerített / és sereggel elfoglalta. Ezen felül ő Bethlen a 
Csász. Fens.-nek kínálkozott / a 7. ispánságot átadja / még / akárcsak a török / a harcmezőn 
van / azonban neki a török mellett szabad elvonulást és utat engedtek / és a késedelmet 
április elsejéig engedélyezték. 
A teljes békeszerződést illetően azonban dec. 28-án számos cikkely lett küldöttjének 
benyújtva / ami alapján a béke megköttetett. Annak rövid tartalma a következőkben 
összefoglalva látható: … 

 

Amilyen sok hír érkezett a tavasszal Erdélyről, olyannyira nem szóltak róla 1627 

őszén375, Magyarország is csak egy pusztító ítéletidő kapcsán került említésre. 

Úgy tűnik azonban, hogy az európai diplomácia, ha szeme sarkából is, de még 

1628-ban is figyelemmel kísérte Bethlen tevékenységét, hiszen tavasszal376 a következő 

hír látott napvilágot: 

 
Miután Bethlen Gábor nemrég tért vissza az Ottomán Portától / és ott komoly segítséget 
kérvényezett / illetve az erdélyieket is háborúra készíti / hogy aztán ez bekövetkezik-e / a 

                                    
374„ …Ist aber zu dessen mehrer Behuff / auß dem Zeughauß zu Wien/ am 11. Novemb. In 2000. stück 
Schantzzeug / vnd anderer Notturft ins Läger geführet worden.  
Es ist auch am 14. Novemb. Herr Nadasti widerumb ins Läger angelangt / welcher mit 600. Ungarn weit 
hinder Stuhlweissenburg gestreifft / auch im zurück ziehen / etliche Castell vnd Dörffer vberfallen / 
geplündert / verbrennt / vnd stattliche Beuthen / auch viel Gefangne mitgebracht. 
Dargegen sind vmb selbige Zeit 8. Compagnyen Frantzosen von dem Türckennidergehawet worden / Der 
manßfelder hat sein Volck dem Bethlem vbergeben / welcher seine Gesandten gen Preßburg abgeordnet / 
Frieden von Ihr. May. zu begehren / doch auff allerley Gewissen Conditionen / vnd daß jhmedie 
Marggraffthumb Mehren / vnd Jägerndorff / vmb gebürliche Ablösung solten abgetretten werden. Wie 
dann am 24.Novemb. der Ungarische Cantzler / vnnd Ertzbischof zu Preßburg ankommen / Frieden zu 
tractiren / dieweil zwischen beyden Armaden ein Stillstand gemacht werden sollen / I. Keys. M. solches 
vorzubringen / vnd deren Resolution darüber zuvernehmen. Darauff auch das Volck ins Winterquartier 
gelassen worden / vnd Herr General von Friedlandt / seines zu Motra / eingelegt: doch zimlicher Mangel 
an Proviandt vorgefallen/ vnd durch Sterben auch viel vmbkommen. 
In deß bethlems Läger / ist den 20.Novemb. durch die Türcken ein grosser Rumor entstanden / welchevon 
ihrem OberstenVezier auß dem Feld zuziehen / begehrt / als es jhnen aber verweygert / haben sie seine 
Leibguardy von Janitscharn / vor dem Zelt nidergehawen /darauff sich gedachter Vezier mit Hilff etlicher 
der seinigen zum Bethlen retterirt / der sich dann alsbald it seinen Hungarn / sampt zweyen Fähnlein 
anders Volck auffgemacht / die Türcken vmbringt / auch 19. vornehme Personen /darvnter Aly Bassa von 
Offen / niderhawen lassen / darauff sie widerumb still worden.” 
375 ULB Halle, Nd 342 (6) (4) 
376 HAB Xb 6257 
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jövőben fog kiderülni / mivel mi ezt és mást senkinek javára vagy hátrányára teszünk / 
hanem kizárólag ahogy beérkezik / úgy kívánjuk közölni.377 

 

Ha voltak is ilyen tervei Bethlen Gábornak, megvalósításukra már nem került sor. 

Érdekes, ahogy a hír záródik, a kiadvány saját hitelességét, objektivitását igyekszik 

bizonygatni. 

Ebben a számban és a következő őszi számban378 Magyarország egy-egy csodás 

égi jelenséget bemutató leírással képviseltette magát. Utóbbiban - amellett, hogy 

Füleknél megnyílt az ég és az angyali sereggel körbevett Szentháromság harangszerű 

zajt hallatott - arról is beszámoltak, hogy Bethlen Gábor milyen kéréssel fordult a 

császárhoz. 

 
Eközben Bethlehem Gábor felkerestette a Csász. Fenséget./ hogy neki / néhány ezer ökör 
Birodalomba való behajtását / és eladását kegyeskedjen engedélyezni / mire Ő Csász. 
Fenségétől kívánsága szerint / útlevelet (?) és vámmenteséget kapott.379 
 

A hír azon túl, hogy közli a tényeket, egyértelműen a császár kegyességét hangsúlyozza. 

1629 tavaszán380 Bethlen Gáborhoz csak érintőlegesen kapcsolható, de annál 

érdekesebb híradás látott napvilágot. 

 
Mostanság esett meg egy szörnyű különös történet / egy magyar úr által hátrahagyott 
kinccsel. Miután Bethlen Gábor rokona / (ki egy Széchy lánnyal házasodott össze) felesége 
hozományát kívánta / és kinyitották a helyet melyben a kincs feküdt / ugyanabban egy vas 
ládát akartak felnyitni / érezték, hogy a ládák belülről mintha összeforrtak volna. Miután 
erőszakkal feltörték őket / minden pénzt és más dolgot megkövedve találtak benne. Mi felől a 
Széchy-lány  és más rokonai erősen elszomorodtak / és bár ezt el akarták tussolni és titkolni 
/ mégis kitudódott és nagy csődület támadt. Mire a feleség minden megkövesedett pénzt és 
más holmikat a várból / melyet Muránynak neveznek / hol ez a különös eset megesett/ 
ledobatta a sziklafalakon / mely oly sok volt / hogy 60. kocsit meg lehetett volna tölteni 
belőle. Mind arany és ezüst ékszer volt / és pénz / mint tálak / tányérok / poharak / dukátok / 
tallérok / és pfennigek / ahogy nevezik őket / mind a maga korábbi alakjában / csak mind 
meg volt kövesedve.381 

                                    
377 „Nachdem Bethlehem Gabor kurtz verwichener Zeit widerumb zurück von der Ottomanischen Pforten 
kommen / vnd alda starcke Hilff sollicitiret / als werden durch ihn Sibenbürger starcke Praeparatoria 
zum Krieg gemacht / ob dann solches erfolgen werde / wird künfftige Zeit offenbaren / dann wir solches 
und anders zu niemands Praejudiz oder nachtheil setzen / sondern allein wie es einkommen / vermelden 
wollen ” 
378 ULB Halle, Nd 342 (6) (6) 
379 „Under dessen hat der Bethlehem Gabor bey Kayserl. May. aufsuchen lassen / daß Ihme / etliche 
tausend Ochsen ins Reich zuführen / vnd verkauffen zulassen / vergünstiget würde / darüber er dann von 
Ihrer Kayserl May. nach seinem Begehren / Paßzettel vnd ZollFreyheit erlanget.” 
380 ULB Halle, Nd 342 (6) (7) 
381 „Es hat sich zu dieser Zeit ein schröckliche Wundergeschicht / mit eines Hungarischen Herrn 
hinderlassenen Schatz zugetragen. Dann nach dem deß Bethlehem Gabors Vetter / (welcher mit einer 
Sätschischen Tochter sich verheurathet) seines Gemahls Portion begehret / vnd man das Gewölb 
darinnen der Schatz gelogen auffgemacht / auch in selbigem eine eiserne Truhen eröffnen wollen / hat 
man verspühret / daß die Truhen inwendig gleich zu gewachsen. Als sie nun mit Gewalt auffgeschlagen 
worden / hat man alles Gelt vnd andere Sachen steinern darin gefunden. Darüber dann die Sätschische 
Wittib vnd adere Verwandte häfftig betrübet worden / vnd ob sie wol solches vertuschen vnd heimblich 
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Az, hogy a vásári kiadványokban a fejedelem politikai, diplomáciai és kulturális 

tevékenysége mellett halála is érdeklődésre számot tartó hírnek számított, azt a kölni 

Newer Vnpartheyscher Postreutter 1629-es őszi kiadása382 bizonyítja: 

 

Bár sokat hallani manapság / hogy Magyarországon a helyzet igen zavarosan áll / és hogy 
Bethlen Gábor Erdély fejedelme sok ezer embert toborzott / mindenesetre ez idáig minden 
csendes és nyugodt. Bár a fejedelem súlyos betegségbe esett / miszerint halottnak is mondták 
/ és néhány szolgálóját gyanúsítják / hogy állítólag ők mérgezték meg / ez azonban 
vaklármának bizonyult.  
Közben ez a fejedelem Kolozsváron fő iskolát állíttatott fel és német földről sok tanult 
embert hívott meg.383 

 

A fejedelem halálával kapcsolatos értesülés mégsem bizonyult vaklármának, 

hiszen Bethlen 1629. november 25-én valóban elhunyt. Erről viszont az őszi vásár 

alkalmával, amelyet általában szeptember–október körül rendeztek meg, nem tudhattak, 

ezért is furcsa, hogy mégis ennyire „előre” és ilyen pontos adatokat tudtak a fejedelem 

haláláról és annak körülményeiről. Elképzelhető, hogy más forrásból már értesültek a 

fejedelem hosszas betegeskedéséről, a mérgezést pedig, mely egy fejedelem esetében 

minden további nélkül „megeshet”, csak – mint érdeklődést keltő hírt – felröppentették. 

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a vezetőnek számító, nyilván tehát jó hírellátással 

rendelkező Relationis Historicae Semestralis 1629-es őszi384 száma még nem ad hírt a 

fejedelem haláláról. 

A „kolozsvári fő iskola” felállításáról szóló hír valószínűleg az (1627–28-ban) 

Gyulafehérváron épített fejedelmi akadémiára vonatkozik, ahová többek között Opitz 

                                                                                                       

halten wollen / ist es doch lautbar vnd ein grosser Zulauff worden. Worauf die Wittib alles Steinern Gelt 
vnd andere Sachen von der festung / Muraw genant / in welcher diese Wundergeschicht sich begeben / 
vber den Steinfelsen hervnder werffen lassen / welches so viel gewesen / daß mns kaum auff 60. Wägen 
hetteladen können. Es ist alles Gülden vnd Silbern Geschmeyd / vnd Gelt / als Schüsselns / Teller / Löffel 
/Becher / Ducaten / Thalen / vnd Pfennig / wie es Nahmen haben mag / ein jedes in seiner Gestalt / die es 
zuvor gehabt / nur daß es alles steinern gewesen / verblieben.” 
382 HAB 202. 63 Quodl (3). Teljes címe: „Newer Vnpartheyischer Teutscher Qeler Nuncius oder 
Glaubwürdige Erzählung aller Fürnemen vngedenckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in 
Europa / in Hoch – vnd Nider Teutschlandt / auch Franckreich / Engelland / Italien / Hispanien / 
Hungarn / Böheimb / Polen / Siebenbürgen / Wallachey / Preussen / Schweden / Türcken / tc. von der 
Fasten- biß auff diese gegenwertige Herbstmeß 1629. Jahrs / zugetragen vnd verlauffen haben. Gedruckt 
zu Cölln / Bey Peter von Brachel / vnter der gülden Wagen M DC XXIX.” 
383 „Ob man wol dieser zeit viel gesagt / daß die Sachen in Vngarn sehr verwirret stünden / vnnd daß 
Bethlehem Gabor Fürst in Sibenbürgen viel tausent Mann werben ließ / ist doch alles bißhero still vnd 
ruhig blieben. Hochgemelter Fürst zwar was in ein schwere Kranckheit gefallen / also daß er todt gesagt 
war / vnd beschüldiget man etliche seiner Diener / als ob sie ihm Gifft solten beygebracht haben / ist aber 
solches geschrey falsch gewesen. 
Inmittelst hat Hochgemelter Fürst zu Clausenburg ein hohe Schul auffrichten vnnd auß Teutschlandt viel 
gelährten Männer darzu berufen lassen.” 
384 ULB Halle, Nd 342 (6) (9) 
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Márton is meghívást kapott,385 amiről német nyelvterületen is tudomást szerezhettek. A 

korabeli udvari reprezentáció jelentőségéről árulkodik, hogy a külpolitikai tevékenység 

mellett a fejedelem ilyen kultúra teremtő tevékenysége, vagyis udvarának színvonala is 

ismert és érdeklődésre számot tartó információ volt külföldön.  

A Relationis Historicae 1630-as tavaszi386 számában természetesen a fejedelem 

halála és az akörüli események képezték az Erdélyből érkező hírek szinte egészét. 

 
Időközben amikor Erdélyben Bethlehem Gábor egy ideig a vízkórságban betegeskedett / és 
mindenféle szereket hogy újra a korábbi egészségre jusson felhasznált / a doktorok azonban 
nem tudtak neki segíteni / végül egy hóhért alkalmazott / aki felvágta a talpát / de már nem 
tudta meggyógyítani. Mivel ehhez még felszökött a láz is / és a betegség egyre inkább 
súlyosbodott / november 15-én elhalálozott / és hátrahagyott feleségét Ő Csász. Fenségének 
védelmébe ajánlotta.387 

 

A kiadvány hírt adott afelől is, hogy a felső-magyarországi rendek (a hír Kassát említi) 

behódoltak a császárnak, egyes magas rangú személyek a katolikus vallásnak „adták 

magukat”. A kiadvány végül beszámol Bethlen fentebb már idézett végrendeletéről is. 

Az 1630-as őszi388 kiadvány a pozsonyi országgyűlés kapcsán már arról ír, hogy 

megjelentek Bethlen Gábor özvegyének küldöttei és a fejedelem testamentumában 

foglaltaknak megfelelően átadták a császárnak és Magyarország királyának az elrendelt 

ajándékokat. 

 1631 tavaszán389 kétszer is, mindkétszer „erdélyi csetepaté” cím alatt, 

olvashattak az érdeklődők a Bethlen halála után kibontakozó további események felől. 

 
Ez időben érkezett az újság Erdélyből / hogy néhány a rendek közül a Ragotzy Györgyöt 
fejedelemnek választotta / és Bethlehen Gábor hátrahagyott özvegyét letették / és ugyanazt 
egy határmenti kastélyban erősen őrzik / és ékszereit is lefoglalták. Ilyen okok miatt a 
Pozsonynál a kolozsvári kereskedők áruit / melyeket ugyanott vásároltak megállították. 
Nem sokkal ezután érkezett be a hír / hogy a Bethlehemi özvegy a kormányzásról önmaga 
visszalépett / és azt Istvánnak / egy evangélikus hercegnek adta át: ugyanazt a rendek a 
török császárnak javasolták/ ajánlották / aki felajánlotta / ha vele szemben mint Bethlen 

                                    
385 Ld. ehhez: JAKAB  Béla: Opitz Márton a Gyulafehérvári Bethlen iskolánál. A forrásoknak, fökép Opitz 
iratainak vilagitasaban. Pécs 1909.; HERMANN Antal: Opitz Márton Erdélyben. Budapest 1876.; 
GRAGGER, Robert: Martin Opitz und Siebenbürgen, Ung. Jahrbücher Band VI. Heft 3. (1926) p. 313-320. 
386 ULB Halle, Nd 342 (6) (9) 
387 „MItler Zeit als der Fürst in Siebenbürgen Bethlehem Gabor eine Zeitlang an der Wassersucht 
gekrancket / vnd allerley Mittel wider zu vorige Gesundheit zugelangen angewendet / die Doctores jhm 
aber nicht helffen können / hat er endlich einen Scharpffrichter gebraucht / welcher jhme die Fußsolen 
auffgeschnitten/ aber nicht mehr heilen können. Weil nun darzu der Brandt geschlagen / vnd die Kranheit 
[sic!] je mehr vnd mehr zugenommen / ist der den 15. Novembris Todtverfahren / vnd hat sich sein 
hinderlassene Wittib in jhrer Kayserl. May. Schutz ergeben.” 
388 ULB Halle, Nd 342 (6) (10) 
389 ULB Halle, Nd 342 (6) (11) 
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Gábor / viselkedik / akkor őt ebben manuterálni fogja. Erre a kolozsvári kereskedők 
lefoglalt áruit szabadon engedték.390 

 

A második beszámolóból szintén az erdélyi trón körüli, viszályokkal teli helyzet 

bontakozik ki: 

 
Ez időben zavaros ügyek voltak / miután írták onnan / hogy a fejedelem özvegye egy doktort 
küldött Konstantinápolyba / hogy Báthory Istvánnak a török császár confirmációját 
megszerezze: miután azonban az odaért / Rákóczi Györgynek kezdett ügyeskedni / ezért az 
említett fejedelmi özvegy / a jég alá dobatta a doktort és hagyta megfulladni. 
Nem sokkal utána azonban Rákóczi kibékült a fejedelemasszonnyal / mely szerint ő 
megtarthatja a kincset / a hozzájuk tartozó uraságokkal / Báthory István maradjon az 
ország gubernátora / ő Rákóczi azonban Erdély fejedelme legyen….391 
  

A két erdélyi híren kívül magyar vonatkozásként részletes beszámolót olvashattak az 

érdeklődők a bécsi magyar királyi esküvőről is. 

Az őszi vásár392 idejére már újabb információk birtokában „Ragotzky György 

lett Erdély fejedelme” cím alatt biztosan közölték az erdélyi vonatkozású híreket. 

 

Azóta érkezett hír / hogy bár Bethlem Istvánnak a fejedelemség tetszik / maga azonban mégis 
lemondott arról és helyére Ragotzky Györgyöt segített megválasztani: és efelől írásban 
nyilatkozott: Ő inkább a derék feladatát / nagyságot és uralkodást félretesz / minthogy háborút 
vezessen hazája  romlására és a becsvágyó külföldi szomszédok rablására / az említett 
Ragotzy  / a magyar reformált egyház hatalmas elöljárója / és saját fia és lányaura/ veje ellen. 
Mivel a török császár ezt az új választást nem ellenezte és a fejedelmi özvegy a legközelebbi 
basáknak küldött írásában is jóváhagyta / és a budai basának Bethlen István fiát / 300. lóval 
kísérve / személyesen átadta: a nádor úr és Ragotzy között is egyeztetve lett / és minden újra 
nyugodt állapotba került.393 

                                    
390 „VMB diese Zeit ist auß Siebenbürgen Zeitung kommen / daß etliche von den Ständen den Ragotzy 
Georgen zum Fürsten erwählet / vnd deß Bethlehen Gabors hinderlassene Wittib abgesetzet / vnd selbige 
werde darauff in einem Schloß an den Gräntzen starck verwacht / auch jhre Kleinodien arrestiret 
worden. Vmb solcher Vrsachen willen sind zu Preßburg den Siebenbürgischen Kauffleuthen von 
Clausenburg jhre Wahren / die sie daselbst eingekaufft angehalten worden. 
Bald nach diesem ist Bericht einkommen / daß die Bethlehemische Wittib vom Regiment selbsten 
abgetretten / vnd solches dem Istuan / so ein Evangelischer Printz vbergeben: selbiger ist darauff von den 
Ständen dem Türckischen Kayser vorgeschlagen worden / der sich erbotten / so er sich gegen jme wie 
Gabriel Betlen / verhielte / wolte es jhne darbey manuteniren. Auff solches sind der Clusenburgischen 
Kauffleuth verarrestierte Güter wider frey gelassen worden.“ 
391 „IN ist dieser Zeit auch ein verwirrtes Wesen gewesen / dann man von dannen geschrieben / daß die 
Fürstliche Wittib eine Doctor nach Constantinopel gesendet / die Confirmation von dem Türckischen 
Keyser daselbsten für den Isthuan Bethlehem außzubringen: nach dem aber selbiger dahin kommen / hett 
er dem Ragotzy Georgen practisirt / deßwegen gedachte Fürstl. Wittib / den Doctor vnder das Eyß 
stossen vnd ersäuffen lassen. 
Bald aber hernach hette sich der Ragotzy mit der Fürstl. Wittib verglichen / daß sie den Schatz / sampt 
etlichen Herrschafften behalten / den Isthuan Gubernator deß Landes bleiben / er Ragotzy aber Fürst 
sein solte.” 
392 ULB Halle, Nd 342 (6) (12) 
393 „… Seithero nun ist Bericht einkommen / daß ob wol dem Steffan Bethlem das Fürstenthumb zu 
gefallen / selbiger sich doch dessen begeben vnd an seine Stell den Ragotzky Georgen hette erwehlen 
helffen: vnd dessentwegen hette er sich schriftlich erkläret: Er wolte lieber seine gerechte Sach / 
Hochheit vnd Herrschafft zurück setzen / als den Krieg zu deß Vatterlands Verderben vnd Raub der 
Ehrgeitzigen Ausländischen Nachbarn / wider besagten Ragotzy / als einen mächtigen Vorsteher der 
reformirten Kirchen in Ungarn / vnd seinen eigenen Sohn vnd Tochterman führen. 
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Innentől kezdve már egyáltalán nem kapcsolhatók Bethlen Gáborhoz az erdélyi 

helyzetről szóló beszámolók, a trónváltással a vásári kiadványok híreinek fókusza, 19 

évnyi tudósítás után, átvált az új fejedelemre. 

 

 

V.2.2. Értékelés 

 

A hírek témáit illetően elmondható, hogy a vásári kiadványok, akárcsak a 

hírlevelek, igyekeztek Bethlen Gábor szinte minden fontosabb tevékenységéről 

beszámolni. Hadjáratai, békekötései, levelei éppúgy helyet kaptak, mint a királlyá 

választásáról vagy esküvőjéről szóló híradások. A félévente megjelenő kiadványban 

természetesen a hírek sokkal rövidebbek, lényegretörők, kevésbé jellemző rájuk a 

hírlevelekből ismert terjengősség, hiszen a szerkesztőknek a kontinens számos pontjáról 

befutó információinak kellett helyet biztosítaniuk. Ha valaki azonban rendszeresen 

kilátogatott a félévente tartott vásárra és mindig megvette az aktuális kiadványt, 

viszonylag jól tájékozódhatott afelől, hogy Magyarország, Erdély és Bethlen Gábor 

körül éppen hogy áll a helyzet. A vásári kiadványok (mint ahogy az a következő 

fejezetben, a királyválasztás vizsgálata kapcsán kivehető lesz) a hetilapokhoz képest egy 

sokkal letisztultabb képet tárnak az olvasók elé: a kiforrott események immár 

lényegesen kevesebb ellentmondással szerepelnek, és ezáltal sokkal inkább keltik azt a 

benyomást, hogy megtörtént, végbement tényeket közölnek. Közel sem érhetik azonban 

utól naprakészség tekintetében a hetilapok hírszolgáltatását. S hogy a korabeli 

olvasóközönség melyik tényezőt (az értesülések biztos voltát, vagy aktualitásukat) 

tekintette fontosabbnak, arra a műfajok továbbfejlődéséből is választ találhatunk: a 

féléves nyomtatott hírösszefoglalók eltűntek a sajtó palettájáról. 

Mivel a vásári kiadványokban a Bethlen Gáborral kapcsolatos hírek 

kronologikus tekintetben viszonylag folyamatosan nyomon követhetőek, ezért 

érdemesnek tűnhet – a hírlevelekhez hasonlóan – feltérképezni azok idő- és 

mennyiségbeli megoszlását. 

                                                                                                       

Weil nun der Türckische Keyser solcher newen Wahl nicht widersprechen / in deme auch die Fürstliche 
Wittib durch jhre Schreiben an die nechsten Bassen gebilligt / vnd dem Bassa von Offen deß Stephan 
Bethlens Sohn / so mit 300. Pferden begleitet worden / persönlich vberlieffert: Als ist zwischen dem Herrn 
Palatino vnd dem Ragotzy die Sach auch verglichen worden / vnd alles wider in ein ruhigen Stand 
kommen.“ 
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A vásári kiadványok Bethlen Gáborra vonatkozó hírei nek id ő- 
és mennyiségbeli megoszlása
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Jacobi Franci R.H.

 

 

Ha összevetjük a nyomtatott hírlevelek (ld. IV.1.3. fejezet) és a vásári 

kiadványok híreire vonatkozó diagrammokat, az alapvető hasonlóság szembetűnő. Ez 

bizonyítja azt, hogy a hírlevelek információiból felvázolt görbe attól, hogy valószínűleg 

nagy számú (megsemmisült) példányt nélkülöz, arányaiban helyes képet mutat. A hírek 

száma itt is jobbára a három hadjárat, illetve azok súlyának függvényében változik, az 

első kapcsán szintén lényegesen több információt közölve. Különbség mutatkozik 

azonban abban, hogy a vásári kiadványok egy erdélyi fejedelem körüli eseményeket 

hadjárat nélkül, önmagában, pusztán csak a törökkel való kapcsolata révén is közlésre 

érdemes hírnek tartották, hiszen már 1614-ben, sőt még 1629-ben is tudósítottak felőle. 

Nem kellett tehát feltétlenül egy Habsburg-ellenes megmozdulás ahhoz, hogy Bethlen 

megjelenjen a nyomtatványok hasábjain. Ez bizonyítja, hogy ezek a kiadványok 

valamivel kiegyensúlyozottabb, kevésbé esemény- és szenzációfüggő tájékoztatásra 

törekedtek, bár korántsem érték utol ilyen tekintetben a korabeli hetilapok szintjét. 

Persze célkitűzésük, feladatuk sem ebben rejlett elsődlegesen.  

 Hogy reálisan ítélhessük meg Bethlen tevékenységének nemzetközi 

nyilvánosság előtt kirajzolódó súlyát, érdemes azt kontextusba helyezve, illetve más 

személyekkel összehasonlítva szemlélni. Az alábbi diagram a vásári kiadványok 

Bethlenre illetve I. Rákóczi Györgyre és azok kormányzása idején (személyüktől 
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függetlenül) Erdélyre és a Királyi Magyarországra vonatkozó hírek megoszlását 

mutatja.394 

A vásári kiadványok Bethlen Gáborra, I. Rákóczi 
Györgyre, és fejedelemségük idején Erdélyre, illetv e a 
Királyi Magyarországra vonatkozó híreinek megoszlás a
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Jól kivehető, hogy a kiadványok hasábjain mennyivel nagyobb figyelmet kapott Bethlen 

mint utódja, I. Rákóczi György (majdnem háromszor annyi a róla szóló hírek 

mennyisége). Ebből is látszik, hogy ez a populárisabb sajtóműfaj is helyesen mérte fel 

és híven tükrözte a történelem színpadán szerepet vállalók (nemzetközi) jelentőségét. A 

szereplők és események súlya és annak megjelenítése természetesen nem tudatosan, 

megfontolt szándékkal történt, hiszen nem az újságírók döntötték el, hogy kinek 

osztanak fő- illetve mellékszerepeket, hanem egyszerűen nyitott szemmel figyelték a 

hadszíntereken, diplomáciai tárgyalóasztaloknál kibontakozó jeleneteket és leképezték a 

felálló szereposztást. 

Ebből a kirajzolódó képből kétség kívül látni kell, hogy ez a hírellátás cseppet sem 

esetleges, nem kósza hírekből készített kóstoló, hanem egy tudatosan és - a harmincéves 

háború idejére már mindenképpen - bejáratott úton működő hírszolgáltatási rendszerről 

tesz tanúbizonyságot.  

Az ábrából az is jól látszik, hogy Erdély, még ha a kereszténység legfőbb védőbástyája 

is, önmagában nem bír nemzetközi hírértékkel, minden esetben a fejedelmeik aktív vagy 

kevésbé aktív külpolitikájának függvényében vált a nyomtatott hírszolgáltatók számára 

is érdekessé. Bethlen Gábor pedig – ahogy az közel két évtizednyi Messrelatio gazdag 

                                    
394 A fejedelmek személyére, illetve a két orzágrészre vonatkozó híreket természetesen nem lehetett 
minden esetben éles határvonallal elkülöníteni egymástól. A besorolásnál azt tekintettem mérvadónak, 
hogy közvetlenül az ő személyükhöz (nevükhöz) illetve tevékenységükhöz köthető-e a hír vagy sem. 
Utóbbi esetben kerültek a hírek az „Erdély” illetve a „Magyarország” kategóriába. 
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hírhalmazából is látható volt – kétségbevonhatatlanul, jó néhány évre gondoskodott 

személye, és rajta keresztül mind Erdély, mind a Királyi Magyarország nemzetközi 

köztudatban (meghatározó tényezőként) való jelenlétéről. 
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VI. Médiaműfajok keresztmetszetben: Bethlen királlyá 

választása a különböző sajtóműfajokban  

 
„Emlékezetemre 
S nagy dicséretemre 
Ez lészen az jutalmam, 
Hogy királyi székben, 
Pozsonyi gyűlésben 
Közvoxul választattam, 
Melyre én magamat 
Minden érdem alatt 
Ugyan nem méltóztattam. 
 
Elég vala nékem, 
Hogy vala érdemem 
Az magyar koronára, 
Nem akartam venni, 
Fejemben tétetni 
Másnak gyalázatjára, 
Csak tartsa  határát, 
Am viselje gondját, 
Nincsen bosszúságomra.”395 

 

Amikor a 17. században több évtizeden át tartó összeurópai háborúk robbannak ki 

egy-egy trón betöltése kapcsán, illetve egyre-másra születnek az olyan államelméleti 

munkák,396  melyek középpontjában leggyakrabban az uralkodó személye, jelentősége, 

az uralkodás művészete áll,397 korántsem meglepő, hogy (az 1630-as évekre datált) 

Sebes agynak késő sisak című versciklus Bethlen Gábort dicsőítő szavaiban még akkor 

is megemlékezik a fejedelem királlyá választásáról, annak körülményeiről és 

kimeneteléről, ha Bethlen végül Magyarország koronázatlan királya maradt. Még 

nyilvánvalóbb talán, hogy az örökkévalóságnak szánt rímeken túl a (Német-római 

Birodalom olvasóközönségének szánt) aktuálisabb hírközlő műfajokat is élénken 
                                    
395 RMKT XVII, 8., kiad. Komlovszki Tibor 
396 Az első „új típusú” fejedelmi tükör 1612-ben jelent meg Szepsi Korotz György fordításában (Bazilikon 
dóron), Kálvin főművét, A keresztyén vallás rendszerét Szenczi Molnár Albert 1624-ben adta ki 
Hanauban. 1626-ban látott napvilágot Pataki Füsüs János Királyoknak tüköre című alkotása. Prágai 
András 1628-ban fordította le Antonio Guevara művét, a Fejedelmek serkentő óráját, s hozzá saját 
előszót illesztett. Bethlen Gábor 1629-ben vetette papírra végrendeletét. A mezőtúri pap, Vetéssi István 
1631-ben írta I. Rákóczi Györgyhöz levelét az uralkodás művészetéről, aki erre hat évvel, 1637-ben 
fogalmazta meg fiának szóló intelmeit. A Heidelbergi Kátét 1630-tól oktatták az erdélyi iskolákban. (Ld. 
ezekhez: HARGITTAY  Emil: A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben. In: 
Irodalomtörténeti Közlemények 5-6 (1995). p.441-485.; TARNÓC Márton: Erdély művelődése Bethlen 
Gábor és a két Rákóczi György korában. Budapest 1978. p.41, 127.; TARNÓC Márton: Magyar 
gondolkodók, 17. század. Budapest 1979. p. 104; VICTOR János (2006): A Heidelbergi Káté története. In: 
A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai. I. A Heidelbergi Káté – II. A Második Helvét 
Hitvallás. Kiadja A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, p. 14.) 
397 Majd a század közepétől a nemzetközi közjog, az emberi jogok és a természetjog. STOLLEIS Michael: 
Arcana Imperii und Ratio Status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts. In: 
Michael STOLLEIS: Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen 
rechts. Frankfurt am Main 1990. p. 70 
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foglalkoztatta a kérdés, hogy ki tölti be a török kapujában fekvő Magyarország királyi 

trónját.   

Miután Bethlen Gábor Erdély fejedelmeként lehetőséget látott az 1618 tavaszán 

kirobbanó prágai eseményekben, a Bécset is fenyegető események hatására rövid idő 

alatt összevont haderejével 1619. augusztus 26-án elindult Erdélyből. Diadalmas 

előrenyomulásában 1619. október közepén Pozsonyba érkezett, ahol a várat és az ott 

őrzött Szent Koronát Forgách Zsigmond nádor átadta neki, maga is csatlakozott hozzá 

és az ügyek rendezése, „az országot végső múlással fenyegető veszélyek” elhárítása 

érdekében november 11-ére országgyűlést hirdetett.398 Ezen az egyházi rend, néhány 

Habsburg-párti főúr és három dunántúli vármegye (Győr, Moson, Veszprém) 

kivételével az egész rendi képviselet jelen volt, s a protestáns követek körében cseh 

példára már itt megfogalmazódott és szárnyra kapott a Habsburgok trónfosztásának 

gondolata és Bethlen királlyá választása. Bár a királyválasztásra és a koronázásra ekkor 

még nem került sor, az országgyűlés törvénycikkeit Bethlen már, mint „Magyar- s 

Erdélyországnak fejedelme” erősíti meg. 

December első felében a vallásszabadság ügyének tárgyalása kapcsán egyre többekben 

felmerült az igény, hogy a vallásszabadságot nem elegendően garantáló Ferdinánd 

helyett Bethlent válasszák meg királynak. Egyedül a nádor, Forgách Zsigmond 

tiltakozott erélyesen Bethlen királlyá választása ellen, amiért a rendek az 

indulatviharban majdnem az ablakon hajították ki. A királyválasztás már január 12-ére 

ki volt tűzve, elmaradását pedig sokan, így például a lőcsei követek is, Forgách nádor 

intrikáinak rótták fel.399 A rendek végül Ferdinándot trónfosztottnak nyilvánították és 

megtették az előkészületeket a királyválasztásra. Kidolgozták a nem éppen csekély 

választási feltételeket, melyeket december 18-án ünnepélyesen is Bethlen elé 

terjesztettek, s annak elfogadása esetén biztosították őt „ősrégi és korlátlan választási 

szabadságuk alapján, önként, egyhangúlag urukká és királyukká megválasztani, 

kikiáltani és megkoronázni”, mivel az ország már végképp elveszett szabadságainak 

visszaállítását és megújulását tőle, mint a nemzet saját véréből származó fejedelemtől 

várják. Bethlen nem kifogásolta a feltételeket, de elhatározását a királyi méltóság 

elfogadásáról függőben tartotta.400 A hevesebb megyei küldöttek fenyegetőztek, hogy 

                                    
398 A pozsonyi országgyűléshez ld.: DEMKÓ Kálmán: Az 1619-20. pozsonyi országgyűlés történetéhez. 
In: Századok 5 (1881) p. 431-443. 
399 DEMKÓ Kálmán: Az 1619-20. pozsonyi országgyűlés történetéhez. In: Századok 5 (1881) p. 431. 
400 Bethlen 1620. február 20-án a portára küldött követeihez írott levele. Magyar Történelmi Tár, IV. 
p.200. 
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ha Bethlen nem fogadja el a koronát, akkor Pfalzi Frigyesnek ajánlják fel, vagy pedig 

török uralom alá helyezkednek.401  

Január 19-én Bethlen és Frigyes követei, valamint a csatlakozó osztrák rendek aláírták a 

szövetségi szerződést.402  

Ferdinánd béketárgyalási szándékkal december utolsó napjaiban Pozsonyba érkezett 

követeit a rendek határozottan visszautasították,403 a tárgyalások nem vezettek 

eredményre. Bethlen azonban óvakodott végleg szakítani a Habsburgokkal, a Portával 

sem alakult kedvezően a légkör,404 így a rendeknek meg kellett elégedniük azzal, hogy 

1620. január 5-én „Magyarország teljeshatalmú fejedelmévé” kiáltsák ki, a trón 

betöltésének kérdését pedig a következő országgyűlésre halasztották, melyet Bethlen 

Besztercebányára hívott össze. 1620. január 16-án aztán Szt. Mihály napig tartó 

fegyverszünetet kötött a Habsburgokkal, mely azonban nem tartott sokáig. 

A besztercebányai országgyűlésen augusztus 18-25. között ismét tárgyalások kezdődtek 

Ferdinánddal, de ismét eredmény nélkül. Ekkor Thurzó Imre gróf újra indítványozta 

Bethlen királlyá választását, aki ezúttal nem habozott, elfogadta a választási feltételeket, 

így augusztus 25-én a nádor elnöklete alatt tartott ülésen Magyarország királyává 

választották,405 a koronát azonban visszautasította.406 1619 és 1621 között többször is 

közel került a koronázáshoz, de az egyszer sem valósult meg. 

                                    
401 Olasz diplomáciai jelentések alapján: GINDELY  Antal: Geschichte des dreissigjährigen Krieges (1869-
1880) I/2. p. 344. 
402 DEMKÓ Kálmán: A magyar cseh confoederáció és a beszterczebányai országgyűlés 1620-ban. In: 
Századok 20 (1886) p. 105-109. 
403 Bethlen 1620. február 20-án a Portára küldött követeihez írt levele. Magyar Történelmi Tár, IV. p.200. 
404 DEMKÓ Kálmán: A magyar cseh confoederáció és a beszterczebányai országgyűlés 1620-ban. In: 
Századok 20 (1886) p. 108.; Miután október 12-én megérkezett II. Ferdinánd szeptember 9-ei császárrá 
koronázásának híre, illetve Bethlen támadásának sikere, a légkör azonnal megfagyott. Ld. BORSOS 
Tamás: Vásárhelytől a fényes Portáig. Emlékiratok, levelek. Szerk. KOCZIÁNY László. Bukarest 1972. p. 
344. 
405 KATONA István: Historia Critica Regum Hungariae. 1790. XXX, p. 464, 481. 
406 Az elutasítás okairól megoszlik a szakirodalom véleménye: Bethlen („Ha én magamat 
megkoronáztattam volna, soha énnálam bolondabb, de nyomorultabb fejedelem nem lött volna, mert 
mindjárt az országnak végházait éntőlem megadni kívántam volna, melyet ha nem cselekedném, azontúl 
avval fenyegetne, hogy ellenem támad a német mellé”) szavait Szekfű Gyula (Bethlen Gábor. Bp. 1929) 
nyomán többen úgy értelmezték, hogy Bethlen nem merte felvenni a magyar királyságot, mert nem volt 
erre portai engedélye, félt a megtorlástól. Más értelmezések szerint Bethlen a magyar királyság felvételére 
vonatokozó álláspontját a Portától függetlenül alakította (ld. ehhez: PÉTER Katalin: Bethlen Gábor 
magyar királysága, az országegyesítés és a Porta. In: Századok 117 (1981) p. 1028-2060.; újabban: PAPP 
Sándor: Bethlen Gábor, a magyar királyság és a Porta (1619-1621). In: Századok 145 (2011) p. 915-973. 
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VI.1. A királyválasztás hétről-hétre… Ami a hetilapokban áll 

 

Bár a kor híréhes nyilvánossága számára szinte minden információ érdeklődésre 

tartott számot, a nagypolitika hírei, valamint a prominens személyekkel és a körülöttük 

zajló eseményekkel kapcsolatos hírek különösen közkedveltek voltak.407 A magyar trón 

betöltésének kérdése pedig birodalmi szempontból is olyan jelentőséggel bírt, hogy 

jelentős figyelem kellett kísérje a kor különböző hírközlő műfajaiban.  

A legfrissebb információkat közlő nyomtatott hetilapok408 már 1619 

decemberében írnak arról, hogy  

 
vannak bizonyos értesülések / hogy a magyarok Bethlehem Gábort királyukká fogják 
koronázni Pozsonyban…409  

 

– írja bécsi jelentésre hivatkozva december 22.-i dátummal a „Titellose Zeitung” 

(Frankfurter Postzeitung). Két nappal későbbi dátummal a „Zeitung Auß Deutschlandt / 

Welschlandt / Franckreich / Böhmen / Hungarn / Niederlandt vnd andern Orten 

                                    
407 Az 1591 és 1806 között megjelent frankfurti vásári kiadványok híreinek 76%-a a nagypolitikához 
illetve a prominens személyekhez kapcsolható. Ld. ehhez részletesebben: VARSÁNYI Krisztina: 
„Meßrelatió”-k, vagyis „vásári füzetek”. Az első periodikusan megjelenő nyomtatott hírhordozók. In: A 
MOKKA-R EGYESÜLET 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga. A Magyar Könyvszemle és a 
Mokka-R egyesület füzetei 1. (2008) p. 111-149. 
A birodalmi újságokban a császári udvar, a fejedelemségek és a nagyobb városok eseményei mellett 30-
40 %-ban szerepeltek egyéb európai hírek, de Európán kívüli területekről származó értesüléseket is 
közöltek, különös tekintettel az Oszmán Birodalmat érintő információkra. A hírek között 60 %-ban 
katonai jellegű, 30 %-ban pedig civilpolitikát érintő témák bukkannak fel. BOGEL, Else - BLÜHM , Elger: 
Die deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Ein Bestandsverzeichnis mit historischen und 
bibliographischen Angaben I-II.- München 1985. (= Studien zur Publizistik, Bremer Reihe 17); 
NEUMANN, Heinz-Georg: Der Zeitungsjahrgang 1694. Nachrichteninhalt und Nachrichtenbeschaffung 
im Vergleich. In: Presse und Geschichte II. Neue Beiträge zur historischen Kommnikationsforschung. 
München u.a.: Saur 1987. (=Deutsche Presseforschung. Bd. 26) p.127-158.; SCHRÖDER, Thomas: Die 
ersten Zeitungen. Textgestaltung und Nachrichtenauswahl. Tübingen 1995. p. 98. 
408 Az alábbiakban túlnyomórészt a (brémai „Deutsche Presseforschung” gyűjteményében fellelhető)  
következő öt hetilap híreit vizsgáltam: 

1. „Zeitung Auß Deutschlandt / Welschlandt / Franckreich / Böhmen / Hungarn / Niederlandt vnd 
andern Orten Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 1620.”, a továbbiakban „Zeitung Auß 
Deutschlandt” 

2. „Titellose Zeitung” (Frankfurter Postzeitung) 
3. „Relation / Kurtzer Bericht / was sich im gantzen Römischen Reich / vnd in den vmbliegendern 

begeben vnd zugetragen hat. Welche von Nürnberg den 30 Decembris 1610 angelangt vnd sonst 
wöchentlich anhero avisirt wird.”, a továbbiakban „Relation / Kurtzer Bericht” 

4. „AVISO Relation oder Zeitung / was sich begeben vnd zugetragen hat in Deuts vnd Welschland / 
Spannien / Niederland / England / Frankreich / Vngern / Osterreich / Schweden / Polen / Schlesien / 
Item Rom / Venedig / Wien / Antorff / Ambsterdamm / Cölln / Franckfurt / Praag vnd Lintz / etc. So 
von Nürnberg / den 1. Januarij / vnnd sonst Wöchentlich avisirt vnd angelanget.”, a 
továbbiakban”Aviso”  

5. Wöchentliche Zeiung aus mehrerley örther. A. 1620., a továbbiakban: „Wöchentliche Zeitung” 
409 „…Man hat gewisse nachrichtung / daß die Ungarn den Bethlehem Gabor vor jhren König zu 
Preßburg krönen werde”. (Auß Wien vom 22. Ditto)” 
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Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 1620.” bécsi jelentés alapján már arról számol 

be, hogy  

 
 „a magyarok Bethlehembet királyukká választották / és István napon meg is akarják 

koronázni”.410 
 

A frankfurti „Titellose Zeitung” sem várat magára, egy nappal későbbi keltezéssel 

(december 25.), szintén hozza ugyanezt az információt, némileg kiegészítve, hisz a 

Prágából származó „jólértesült” jelentés azt is tartalmazza, hogy Bethlennek  

 

csak 2-vel volt több szavazata, mint a mi [értsd cseh] királyunknak.  

 

Ez a korai hír Bethlen állítólagos megválasztásával kapcsolatban is jól mutatja a 

hetilapok több forrásból származó, egymást kiegészítő és megerősítő értesüléseit. Ezek 

azonban, bármennyire meggyőzően erősítik is meg egymást, nem minden esetben 

felelnek meg a valóságnak, hiszen bár Bethlent a kassai gyűlésen összegyűlt támogatói 

már 1619. szeptember 12-én Magyarország gubernátorává nyilvánítják,411 bár (Borsos 

Tamás emlékirata szerint)412 a Porta már ősszel előkészíti a királyválasztás török 

megerősítésére az ajándékba küldendő jelvényeket, és bár január 8-án a pozsonyi 

országgyűlésen felajánlják neki a magyar királyi méltóságot, ő ezt nem fogadja el és a 

fejedelmi címet használja,413 a hivatalos és elfogadott királyválasztásra csak augusztus 

25-én került sor. A hetilapok tehát – ebben az esetben - nyilvánvalóan téves 

információkat közölnek és szinte egymásra licitálva terjesztenek. Indokolhatja ezt a 

tévedést a feszült magyar belpolitikai helyzet, a trón újrabetöltésének igénye, illetve, 

hogy Bethlen egyre nagyobb térhódítása miatt számos hír van forgalomban, a 

nemzetközi nyilvánosság pedig kíváncsi és várakozásokkal teli. Nem kizárt az sem, 

hogy maga a propagandagépezet által terjedő és szándékosan terjesztett információk 

                                    
410 Ugyanezt az információt közli szintén december 24-i bécsi forráshivatkozással a Hildesheimban 
nyomtatott „Relation / Kurtzer Bericht / was sich im gantzen Römischen Reich / vnd in den 
vmbliegendern begeben vnd zugetragen hat. Welche von Nürnberg den 30 Decembris 1610 angelangt vnd 
sonst wöchentlich anhero avisirt wird.”, illetve „december 25-én Prágából” címmel az „AVISO Relation 
oder Zeitung / was sich begeben vnd zugetragen hat in Deuts vnd Welschland / Spannien / Niederland / 
England / Frankreich / Vngern / Osterreich / Schweden / Polen / Schlesien / Item Rom / Venedig / Wien / 
Antorff / Ambsterdamm / Cölln / Franckfurt / Praag vnd Lintz / etc. So von Nürnberg / den 1. Januarij / 
vnnd sonst Wöchentlich avisirt vnd angelanget.” című nürnbergi hetilap is.  
411 PAPP Sándor: Bethlen Gábor, a magyar királyság és a Porta (1619-1621). In: Századok 145 (2011) p. 
933. 
412 BORSOS Tamás: Vásárhelytől a fényes Portáig. Emlékiratok, levelek. Szerk. KOCZIÁNY László. 
Bukarest 1972. p. 324. 
413 PAPP Sándor: Bethlen Gábor, a magyar királyság és a Porta (1619-1621). In: Századok 145 (2011) p. 
941. 



 157 

hatottak vissza magára a rendszerre: Bethlennek a november 4-én Pozsonyból Iszkender 

pasának küldött levele nyomtatott formában414 már közkézen foroghatott, illetve maga a 

fejedelem is igyekezett befolyásolni a közvéleményt.415 Kevésbé valószínű és érdekek 

szempontjából is nehezen megindokolható lenne azonban a felvetés, ha egyszerűen 

Bethlen propagandamunkájának eredményeként tekintenénk a királyválasztás hírének 

erre az idejekorán történő elterjesztésére. 

Az mindenesetre bizonyos, hogy még végbe sem ment a hivatalos 

királyválasztás, a Német-római Birodalom nyilvánossága azonban már (ha ebben az 

esetben nem is hitelesen, de) értesült a magyar trón és korona körüli fennforgásról. És 

az érdeklődés – amíg szemernyi kilátás is van a koronázásra – nem lankad: a hetilapok 

1619 és 1620 decembere között folyamatosan tudósítanak az eseményekről. Egész 

januárban arról írnak a hetilapok, hogy Bethlen karnyújtásnyira van a koronázástól: 

 
„Bethlehem Gábor még nincs megkoronázva / de már bizonyosan megválasztva”416 

 
- hozza január 5-én a hírt több hetilap is,417 néhol további részleteket is tudni vélnek: 

  
Erre Ferdinándot rejiciálták, Bethlen Gábort megválasztották: aki késznek mutatkozott a 
koronát el is fogadni. A koronázás azonban / ha még nem történt meg / a közeli napokban 
egész biztosan végbemegy. Emiatt múlt vasárnap / itt mindenütt / az Evangelikus 
templomokban a Te Deum laudamust énekelték / minden harangot megkondítottak / és 
háromszor sok nagy ágyúval lőttek is (egy közülük / a másik lövéstől szétrobbant / és három 
közülük / több mázsányi súlyú / a magasba / az emberek fölé repült: de Istennek hála / nem 
tett kárt).418 

 
A jelentős politikai esemény előkészületei úgy tűnik nagy érdeklődésre tartottak számot, 

több lap megemlíti soraiban, hogy: 

                                    
414 HAB T 505 b. 4°  Helmst. (13); Németh H 627; A levél elterjesztésében nagy szerepe volt Gaspar 
Graziani moldvai vajdának, aki azzal az ígérettel, hogy eljuttatja azt a címzettnek, átvette a levelet, majd 
nem egészen rendeltetésszerűen felbontotta azt és elterjesztette a keresztény országokban, Bethlent 
törökbérencként beállítva. Ismertetését ld. korábban, a hírlevelekkel foglalkozó fejezetben. 
415 Dunántúli protestáns prédikátorokkal például - a magyar társadalmat saját ügyének megnyerendő - már 
ez idő tájt köröztetett Magyarországon egy (hamis) iratot, melyben a Szultán segítségéről biztosítja a 
fejedelmet. (Ld. ehhez: PAPP Sándor: Bethlen Gábor, a magyar királyság és a Porta (1619-1621). In: 
Századok 145 (2011) p. 934.) 
Ez azonban, még ha híre, vagy tartalma el is jutott német nyelvterületre, nem tartalmazza a 
királyválasztás tényét, mely a fenti hamis hír hetilapokban való megjelenését indokolná. 
416 „Bethlehem Gabor ist noch nicht gekrönet / dich gewiß erwehlet worden …” 
417 Így a „Zeitung Auß Deutschlandt”, a frankfurti „Titellose Zeitung” (Frankfurter Postzeitung) és a 
„Wöchentliche Zeiung.” is. 
418 „Hierauff man Ferdinandum rejicirt, Bethlehem Gabor elegirt: welcher auch die Krohn zu acceptiren 
sich bereit erbotten hat. Die Kröhnung aber / wofern sie noch nicht beschehen / wird doch ehistes Tages 
gar gewiß volnzogen werden. Deßwegen am vergangenen Sontag / allhie / in allen Evangelischen 
Kirchen / das Te Deum laudamus gesungen / alle Glocken geleutet / vnd zu 3. mahln viel grosse Stück 
(darunter eins / vom andern Schoß zersprungen / vnd 3. Stück davon / etliche viel Centner schwer / in die 
höhe / vber die Leute oben hin geflogen: aber Gott lob / keinen schaden gethan) loß gebrennet worden.”, 
„Zeitung Auß Deutschlandt…” 1620. jan.14. 
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„minden szükséges előkészület / Bethlehem koronázásához megcsináltatott”,419 „parancsba 
van drágaköveket és drága ékszereket vásárolni / és számos jó zenészt szerezni a közelgő 
királyi udvartartáshoz”.420 

 

Az „AVISO Relation oder Zeitung” az előkészületeken túl más bizonyítékokat is 

szolgáltat a választás ténye és megléte felől, 

 
Bethlen még Magy. Királlyá van választva / minthogy Őfels. [értsd Frigyes] ezekben a 
napokban írt neki innen [értsd Prága]/ és mint Magyar Királyt titulálta,421 
 

valamint a pozsonyi országgyűlés közhangulatába is bepillantást enged, amikor arról 

számol be, hogy:  

 
az ittlévő magyar küldöttek hevesen ittak Ő Fejed. Fels. egészségére / és kiáltották / hogy 
éljen a magyar Bethlen Gábor.422 

 

Folyamatosan visszatérő hír az is, hogy kiket (Herr von Breuner, Graf von Hollach stb.) 

küldött a császár a koronázás megakadályozására és milyen sikerrel jártak. A „Titellose 

Zeitung” január 15-én bécsi hivatkozással már azt a békevágytól fűtött információt adja 

közre, miszerint jó esély van, hogy a császár küldöttei megegyeznek Bethlennel és a 

magyar rendekkel, 

 
mivel Ő Bethlen a magyar koronát nem akarja elfogadni / hanem csak Palatinus kíván 
lenni/ azt is remélik hogy Bethlen a magyar rendekkel együtt a szomszédos országokkal való 
konföderációból kiszáll és inkább királyát és urát kívánja támogatni ezekkel szemben / amit 
pedig eddig tettek / szinte bánják / és az Osztrák Házzal / mivel egyik a másik nélkül lenni 
nem tud / inkább a békét kívánják fenntartani…423 

 

Ugyanezen a híren belül pedig, néhány sorral lejjebb már arról számolnak be, hogy a 

legfrissebb értesülések szerint Pozsonyban megszületett a béke és Bethlen elvonul 

Erdélybe.  

                                    
419 „alle nothwendige Praeparatoria zur Crönung / deß Bethlehems gemacht sein”, Wöchentliche Zeitung 
1620. január 12. 
420 „hat zu befelch Edelgestein vnd Cleynodien einzukauffen / vnd das etliche gute Musicos auffzubringen 
zu künfftiger Königlichen Hoffstat”, Titellose Zeitung, 1620. január 1.  
421 „Der Bethlehem ist noch zum Unger: König erwehlt / wie dann ihre May. dieser Tagen von hier ihme 
zugeschireben / vnd als einen Unger. König Tituliert.”   
422 „die hiesige Vnger: Gesandten diese Tag starck auff Ihr Fürstl: Gn: Gesundheit getruncken / vnd 
geschrien / Vivat Bethlehem Gabor Ungarie” 
423 „weil Er Bethlehem die Hungarische Cron nicht annemmen / sondern allen Palatinus sein will) noch 
eingestelt / man verhofft auch der Bethlehem sampt den Vngerischen Stenden sollen sich der 
confoederation mit den benachbarten Ländern gar entschlagen vnd vilmehr jren König vnd herrn wider 
dieselben beystand leisten / wie sie dann das jenig was sie bißher gethan / fast reuwet / vnd mit den 
Oesterreichischen landen / weil eins ohne das ander nit wol sein kan / lieber den friden halten wollen…” 
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Hogy mennyire ellentmondásos hírek voltak forgalomban és ezáltal mennyire nem volt 

egyszerű dolga a hírszerkesztőknek, azt a „Zeitung aus Deutschland…” január 18-i 

dátum alatt nyíltan meg is fogalmazza: 

 
Innen jelenleg semmi írásra érdemes hír nincs, mivel még nincs bizonyosság / hogy hogyan 
alakul az egyezkedés a császári küldöttek és a magyar rendek között / egyszer azt mondják 
reménykeltőn / máskor azt mondják rosszul / Csak ezen a héten belül háromszor változtak a 
hírek / ma megint azt állítják / hogy béke született a magyar rendek / Bethlen / és Ausztria 
között (…) Ezzel szemben mások mástól tartanak  / az idő meg fogja hozni a döntést / akarja 
Isten / hogy egy kívánt tartós végleges béke / és ne veszélyes viszály szülessen.424 

 
 
Ebből a hírből is – a már más műfajokban is tetten ért –  béke utáni áhítozás sejlik ki, 

illetve, hogy a diplomáciai egyezkedés, a megegyezés érdekében beterjesztett javaslatok 

és ezek alakulása is folyamatosan központi téma. Többen is közreadták például január 

végén azt a hat pontból álló javaslatot, melyet Bethlen a magyar rendek nevében a 

császári küldöttekhez intézett, s mely szerint  

 
1. Őfels. tartsa meg a Magyar királyi nevet és címet / és azt haláláig használja / az ezzel 
járó teljes irányításról azonban mondjon le/ és ehelyett kinevezett Palatinusként Bethlen 
bírja a kormányzást.425    

 

Szintén az ellentmondásos értesülések felől panaszkodik a „Zeitung Aus Deutschlandt” 

február 11-i tudósításában, ahol az ellentmondásokat a pártok elfogultságával hozza 

összefüggésbe:  

 
A csász. Fens. és a magyar rendek / továbbá az erdélyiek / közötti megegyezés és a béke 
felől/ nagyon különféléket beszélnek, hogy az ember szinte nem is tudja / hogy kinek is 
higgyen / és még inkább mit írjon efelől: Hiszen a katolikusok folyton azt terjesztik / hogy Ő 
Csász. Fens. az említett pártokkal bizonyosan megegyezett / és marad nála a korona: és 
hogy ez mindkét részről megerősíttetett. Az evangélikusok ezzel szemben azt állítják / hogy 
mindez hamis / és hogy az Erdélyi fejedelem a befejezett kassai országgyűlés után / ismét 
Pozsonyba megy / és ott lesz megkoronázva / Hogy hogyan fog ez alakulni / rövidesen 
kiderül.426 

                                    
424 „Von hier ist der zeit gar nichts sonders schrifftwürdiges zu avisiren, weil man noch kein gewissen 
grund hat / wie sich die tractation zwischen den Keys. Herrn Abgesandten vnd Hungarischen Ständen 
anlest / bald sagt man zu Hoff gut / bald wieder böß / Inmassen diese Woche die Zeitungen sich dreymal 
verendert / heut gibt man wieder auß / es sey mit den Hungarischen Ständen / vnd Bethlehem / vnd 
Österreich ein Fried (…). Hierentgegen wollen andere ein andres besorgen / die zeit wird den grundt 
eröffnen / wolte Gott / es were ein gewünschter bestendiger gantzer Frieden / vnnd nicht gefehrlicher 
anstandt.” 
425 „1. Ihr May. sollen den Titul vnd Nahmen deß Hungarischen Königs behalten / vnnd solchen ihr 
lebzeiten gebrauchen / daß völlige Commando aber mit ihm sich gantz zuenteussern / hergegen 
Bethlehem alß angesetzter Palatinus das Gubernament haben sol.” 
426 „Wegen der vergleichung vnd stillstand zwischen Kay. May. vnd den Vngarischen Ständen / so wol 
auch dem Siebenbürger / wird gar vngleich discurirt, das man fast nicht weiß / weme eigentlich diß orts 
zugleuben / vnd was mit grund davon zuschreiben: Dannn die Catholischen geben bestendig auß / das 
Ihr. Käys. May. mit gemelten beyden Parteyen gewiß verglichen / vnd also bey der Vngarischen Cron 
verblieben: Auch das es beyderseits bewilligt worden sey. Die Evangelischen aber spargiren hergegen / 
das solches alles nichts / vnd das der Siebenbürgische Fürst alßbaldt nach vollendetem Landtag von 
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Ez a valamelyest tehetetlen helyzetet tükröző újságírói vallomás jól bizonyítja, hogy a 

közkézen forgó hírek cseppet sem voltak elfogulatlanok, de azt is tükrözi, hogy a 

gyakorlottabb hírforgatók mennyire tudatában voltak ennek. Mindaddig, amíg egy ügy 

nem került véglegesen és hivatalosan is lezárásra (ebben az esetben a korona Bethlen 

fejére), a hírek (és velük együtt a hetilapok is) sokszor csak terveket, elfogult vágyakat, 

valószínűsíthető jövőbeni történéseket fogalmaztak meg. A bizonytalan 

információtenger ellenére azonban mindenkiben erősen élt a biztos értesülések iránti 

vágy. Az ebből fakadó feszültség pedig éberségre, kreativitásra serkentette az 

újságszerkesztőket: amikor nem volt konkrét információ, egyértelmű, hihető bizonyíték 

a magyarországi királyválasztás/ koronázás és megegyezés körüli huzavonában, akkor a 

kimondatlan jelekből próbáltak következtetéseket levonni: 

 
Annyi azonban bizonyos / hogy Bethlen neki [értsd: császárnak] nem királyként / hanem 
fejedelemként és az ország palatinusaként hódolt / és ezt követően elindult / és hada nagy 
részével Felső-Magyarország felé vonult / továbbiakat erről / az idő fog hozni.427 

 

Konkrétum híján levelekben használt megszólítások, rangok, vagy a küldöttségek 

reprezentatív fellépése árulkodott tehát a hírterjesztőknek arról, hogy mi is a helyzet a 

magyar királyi trón és cím ügyében. 

 Februárban és márciusban Bethlen seregtoborzása és osztrák területeket érintő 

előrenyomulása a hetilapok fő témája. Az a kérdés pedig, hogy a protestáns Bethlen 

török-tatár segítséget is hoz magával keresztény „társai” ellen, ebben az időszakban is 

nagy érdeklődésre tartott számot. A velük folytatott tárgyalások, küldöttmenesztések, 

ígért támogatások visszatérő témák az újságok hasábjain a tavaszi hónapokban.  

Áprilisban aztán újraéled a Bethlen körüli „koronaláz”, nagy várakozással tekintenek a 

besztercebányai országgyűlésre: 

 
Hogy miként alakul a magyar koronával / a Máj. 1-ére hirdetett országgyűlésen fogják 
deliberálni.428 
 

                                                                                                       

Caschaw / sich wiederumb nach Preßburg begeben / vnd daselbst gekrönet werden solle / Wie es nun 
hierumb bewandt  / wird sich in kurtzem entdecken.” 
427 „So viel hat man aber gewiß / das er Bethlehem / ihme nicht alß ein König / sondern als einem Fürsten 
vnd Palatino deß Landes / huldigen lassen / vnd darauff von Preßburg sich erhoben / vnd mit 
meistentheils seines Kriegsvolcks in OberHungarn begeben / weiters hiervon / eröffnet die zeit.”; 
„Zeitung aus Deutschland” 1620.febr.4. Prága 
428 „Wie es mit der Kron Vngarn verbleiben sol / auff dem am 1. Maji zu Newensaal angestelten General 
Landtag Deliberirt werden.” 
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- írja az „Aviso” már április 1-én. A hónap végén pedig már arról értesülhettek az 

újságlapokat forgatók, hogy: 

 
„Ugyanazon hó 25-én / Thurzó Szaniszló úr / Bethlen Gábor parancsára/ a német katonákat 
mind kiűzte Pozsony várából / A korona tehát már magyar kézben van”.429 

 

Innentől kezdve egy pillanatra sem tévesztik szem elől sem a korona útját, sem Bethlent 

és a körülötte alakuló erőviszonyokat: 

 
Pozsonyból írják, hogy az erdélyi fejedelem / a magyar koronát / a többi hozzá tartozó 
drága ékszerekkel / Kassára szándékozik vitetni. Továbbá hogy Komáromban a magyarok és 
a törökök az elővárosban vannak / és hogy ez az erőd rendkívüli veszélyben van.430 

 

Május 21-i dátummal a következő erőviszony-latolgatás olvasható a „Zeitung Auß 

Deutschlandt” oldalán: 

 
A magyar országgyűlés / ahogy legfrissebben jelentik / a Kassa közeli Lőcsére lett helyezve / 
folytatódik / és előkelő bizalmas helyekről írják / hogy a magyarok teljesen eltökéltek, ezen 
az országgyűlésen másik országfőt megkoronázni / és még kételyek közt vannak / hogy a 
mostani erdélyi fejedelem / vagy Frigyes a mostani cseh király / legyen-e ezen a gyűlésen 
megválasztva / (…) és ez azon okból / mert említettnek erős a támogatottsága / és sokkal 
inkább tudna asszisztálni/ mintsem Bethlen.431  
 
 

A valós vagy csak „az előkelő bizalmas helyek” és körök által gerjesztett 

esélylatolgatást hamar elsöpri az események és a hírek további menete, melyek 

fókuszába kétség kívül nem Frigyes kerül, hanem marad Bethlen. 

A reprezentatív események jelentőségéből és az ezek iránti nagy érdeklődésből 

fakadóan szükségszerűen következett, hogy a hetilapok – terjedelmi korlátaik ellenére is 

– beszámoltak a Besztercebányára történő „tekintélyes” bevonulásról: 

 

                                    
429 „Denselben 25.Tag / hat Herr Stenzel Turzo / auff befehl deß Bethlehem Gabors / die Deutschen 
Soldaten alle auß dem Schloß zu Preßburg geschafft / Also die Cron nunmehr gar in der Ungarn Hand”; 
„Zeitung Auß Deutschlandt” 1620. április 24. 
430 „Auß Preßburg wird geschrieben / das der Siebenbürgische Fürst / die Ungarische Krohn / neben den 
andern darzu gehörigen Kleinodien / nach Caschaw zuführen willens. Auch das zu Comorra die Ungarn 
vnd Türcken sich in der Vorstadt befinden / vnnd also dise Vestung in eusserster gefahr sein.”, „Zeitung 
Auß Deutschlandt 1620. május 17. 
Érdekes tény, hogy Komárom bevétele kapcsán nem minden beszámoló és nem minden hetilap említi a 
török támogatást. (ld. pl. Zeitung Auß Deutschlandt, 1620. május 21.) 
431 „Der Vngerische Landtag / so wie jüngst gemeldet / auff Leutsch nahe bey Caschaw geleget worden / 
wird seinen forthgang erreichen / vnd wird von vornehmen vertrawten orten anhero geschrieben / das die 
Vngern gäntzlich resolvirt, auff solchem Landtag auch ein ander Häupt zu Kröhnen / vnd stünde man 
noch im zweiffel / ob der jetzige Siebenbürgische Fürst / oder der jetzige König Fridericus in Böhmen / 
bey solcher General zusammenkunfft / erwehlet /(…) vnd das geschehe aus der vrsach / weil der selbe 
einen starcken anhang / vnnd ihr viel mehr / alß der Bethlehem assistiren könte.” 
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A magyar országgyűlés Besztercebányán június 26-án folytatódik / Bethlennek egy szép 
vörös bársonnyal bélelt / arannyal díszített / hintót készítettek / bevonulásához 3 nappal 
ezelőtt idehozták.432 
 

A bevonulás és az előkészületek – valamelyest szokatlan módon - részletesebben is 

megörökítést nyertek a hetilapok hasábjain: közöltek ugyanis június 18-i dátummal egy 

Besztercebányáról származó írást is, melynek köszönhetően az olvasók közelebbi képet 

is kaphattak a nagyszabású előkészületekről.  

 
Néhány nappal ezelőtt Ő F. Felsége Bethlen Gábor feleségével / és hölgykísérőivel / 
tekintélyes 12.000 fős lovas és gyalogos kíséretével / sok trombitással / és dobossal / és sok 
nemessel ide érkezett / mely udvartartás érkezése előtt egy építésztanács 8. ház falát 
összebontatta / ugyanezt ékesen arany tapétákkal / és ragyogó dolgokkal díszíttette, hogy 
felette csak csodálkozni lehet / s milyet még sok magas rangú résztvevő sem látott soha / 
mely előtt 1200-an egyenruhában / éjjel-nappal / erős őrt állnak. Thurzó Imre Gróf és Elias 
Asick [?] / és számos előkelő magyar úr akik közül mind 2. 3. vagy 400-ad magával érkezett 
/ a városban tartózkodik / a többiek viszont részben kívül / részben 1.és 2. mérföldre. Ő F. 
Felsége körben a város körül minden oldalon / éjjel-nappal jó és óvatos intézkedés által / 
justitiam feljegyeztet és erős őrséget tartat / hogy senkinek az ide és visszautazásban a 
huszárok / és a hajdúk panaszt ne okozhassanak. Minden városból / majorságból / 
kastélyból és faluból mindenféle vadat és szárnyast behozattatnak / így aztán mindenféle 
ételből és finom italból nemhogy hiány nincsen / de inkább felesleg érződik / és mindez 
gazdag és szenvedélyes vásárforgatagban. Mihelyst Ő. F. Fels. bevonulását megtartotta / 
elrendelték / hogy a házban / ahol a propositiót felolvassák / törjék át a falakat és hosszú 
ablakokat csináljanak / mindenkinek jelzésül és előzetes értesítésül / kik nem a  
conföderációhoz pártolnak / hanem vakmerő módon a jövőben a hazával szemben áruló 
módon viseltetnek / hogy az ilyen praktizálókat, és árulókat / mihelyst a panaszt 
megtanácskozták / a nevezett ablakon áttegyék, mely alatt számos hajdú puszta vellával 
várakozik / és minden Salvadori fenestralinak egy taszajtást adjon. A nevezett ablak alatt/ 
bíróság is  felállíttatik / mely a tanácskozás után / a végkifejletet is meghozza..433 

                                    
432 „Der Hungarische Landtag gehet zu Newsaal auffn 26. Junij fort / dem Bethlehem ist allhier ein 
schöner Wagen mit rothem Sammet durchfuttert / vnd mit Gold gestickt / gemacht / vnd zu seinem einzug 
vor 3. tagen hinab geführet werden.”; „Zeitung Auß Deutschland”, 1620. május 27., Bécs 
433 „Vor etlichen tagen seind Ihre F. Durchl. Herr Bethlehem Gabor mit dero Gemahlin / vnd 
Frawenzimmer / mit einem starcken Comitat von 12000. Mann zu Roß vnd Fuß/ aber auch statlich / mit 
vielen Trommetern / Heerpaucken / vnd einem starcken Adel hieher kommen / vor welcher Hoffhaltung 
ein ErbarRhat allhier in 8. Häuser aneinander durchbrochen / dieselben köstlich mit gülden Tapezereyen 
/ vnd splendore, das sich darüber zuwundern / vnd bey vielen hohen Potentaten nie gesehen worden / 
zieren lassen / vor dero Cosament thun in 1200. in einer Liberey / gewechselt / Tag vnd Nacht / starcke 
wacht halten. HerrGraf Emerich Turzo / Herr Elias Asick / Vnd etliche vornehme Vngarische Herrn / 
deren jeder zu 2.3. biß in 400. starck ankommen sein / in der Stadt einlosiert / die anderen aber theils 
ausserhalben / theils 1. vnd 2. meilwegs. Ihre F. Durchl. lassen vmb vnd vmb der Stadt an allen Seiten / 
tag / vnd nacht / durch gute vorsichtige anordnung / justitiam administriren, vnd starcke wache halten / 
damit niemand im hin vnd wieder reisen / von den Hussarn / vnd Heyducken beschwert werden möge. Es 
wird auch von allen Städten / Märckten/ Schlössern vnd Dörffern von allerley Feder Wildrät / vnd 
geflügel sehr viel herein geführt / das also von allerhandt Speiß vnd köstlichen getränck einiger mangel 
nicht / sondern ein vberfluß gespüret wird / vnd alles in wolfell vnd leidlichen kauff. Sobald Ihre F. 
Durchl. Ihren einzug gehalten / haben sie alß bald anbefohlen / das man in dem Hause / da die 
Proposition verlesen wird / durch die Mawr brechen /vnd langes Fenster machen / allen den jenigen zur 
warnung vnd nachrichtung vorhero / welche nicht zur Confoederation schweren / sondern sich 
muthwilliger weise in künfftig wieder das Vaterlandt Verrätherisch erzeigen werden / das man solche 
Practicanten, vnd Verräther / so bald die quaestio im Consilio vmbgangen / zum gemelten Fenster 
dejiciren, vnter welchem etliche Heyducken mit blossen Gäbeln auffwarten/ vnd jeder dem Salvatori 
fenestrali einen hieb geben sol. Vnter obgedachtem Fenster / ist auch eine Justitia auffgericht / darnach 
das Commissum sein wird / sol auch die Poena gehalten werden.” 
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Nem túl gyakori a hetilapok hasábjain, hogy ilyen terjedelmű kivonatokat közöljenek, 

ha teszik is, az általában valamilyen megállapodás, szerződés, vagy békekötés részleteit 

tartalmazza. A tények viszont azt mutatják, hogy volt akkora az érdeklődés a 

magyarországi ügyek és reprezentatív események iránt, hogy a hírszerkesztők 

nyomtatásban közöljék ezt a hosszabb iratot. Egyes hírszerkesztők már pusztán a 

nagyszabású előkészületek alapján is feltételezték, hogy a fejedelem koronázása itt fog 

végbemenni.  

Bethlennel kapcsolatosan már szinte elmaradhatatlan információként a török támogatás 

kérdése is ismét felvetődik, már június 20-i dátummal az olvasható az Avisoban, hogy: 

 
… a török követ császára nevében proponálta / hogy senki mást mint Bethlent koronázzanak 
magyar királlyá.434 

 

Júliusban pedig a Zeitung Auß Deutschlandt hasábjain  további részletek is megjelennek 

ebben a témában:  

 
Szintén nagyon hangoztatják / hogy az erdélyi fejedelem a török császárnál felettébb nagy 
tiszteletben van, és hogy az Ottomán Ház sosem viseltetett egyetlen nagyúrral szemben sem 
ilyen elkötelezettséggel / mint vele / Ezért a török kellemetlenkedéseitől nem kell tartani / és 
hogy az erdélyi fejedelem / annál nagyobb hatalommal asszisztálhatja az országot.435 

 
 
És az események feszült hevében és a hírek forgatagában az Aviso (ismét idejekorán) 

már július 14-én felröppenti a hírt, miszerint: 

 
és a ma beérkező tudósítás szerint / Bethlen már magyar király436, 

 
majd augusztus 6-án ismét:  

 
Bethlent már magyar királlyá kiáltották ki….437 

 
ezúttal ismét kiegészítve a török támogatás kérdésével is: 

 
minthogy Besztercebányára 20. török lovas érkezett / egy kocsi ajándékkal / kik audiencián 
is voltak a fejedelemnél és a rendeknél / és előadták / hogy a török császár kívánja / hogy a 

                                    
434 „…der Türck. Gesandt hat im nahmen seines Käysers Proponirt/ daß man keinen andern als den 
Bethlehem zum Vnger: König krönen sol” 
435 „Es wird auch sehr gerühmet / wie der Siebenbürgische Fürst beym Türckischen Kayser in so vberauß 
grossem respect, nvvd daß das Ottomanische Hauß sich niemahls gegen einen Potentaten mit solchen 
Eydspflichten verbunden / als gegen ihme geschehen / Daher man sich von dem Türcken einiger 
widerwertigkeit nicht zu besorgen / vnd also er der Siebenbürgische Fürst / mit dsto grössreren macht / 
den Landen assistiren könne.” ;”Zeitung Auß Deutschlandt”, 1620. július 10.  
436 „vnd wie heut bericht einkombt / solle bereit der Bethlehm Vngr: König worden sein” 
437 „Bethlehem aber ist zum Unger: König erkleret worden …” 
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fejedelmet magyar királlyá koronázzák / utána bizonyosan örök békét kíván kötni 
Magyarországgal és a conföderált országokkal.438 
 

Úgy tűnik tehát, hogy a Porta támogatása, - akár Bethlen propagandamunkájának, vagy 

akár az országgyűlésen hallott és a hírszolgáltató rendszer kezére juttatott 

információknak köszönhetően – tudott volt a német nyelvű nyilvánosság előtt. 

Mint ahogy - már a hivatalos választás és „megnemkoronázás” előtt - arról is 

tudni vélnek és írnak a lapok, hogy 

 
 Bethlehem (…) a koronát igen jóravaló okból / így az egész kereszténységnek a legjobbat 
téve / nem fogadja el / hanem marad fejedelem és úr Magyarországon és Erdélyben.439 
 

Sőt, olyan értesüléseik is nyomtatásba kerültek, miszerint: 
 
 
Jó remény van azonban hogy a cseh király magyar király lesz és Bethlen palatinus 
marad…440 
  

A rövid és lényegre törő információ ellenére mindkét hírnél ismét egyértelműen tetten 

érhető bizonyos elfogult érzelmi töltet. Míg az első nyilvánvalóan valamilyen 

császárpárti tudósító tollából származik, addig utóbbi is inkább csak (cseh) reményeket 

fejez ki, mintsem konkrétumokat közöl. 

Július közepén még több helyen felröppen a hír, miszerint Bethlent még meg fogják 

koronázni, míg végül augusztus 25-i dátummal a hivatalosnak tekintett döntésről is hírt 

adnak: 

 
Ugyanezek a rendek / Ő Csász. Fens. is rejiciálták, és Bethlen Gábort választották meg / aki 
ezt a választást el is fogadta, és Pozsonyba indult / ahol állítólag megtartják a koronázást / 
Mindeközben hadi népe is ugyanott gyülekezik / ca. 50000. fővel / és közben Pozsonynál már 
felverték a hidat a Duna felett.441 

                                    
438 „… wie dann zu Newensol 20. Türcken zu Roß / sampt einen Wagen mit Praesenten ankommen / 
welche bey den Fürsten vnd Ständen alßbald Audientz gehabt / vnd vor gebracht / der Türck: Kayser 
wolle / daß man den Fürsten zum Vnger: König krönen soll / hernach wolle er mit dem Land Vngern vnd 
allen Confoederirten Ländern gewiß einen ewigen Frieden machen…” 
439 „Bethlehem (…) nimbt die Cröhnung auß wichtigen redlichen vrsachen / so der gantzen Christenheit 
zum besten gereicht / nicht an / sondern bleibt Fürst vnd Herr in Vngarn vnd Siebenbürgen.”, „Zeitung 
Auß Deutschlandt”, 1620. július 14. Prága 
440 „die Hoffnung aber ist gut das der König in Böheim Vnger: König werden vn der Bethlehem Palatinus 
verbleiben solle…” 
441 „… sollen nunmehr dieselben Stände / Ihr Käys. Mayst. auch rejicirt, vnnd dem Bethlehem Gabor 
erwehlet haben / welcher auch solche Wahl acceptirt, vnnd sich nach Preßburg begeben sol haben / allda 
die Kröhnung geschehen sol / In dessen wird auch sein Kriegesvolck sich daselbst versamblen / so bey 
50000. starck sein sol  /Vnd ist allbereit bey Preßburg die Brücke wieder vber die Donaw geschlagen” 

Magyar fordításban kevésé jól visszadható az a nyelvi szerkezet, amit a hetilapok hasábjain oly 
gyakran alkalmaznak a hírfogalmazók: „sich nach Preßburg begeben sol haben”, „die Kröhnung 
geschehen sol”, „so bey 50000. starck sein sol”.  Nevezetesen, hogy a módbeli segédigék másodlagos 
jelentése révén az „állítólagosság” távlatába húzódva jelentik ki a történéseket. A”sollen” segédigével 
alkalmazott szerkezeteket magyarban leginkább az „állítólag” + állítmány struktúrával szokták 
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Másnapi keltezéssel, Bécsből érkező hírként már azt is közlik, hogy 

 
A magyarok Őfens. Magyar királlyá akarják elismerni / Bethlen viszont / úgy tűnik a 
teljhatalmú gubernátoruk lesz / és a rendeknek szabadsága lesz / a császár halála után / az 
Osztrák Házon kívülről / tetszésük szerint / választani egy királyt…442   

 

Az augusztus 27-i prágai beszámolónak pedig már feltételezett magyarázatai is vannak 

a (már annyiszor beharangozott, sőt olykor megtörténtnek is nyilvánított) koronázás 

késlekedésére és halogatására: 

 
… az erdélyi fejedelem Bethlen Gábor / magyar királlyá lett választva és  kiáltva  (…) a 
történt rendelkezés szerint / a koronázás mihamarabb vége fog menni / bár különösen fontos 
okokból / még pedig azért / lesz egy ideig felfüggesztve / hogy ugyanő a szorult helyzetben 
lévő országoknak / oly támogatón tudjon segítségül sietni / és az előttük lévő veszélyből 
megmenteni…443 

   

A koronázás elmaradásának oka természetesen a korabeli nyilvánosságot is 

foglalkoztatta, nem véletlen, hogy a hírszerkesztők igyekeztek további 

magyarázato(ka)t begyűjteni és közreadni. 

 
Pozsonyból érkezett egy megbízható személy / bizonyossággal állítja / hogy Bethlen nem 
hagyja magát megkoronázni / hanem előtte karddal akar az országban tekintélyt szerezni / 
és csak utána hagyja magát megkoronázni / hogy ne legyen két magyar király.444 
 

- írják egy héttel a választás után (szept. 4.); majd négy nappal később prágai forrásokra 

hivatkozva hasonló tartalmat közvetítenek: 

 
hírlik / hogy Bethlen a koronát viszi magával / és nem akarja előbb megkoronáztatni magát 
/ míg előtte az ellenséggel nem találkozott / és a győzelmet meg nem szerezte.445 

 

                                                                                                       

visszaadni, ennek alkalmazása azonban, - éppen a forrásokban lévő gyakorisága miatt – igen nehézkessé 
tenné a mondatszerkesztést. E nyelvi konstrukció révén közlik ugyan a hírt, de eltolják maguktól annak 
biztos volta feletti garanciát és felelősséget. Árulkodik is a szerkesztőknek a közölt híreikhez való 
viszonyáról, hogy csak ebben a néhány sorban négyszer alkalmazzák. 
442 „Die Vngarn wollen Ihre Mayst. für ihren König erkennen / der Bethlehem aber / sol ihr 
gevollmechtiger Gubernator sein / Vnnd sol ihnen den Ständen frey stehen / nach des Käysers ableiben / 
einen König ausser des Hauses Oesterreich / ihres gefallens / zuerwehlen…” 
443 „… der Siebenb. Fürst Bethlehem Gabor / zum Vngarischen König erwehlet vnd proclamirt, (…) es 
werde beschehener anordnung nach / die Kröhnung des Bethlehems ehist vorgehen / so sol es doch auß 
sonderbaren wichtigen vrsachen / vnnd vornemblich darumb / noch vor eine zeitlang eingestellet werden 
/ damit derselbe den bedrengten Ländern / so viel fürderlicher zu hülffe komme / vnd sie auß der vor 
Augen stehenden gefahr erretten könne…” 
444 „Von Preßburg kömpt eine vertrawte Person / meldet vor gewiß / das der Bethlehem sich nicht krönen 
lasse / sondern wil zuvor mit dem Schwerdt im Lande Ehre erjagen / vnd hernach sich Crönen lassen / 
das nicht 2. Hungarische Könige werden.” 
445 „verlautet / das der Bethlehem die Krone mit sich führe / vnd sich nicht ehe wolle krönen lassen / biß 
er zuvor mit dem Feinde getroffen / vnd die Victoriam erhalten habe.” 
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Mindkét forrás tehát arra vezeti vissza a koronázás elmaradását, hogy Bethlen előtte le 

akarja győzni ellenfeleit, meg akarja szilárdítani hatalmát. A Porta felé való viszony 

alakulásáról, nevesített ellenlábasokról a fent említetteken túl nem szólnak a hetilapok 

hírei. Valószínű azonban, hogy a német nyelvű nyilvánosság ennyivel is jól értesültnek 

érezhette magát, hiszen nem maradt (legalább feltételezett) magyarázat nélkül.  

 Szeptemberben még többször felvetődik egy esetleges pozsonyi koronázás képe, 

de a hónap második felétől és októberben is túlnyomórészt ismét a hadi hírek 

dominálnak, Bethlen seregeinek előrenyomulása, területek hódoltatása adja a 

Magyarországgal kapcsolatos hírek zömét. A még mindig fennálló érdeklődést mutatja, 

hogy amikor nincs különösebb esemény, akkor arról tudósítanak, hogy „Bethlen egész 

csendes”.446 Novemberben aztán ismét előbukkan a koronázás gondolata: 

 
E hó 5-én / állítólag megkezdődik Pozsonyban a magyar országgyűlés / ahol is félő / hogy 
Bethlen meg akarja magát koronáztatni / és szándéka / a téli táborát Bécs körül felverni / és 
az átkelőket lezárni”447 
„Bethlen a magyar koronával még mindig Nagyszombaton tartózkodik és ott akarja magát 
megkoronáztatni / azt írta Ő Csász. Fens.-nek / ha a conföderált országokkal nem köt békét / 
török támogatással meg fogja támadni.448 

 

Az évben utolsó - koronázáshoz kapcsolható -  hírként már csak annyit közölnek, hogy 

a fejedelem a koronát Nagyszombatról Altssalba vitette. Innentől kezdve elcsitulnak a 

királyi trónnal kapcsolatos híradások a tél beálltával pedig természetszerűleg a hadi 

események is elcsendesednek. 

Egy év magyarországi királyválasztásra vonatkozó híreinek áttekintéséből is jól 

látszik, hogy folyamatosan nagy számú hír forgott közkézen és állt a hírszerkesztők 

rendelkezésére, melyek között sok bizalmas, bennfentes körökből származó információ 

is fellelhető, sok igazságtartalommal, de sok tévedéssel, és még nagyobb számú 

bizonytalansággal és feltételezéssel.  

                                    
446 „der Bethlehemb gantz stille”, „Zeitung Auß Deutschlandt”, 1620. november 3., Prága 
447 „Auffn 5. diß/ solle zu Preßburg der Hungarische Landtag angehen / da man dann besorgt / 
Bethlehem möchte gekrönet werden / solle willens sein / sein Winterlager vmb Wien zuschlagen / vnd die 
Päß zu sperren.” 
448 „Der Bethlehem befind sich mit der Unger. Cron noch zu Thürna welcher sich alda wil krönen lassen / 
der hat ihrer Käys. May: alhero geschrieben / wenn er mit den Confoederirten Landen nicht Fried 
machen / er sie mit hülff des Türcken vberziehen wolte”  
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 Az 1620-as évre vonatkozóan (egy-két lap híján) teljes terjedelmében 

fennmaradt „Zeitung Auß Deutschlandt / Welschlandt / Franckreich / Böhmen / 

Hungarn / Niederlandt vnd andern Orten Wöchentlich zusmmengetragen” hetilap 1619 

és 1620 decembere közötti híreinek mintegy egy hatoda foglalkozik az erdélyi 

fejedelemmel és ténykedésével. Ez vitathatatlanul nagy szám, minden hatodik hírnek 

van erdélyi vonatkozása. 

A királyválasztásra 

vonatkozó hírmennyiség 

arányaiban talán 

csekélynek tűnik a hetilap 

teljes terjedelméhez 

képest (az összes hír kb. 

2,7%-a), de ez inkább a 

műfaj sajátosságából 

fakad: a beszámolók 

mindig rendkívül rövidek 

és lényegre törőek: 

„Megválasztották magyar királlyá, / és Szt. István napon fogják megkoronázni.” 

„Megválasztották, de a koronázást elhalasztották.”, „Megtették a szükséges 

előkészületeket” stb. Ez a nyelvi jellegzetesség nemcsak erre a témára vonatkozó 

hírekre igaz, bármely jelentősebb nemzetközi kérdés megjelenését vizsgálnánk meg egy 

hetilapon belül, a szám a teljes hírmennyiséghez képest csekély lenne. Beszédesebb 

talán az a diagram, melyen az 1620-as éven belül havi lebontásban láthatók a Bethlenre, 

illetve közvetlenül a királyválasztásra és koronázásra vonatkozó hírek.  

A Bethlennel kapcsolatos hírek aránya egy 
hetilapon belül (1620)
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A Bethlen Gáborra vonatkozó hírek id ő- és mennyiségbeli megoszlása a 
"Zeitung aus Deutschland..."  c. hetilapban 1620-ban

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

D
ec

.

Ja
n.

F
eb

r.

M
ár

c.

Á
pr

.

M
áj

.

Jú
n.

Jú
l.

A
ug

.

S
ze

pt
.

O
kt

.

N
ov

.

D
ec

.

H
ír

ek
 s

zá
m

a 
(s

or
)

Bethlennel
kapcsolatos
összes hír

Királyválasztással
és koronázással
kapcsolatos hírek

 

Ebből jól kivehető, hogy szinte nem telik el úgy hónap, hogy ne foglalkoznának a 

magyar trón kérdésével. Ha csak rövid említés erejéig is, de a téma állandóan benne van 

a nemzetközi köztudatban. A hírek számának alakulásából pedig jól kivehető, hogy 

mikor volt élesebb a helyzet a trón körül, mikor állt Bethlen a legközelebb a 

koronázáshoz. A pozsonyi illetve a besztercebányai országgyűlés adta lehetőség 

egyértelműen kirajzolódik.  

Ahogy azt az ábra is bizonyítja, ez a fajta hírszolgáltatás már egyáltalán nem nevezhető 

esetlegesnek: nemcsak az információellátás folyamatosságát kell azonban látni, a hírek 

száma azt is jól tükrözi, hogy milyen helyesen érzékelte a nemzetközi nyilvánosság a 

Magyarországon zajló események fontosabb fordulópontjait, az események és a 

politikai hangulat „drámai” feszültséggörbéjét.   

Az 1620-as évre vonatkozóan öt különböző hetilap449 hírforrásait megvizsgálva  

következő kép rajzolódik ki (ld. ábra): a magyarországi hírek legnagyobb része (81%) 

két hírközpontból: Bécsből, illetve Prágából fut be. Ehhez képest már csak elszórtnak 

nevezhető az az információmennyiség, mely Besztercebányáról, valamelyik felső-

                                    
449 1. „Zeitung Auß Deutschlandt / Welschlandt / Franckreich / Böhmen / Hungarn / Niederlandt vnd 

andern Orten Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 1620.” 
2.„Titellose Zeitung” (Frankfurter Postzeitung) 
3. „Relation / Kurtzer Bericht / was sich im gantzen Römischen Reich / vnd in den vmbliegendern 
begeben vnd zugetragen hat. Welche von Nürnberg den 30 Decembris 1610 angelangt vnd sonst 
wöchentlich anhero avisirt wird.” 
4. „AVISO Relation oder Zeitung / was sich begeben vnd zugetragen hat in Deuts vnd Welschland / 
Spannien / Niederland / England / Frankreich / Vngern / Osterreich / Schweden / Polen / Schlesien / Item 
Rom / Venedig / Wien / Antorff / Ambsterdamm / Cölln / Franckfurt / Praag vnd Lintz / etc. So von 
Nürnberg / den 1. Januarij / vnnd sonst Wöchentlich avisirt vnd angelanget.” 
5. Wöchentliche Zeiung aus mehrerley örther. A. 1620. 
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magyarországi városból, 

Velencéből, vagy elvétve egyéb 

helyekről (így pl. Krakkó, Linz, 

Graz, Konstantinápoly, a 

csehországi Eger, Neustadt vagy 

valamelyik katonai táborból stb.) 

érkezik.  

A korabeli hetilapokat 

lapozgatva az egyik 

legszembetűnőbb eltérés a mai 

újságokhoz képest, hogy a hírek 

nem tematikusan vannak csoportosítva, és – a friss információk közlésére való 

törekvésben – nem keltik azt a látszatot sem, hogy szűrve, vagy legalábbis válogatva 

lennének. A hírek a beérkezés sorrendjében egymás alá kerültek beszerkesztésre és nem 

foglalkoznak vele, hogy olykor egymást megcáfoló értesülések következnek akár 

közvetlenül egymás után.  

Ha egy korabeli olvasó csak amiatt ütött volna fel egy (vagy esetleg több) nyomtatott 

hetilapot, hogy megtudja végre, ki most a magyar király, cseppet sem lett volna 

egyszerű dolga és valószínűleg elégedetlenül kellett volna konstatálnia, hogy hosszú 

időn keresztül nincs bizonyosság ebben a kérdésben: hol ezt írnak, hol azt, egyszer 

megválasztottnak hirdetik Bethlent, majd néhány hónappal később ismét választani és 

koronázni készülnek. Feltételezhető azonban, hogy a közölt hírek óriási halmazából az 

élesebb szemű olvasó nem arra a következtetésre jutott, hogy mennyire 

megbízhatatlanok ezek a lapok és mennyire nem lehet konkrét és biztos hírekhez jutni, 

hanem – éppen a válogatlanságból fakadóan – leszűrhette, hogy feszült várakozás, sok 

huzavona, ellentmondások és kérdőjelek övezik a magyar trón kérdését, a döntés pedig 

hosszú időn keresztül nincs kikristályosodva. Tulajdonképpen tehát a lehető 

legvalósabb képet kapta az eseményekről! Ha a hetilapok csak azt a néhány hírt 

közölték volna, ami egészen bizonyos, egy sokkal szűkebb és sokkal kevésbé reális kép 

tárulkozott volna az olvasók elé. Feltételezhető továbbá az is, hogy a korabeli olvasó 

elsősorban nem kritikus szemmel figyelte az újságok hasábjait, hanem sokkal inkább 

friss értesülésekre, újdonságokra szomjúhozva. A hírfogyasztásban nem annyira a 

kritikus megközelítés, mintsem inkább a fogyasztás öröme vezérelte. Az a tény pedig, 

hogy Bethlen királyválasztása körül mind a mai napig vannak tisztázatlan kérdések, 

Honnan érkeznek a hetilapok Bethlennel 
kapcsolatos hírei (1620)?
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felmentheti valamelyest a hetilapokat az alól az elvárás alól, hogy a „valós” történéseket 

ismerhessük meg belőlük.  

 

 

VI.2. A részletes leírások kedvelőinek… Élménybeszámoló nyomtatott formában 

   

A hetilapok lényegretörő jelentései mellett a korabeli olvasóközönség 

részletesebb, színesebb képet is kaphatott a királyválasztásról. A fejedelem 

házasságkötéséhez hasonlóan a királyválasztás ceremóniája is megörökítést nyert egy 

életszerűen részletes beszámoló keretében. 

 A 15 lapos „Gründlicher vnd Warhaffter Bericht” kezdetű 15 lapos 

nyomatvány,450 1620. szeptember 20-i keltezéssel, szerző és kiadási hely nélkül jelent 

ugyan meg, de a szövegből leszűrhető némi információ a tudósító kilétét illetően. A 

beszámoló tulajdonképpen egy „N.N” monogramú személy egy rokonához írt szívélyes 

hangvételű levele. Miután „hosszadalmas magyarországi útjáról / szerencsésen 

hazaérkezett” és felgyógyult, az út élményeit kívánja valós leírásban rokonának 

elbeszélni. A beszámoló szerint „ura és felettese” június 2-án indult útnak kíséretével 

együtt (melynek a levél írója is tagja volt) Sziléziából Magyarországra, és két hét után 

értek Besztercebánya közelébe, majd „lettek fogadva tekintélyesen”. Nyilvánvaló tehát, 

hogy a szerző a besztercebányai országgyűlésre érkező sziléziai küldöttség tagja volt. A 

levél szerint pontos feljegyzései vannak név szerint említett követek becses 

ajándékairól, azok „mibenlétéről és feltételezhető értékéről”  (amiket ezúttal csak azért 

nem mellékel, mert „nem volt a keze ügyében”, mikor ezt a levelet írta). Ebből 

valószínűsíthető, hogy a szerző több volt, mint egy egyszerű katona, a sziléziai 

küldöttség egy bennfentesebb tagja kellett legyen. Ezt támasztják alá az igen 

részletesnek nevezhető és hitelesnek ható leírások a küldöttségek érkezéséről, a 

felmerülő csetepatékról, a procedúra teljes menetéről, a jelen lévő személyek külsejéről 

és fellépéséről is. A hosszas diplomáciai előkészületeket, egyezkedéseket bemutató 

rávezetés után az elbeszélő végül rátér a királyválasztás tényére és menetére: 

 
Végül a rendek megegyeztek / és egyhangúlag a Fenséges és hatalmas Fejedelmet és Urat 

/ Gábor Urat Isten Kegyelméből / Magyarország és Erdély fejedelmét / és a Székelyek 
grófját / stb. választották királyukká. Mire aztán augusztus 25-én / az electio a következő 
módon zajlott le:451 

                                    
450 Röpl 513, 514 
451 App. H. 780  
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Ezt követően részletesen, szinte lépésről lépésre is kifejti a teljes ceremóniát 

menetét:  

 
Korán reggel 7. óra körül a rendek összegyűltek a nádor úrnál / és ott mindenek előtt a 

kancellár úr által előadatták / hogy ez a királyság az Osztrák Ház alatt milyen panaszok 
alatt volt / Továbbá / hogy mi hajtotta őket arra / hogy Ferdinánd császárt elmozdítsák / és 
új választást hozzanak: illetve hogy Bethlen Gábort válasszák: Ezután elhangzott a Vivat 
Rex felkiáltás, mely aztán az egész városban minden utcában felcsendült. Ezután a rendek a 
Őfels. szállására mentek, a küldötteket Őfels. belső szobájába küldték, ahol a konföderált 
országok küldöttei tartózkodtak és ugyanezeket a nagyterembe kérették, akiket a követek is 
elkísértek. Mikor kijöttek, Őfels. mint korábban is mindig az audienciákon, fent, vörös 
bársonnyal bevont, arannyal díszített széken ült, jobbján a követekkel, balján az ország 
előkelőivel. Ezután a nádor rövid magyar beszédet tartott / utána Thurzó Imre gróf mondott 
terjedelmes emelkedett beszédet magyar nyelven / és mi által bemutatta Őfelségét a 
rendeknek és a jelenlévőknek: ezután a Főkancellár úr válaszolt az újonnan választott király 
nevében / és a rendek választását elfogadta: Ilyen resolució után gróf Thurzó Imre ékes 
hangon kiáltotta: Vivat seveniff Rex Gabriel, aki után minden jelenlévő / egységesen kiáltott 
/ mely aztán az egész városban felcsendült: Ezután Felségének minden rend küldötte és 
jelenlévő úr / megcsókolta a jobb kezét...452 

 

A procedúra folyamatán túl az olvasó olyan értesülésekhez is juthatott Bethlen Gáborral 

kapcsolatban, amilyenekhez eddig egyszer sem: a - hírekben katonai akciói, pusztításai, 

tervei kapcsán sokat emlegetett - név ennek a kiadványnak köszönhetően testhet 

ölthetett. Az olvasó végre közelebbi, életszerűbb, emberibb képet kapott a fejedelemről, 

mivel megismerhette személyét, származását, neveltetését, képességeit és egyénisége 

néhány vonását is: 

 
Ami a Fenség személyét illeti / úgy jó nemesi családból származik / és ifjú kora óta 

szoktatta magát a háborúhoz / mint ahogy már élete tizenhetedik évében a hadügyekhez 
került / és 42 csatában / (…) személyesen is volt / Báthori Gábor udvarában / mint ahogy 
Konstantinápolyban / is hosszan tartózkodott / és saját bevallása szerint / húsz évvel ezelőtt 
olyan szegény volt / hogy egy kassai kereskedőt kért meg / hogy adjon neki kölcsön 20 tallért 

                                    
452 „Zu frü vmb 7. Vhr sind die Herren Stände bey dem Palatino zusammen kommen / vnd haben 

daselbsten erstlich durch den Herrn Cantzler für tragen lassen / inn was für beschwerden dieses 
Königreich jederzeit vnter dem Hauß Oesterreich gewesen. Item / was sie bewogen hab / den Kayser 
Ferdinandum zu verwerffen / vnnd zur newen Wahl zu schreiten: Auch warumb sie Bethlen Gabriel 
erwählet hetten: Darauff man das Vivat Rex geschreyen, daß es in der gantzen Stadt inn allen Gassen 
erschollen. Darnach sind die Herren Stände ins gesampt inn Ihrer Durchl, Behausung kommen, vnd 
haben ihre Abgeordnete zu Ihrer Durchl. in ihr geheimes Zimmer, darinnen eben der confoederirten 
Länder Abgeordnete gewesen, geschickt vnd dieselbe herauß auff den grossen Saal fordern lassen, 
welche von gemeldten Legaten begläytet worden. Als sie nun herauß kommen, sind Ihre Durchl. wie 
auch zuvor jederzeit bey den Audientzen, oben an, inn einem roten Sammeten, mit Gold gestichen Stuel, 
zur rechten Hand aber die Abgesandten, vnnd zur Linken die Proceres regni, gewesen. Darauff hat der 
Palatinus eine kurtze Ungarische Oration gethan / deme ist Herr Graf Emerich Thurzo mit einer 
stattlichen Außführlicher Oratio in Ungarischer Sprach gefolget / vnnd dardurch Ihre Mayestät den 
Herren Ständen und allen Anwesenden fürgestellet: Hierauff hat Ihrer Durchleucht Großkanzler in deß 
new erwählten Königs seinen Herrn Namen geantwortet/  und der Stände anss jne gerichtete Wahl 
acceptirt: Nach solchen resolution hat Graf Emerich Thurzo mit heller stimm intoniret vnd 
ausgeruffen: Vivat seveniff Rex Gabriel, deme jedermann so gegenwärtig gewesen / nachgeruffen / 
welches auch durch die ganze Stadt erschollen: darnach ist ihrer Mayest. von allen Herren Ständen 
Gesandten vnd abwesenden Herren / die rechte Hand geküsst worden...” 
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/ (…) Jól ismeri a jogot / jó az észjárása / és szívesen veszi magát körül tanult emberekkel / 
szinte mindig csak latinul beszél / (…) komoly / de nem zsarnoki mint ahogy mondják róla / 
társalgásban is jeles / mindenkit szívesen hallgat / még a legszerényebbeket is / a reformált 
vallásban igen buzgó / és istenfélő…453 

 

A leírás részletesen bemutatja a fejedelem külsejét is: 

 

Alkatát tekintve férfihoz illő magasságú / meglehetősen testes / magyaros vonású feje van 
/ elől csak egy hajtinccsel / magas homlokkal / valamelyest hosszúkás arccal / nagy 
szemekkel / ezekben sok fehérrel / egy kicsit vaskosabb orral / viszonylag széles ajkakkal / 
fekete szakállal / majdhogynem a kerek francia módra / de lent körbe nem lekerekítve / 
hanem enyhén hegyesen hagyva / különben kellemes színű az arca / (…) mindenkor 
magyarosan öltözködik / de nagyon méltóságteljesen és pompázatosan / (…) / szavaiban 
nagyon határozott / és bőbeszédű…454 
 

A személyleírás egyrészt igen pontos, hiteles, ami azt bizonyítja, hogy a levélíró 

valóban láthatta Bethlen Gábort, másrészt igen részletes is, ami ékesen bizonyítja, hogy 

az ilyesfajta emberléptékű, az egyén személyes szintjére vonatkozó információ 

kedveltnek számított, szívesen hallottak, olvastak ilyesmiről és osztották meg egymással 

levelezéseikben. Ezt támasztja alá a szövegíró levélben tett ígérete is, miszerint a 

levélhez mellékel egy hiteles képet Bethlenről (még „fejedelem korából”) és néhány 

érmét is, melyet az immár királyként veretett saját képmásával.455 

Az újdonsült uralkodó tekintélyét egy méltó feleség csak emelheti, így aztán az ő 

személyét illetően sem hallgat a forrás: Károlyi Zsuzsannát takaros feleségnek tűnteti 

fel, hiszen úgy tűnik, eleget tesz a korban az asszonyok felé támasztott legfontosabb 

elvárásoknak: „Felesége is nemesi származású / szinte semmi mást nem tesz mint 

                                    
453 „Was Ihre Mayest. Person belanget / so ist er eines Adelichen guten Geschlechts / vnd hat sich von 
Jugendt auff zum Krieg gebrauchen lassen / wie er dann im siebenzehenden Jahr seines Alters allbereit 
zum Kriegswesen kommen / vnd in 42 Schlachten / (…) persönlich gewesen / An Gabriel Bathori Hof / so 
wol auch zu Constantinopel / hat er sich lang auffgehalten / vnnd bekennet selbsten / er sey vor zwanzig 
Jahren so arm gewesen / daß er einen Kaufmann zu Caschaw / ihme hundert Thaler zu leyhen / 
angesprochen / (...) Ist gutes Judicii, hat eine gute Memori, vnnd gern gelerte Leut vmb sich / Er redt 
auch fast stäts Latein / (…) ist ernsthafft / aber nicht tyrannisch wie man von ihme außgibt / ist guts 
Gesprächs / hört jedermann gerne / auch den Geringsten / inn der Reformirten Religion ist er sehr eyfrig 
/ auch Gottsförchtig...” 
454 „An Person ist er rechter Mannslänge / zimblich corpulent, hat einen vngarischen beschauen Kopff / 
vornen nur einen Schopff / hoher Stirn / etwas länglichten Gesichts / grosser Augen / vnd viel weisses inn 
denselben / ein wenig übersich gekümpfte Nasen / zimblih wol bemundet / einen schwarzen Bart / fast auff 
die runde Frantzösische Art / doch vnter herumb nicht rundt / sondern etwas zugespitzet / hat sonsten gar 
eine liebliche Farb im Angesicht / (..) trägt sich jederzeit ganz Vngarisch / aber sehr stattlich vnd 
prächtig / (...) Ist gar resolut im reden / vnd wol beredet...” 
455 Ld. ehhez: CENNERNÉ WILHELMB  Gizella: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati 
stíluskapcsolatok a XVII. századi portrégrafikában). – In: Folia Historica 8 (1980). p. 33-53. 
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imádkozik / saját maga vezeti a háztartást / és gyakran maga megy a konyhába / 

körülnézni.”456
 

Az eredetiben is terjedelmes beszámoló - a cseh oldalon elkötelezett sziléziai 

szív ellenére - alapjában véve hiteles, kis mértékben pozitív irányba elfogult képet ad 

Bethlen Gáborról. Ezt sugallja az is, ahogyan a levélíró Bethlen bemutatását summázza: 

„Összességében egy olyan Úr, aki erre a méltóságra igencsak érdemes.”457  

Jól tükrözi vissza az esemény jelentőségét, hogy a Bethlen Gáborral kapcsolatos 

hírek közül a királyválasztás jelent meg a legtöbb kiadásban,458 még az esemény után 

egy évvel is jelentek meg erről szóló nyomtatványok. Típusát tekintve rokon a 

Brandenburgi Katalinnal történt házasságkötést bemutató – szintén nagyon népszerű – 

beszámolóval.459 Ez a tény, vagyis a téma jellege is indokolhatja népszerűségét, hiszen 

egy előkelő, reprezentatív esemény bemutatása révén egy hétköznapi ember is (aki 

ilyesfajta ceremónián való részvételről legfeljebb csak álmodozhatott) bepillanthatott az 

elit körüli eseményekbe, a hatalomgyakorlás ismeretlen titkaiba. A reprezentatív 

jellegen túl egy királyválasztás politikai és - ennek következményeképpen - hadi 

szempontból is nagy horderejű, sokakat érintő dolognak számított (még sokkal inkább, 

mint egy házasságkötés). A téma mellett pedig a színes, könnyen érthető, olvasmányos 

stílus és nem utolsósorban a megfizethetőség is növelhette a portéka kelendőségét. A 

kiadványból származó nyereség reményében pedig, talán még egy katolikus befolyás 

alatt álló nyomda is szemet hunyt afelett, hogy a nyomtatvány nem feltétlenül a császárt 

és „igaz vallását” élteti.460 

Miután ilyen élvezetes leírást tartalmazó kiadványok is forogtak közkézen 

valamelyest meglepő az a kép, ami a vásári kiadványokban megjelenik a 

királyválasztással kapcsolatban. A frankfurti Relationes Historicae Semestralis 

Continuatio 1620-as őszi kiadványa461 megemlíti ugyan Bethlen és tekintélyes 

                                    
456 „Seine Gemahlin ist auch eines adelichen Geschlechts / thut fast nichts als beten / nimbt sich der 
Haußhaltung selber an / vnd gehet offt selbst in die Küchen / vmbzusehen.” 
457 „Inn Summa ein solcher Herr / der dieser dignitet wol wurdig.“  
458 1620-ban négy különböző kiadás látott napvilágot: 

1. App. H. 780 (Röpl. 513, Németh H. 724)  
2. Röpl. 514 (Németh H. 725), amely címlapját kivéve azonos App. H. 780-val.  
3. Röpl. 523/a. Ebben a kiadványban öt másik hír mellett szerepel Bethlen királlyá választása, de az 

eddigiekkel teljesen azonos szövggel. Ez volt az a kiadvány, mely 1621-ben még egyszer, azonos 
címmel, nyomtatásba került (Németh H 1890) 

4. Röpl. 532 
459 Röpl. 554. 
460 A fennmaradt négy kiadás közül csak az egyiknek ismert a nyomtatási helye: Röpl. 532-es kiadványt 

1620-ban Regensburgban nyomtatták Matthias Müller nyomdájában. 
461 HAB  M: Ge 482 (25) 
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kíséretének a besztercebányai országgyűlésre történő megérkezését és a választást is, de 

a beszámolók rövidek, lényegre törők, legtöbbször csak néhány sorosak, nélkülözve a 

színesebb, részletesebb leírást, a kommentárokat és befolyásoló jellegű 

megnyilvánulásokat is. Ez a műfaji jellegzetességek ismeretében meglepő, de talán 

magyarázható úgy, hogy nem akadt a Messrelatio-szerkesztők keze közé a fenti 15 

lapos nyomtatvány, illetve nem voltak a hetilapokon túlmutató híreik sem ebben a 

témában. Magát a tényt leközölték ugyan, de nem állt módjukban azt színesebben vagy 

részletesebben prezentálni.  

Eljutott viszont a birtokukba (és 1621 tavaszán462 nyomtatásba is került) a császár azon 

nyilatkozata,463 melyben semmisnek tekinti a fejedelem királlyá választását. 

Nyilvánvaló, hogy a császári propaganda mindent bevetett, hogy széles körben 

propagálja a trónváltás el nem ismerését, míg egy tulajdonképpen elfogulatlan, de 

Bethlent legalábbis nem negatív színben feltüntető privát levél terjesztése, bármennyire 

érdekes részleteket szolgáltasson is, kevesebbeknek állt érdekében.  

A királyválasztásnál jóval nagyobb teret kap a Messrelatiókban Bethlen vészes 

előrenyomulása, a magyarok dúlásai, fosztogatásai, melyek állandó témát és sok oldal 

terjedelmet jelentettek nemcsak a Bécset is fenyegető, de minden későbbi hadjárata 

alkalmával is.  

 
 
VI.3. A szavakon túl beszéljenek a képek… A királyválasztáshoz kapcsolódó 

illusztrált röplapok 

 
A híréhes olvasóközönségnek azonban nem kellett pusztán írott forrásokkal 

beérnie. A királyválasztás jelentőségét, és talán Bethlen hatalmi reprezentációjának 

sikerét is igazolja, hogy az írott forrásokon túl metszetes röplap is készült az 

eseménnyel kapcsolatosan. A Bethlenhez köthető illusztrált kiadványok közül a 

besztercebányai országgyűlés alkalmára készíttetett „véres zászlaját” bemutató volt az 

egyik legnépszerűbb. Ezt bizonyítja többek között, hogy hét különböző kiadása maradt 

fenn.464 

                                    
462 HAB  M: Ge 482 (30) 
463 Edictal Cassation… RMK III. 1284, 1320, 1324 
464 Ld. ezeket: Paas 3./ 99 - 105. 
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Ezek felépítésüket tekintve két nagy csoportba sorolhatók:465 az egyik fajtán a 

zászló alatt két hasábban rímes szöveg fut,466 a másikon a zászló alatt két kartus 

látható467 illetve fel van tüntetve a kiadó neve és a nyomtatás ideje is: Daniel 

Manasser468 nyomdája, 1620. 

A „szöveges” változatból öt kiadás maradt fenn, ezek apróságokban térnek csak el 

egymástól, mint pl. a cím tagolása, vagy a Darnoch / Dannach, Raht / Rath, lauffend / 

lauffent, fahren / fahrn, entzwey / enzwey, Streich / streich szavak eltérő írása. A 

„kartusos” változatból csak két kiadás maradt fenn: címük teljesen különböző, a 

kartusban lévő szövegben kisebb eltérések vannak: überlifert / iberlifert. 

Amit a „szöveges” röpirat a címében összefoglal, tulajdonképpen azt találjuk leírva latin 

illetve német nyelven a kartusok szövegeiben is: Bethlen Gábor vörös469 

selyemdamasztból készült zászlója látható a képen, mely a besztercebányai 

országgyűlés alkalmából készült és Thurzó Imrének470 adták át.471  

A „kartusos” röplapokon a zászló mellett, annak szegélye mentén futó latin felirat 

német fordítása is olvasható. Ennek érdekessége, hogy nem a felirathoz igazodik, 

hanem Luther bibliafordítását idézi. Vagyis az a szerző, aki a 68. Zsoltár latin szövegét 

német nyelven akarta közölni, lutheri fordítású bibliát tárolt a polcán. 

Az ábrázolás összetett szimbolikája azonban már nem volt ilyen egyszerűen 

tolmácsolható.472 A fecskefarkú, bojtos zászló jobb oldalán nagy csillag alatt, egy 

katonákkal megrakott török (Kogge-típusú) hadihajó úszik felhúzott, félholdat ábrázoló 

zászlóval. Bal oldalán tündöklő Nap alatt egy korinthoszi stílusú oszlop látható, mely 

                                    
465 Ld. Mellékletek XXII-XIII. 
466 Ezek címe néhány betűs eltéréssel: „Bethlen Gabors Blutfahnen / Welchen derselbige zu Newsol von 
rohtem Damaschket machen, mit gegenwertigen Figuren vnd Worten mahlen, vnd dem Emerico Turczo 
als Landfenderichen solenniter überlieffern lassen.”  
467 Ezek címe: „Bethlem Gabors Blutfanen in Hungern”, vagy cirádás betűkkel: „Contrafactur des ...”   
468 Daniel Manassernek Augsburgban volt nyomdája. BENZING, Josef: Die Buchdrucker des 16. und 17. 
Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, 2., verb. u. erg. Aufl. Wiesbanden 1982. 
469 A zászló valószínűleg vörös/ veres színe miatt kapta a „Véres” elnevezést. Ugyanakkor a „vérzászló” a 
középkorban német területen hűbérurak általános jelvénye volt, a birtokos különleges joghatóságát fejezte 
ki, mely szerint élet és halál uraként állt szolgái felett. (ld. GYULAI  Éva: „Consilio firmata dei”. Bethlen 
Gábor emblémás zászlaja / Besztercebánya, 1620. In: Történeti Muzeológiai Szemle 10 (2010) p.24.). Ezt 
a szimbolikát továbbgondolva a zászló értelmezhető Bethlennek, mint a meghódított területek új urának 
hatalomszimbólumaként, vagyis egyfajta hatalmi reprezentációs eszközként. 
470 Thurzó Imre, a nagy György nádor fia, a wittenbergi egyetemről hazatérve Bethlen fő támogatója. 
1620 tavaszán őt küldi a fejedelem fényes követség élén Prágába, ahol Bethlen nevében keresztelőre tartja 
Frigyes újszülött fiát, április 25-én pedig megköti a cseh-magyar konföderáció új szerződését. 
471 A kartus szövege: „Bethlem Gabor hat allhie zu Neüsoll einen butfahne machen lassen von rotem 
Damaschth daran gegenwertige Emblemata vnd wort gemahlen vnnd ist dem Emerico Turczo als 
Landfendrichen Solenniter vberlifert worde.” 
472 A zászló szimbólumait elemzi a kálvinizmus tükrében: TRAJTLER Dóra Ágnes: Kálvinizmus a 
Bethlen-zászló tükrében. In: Porta Speciosa A Journal of Theological Aesthetics. Instituted of Sacret Arts 
Budapest. Volume 2. Pentecost 2010.p.123-133. 
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egy fekvő bárányon és két horgonyon áll. Törzsére (a felétől kicsit lejjebb) egy korona 

van ráhúzva, tetején pedig egy jogar fekszik. A zászló bal szélén, illetve a hajó felől 

egy-egy felhő lebeg, mindegyikből egy-egy kéz nyúl ki. Az oszlop felőli kéz egy 

(Consilio firmata Dei feliratú) kardot, a török felőli egy pálmaágat tart a kezében, 

melyek éppen az oszlop előtt keresztezik egymást.473 A zászló szegélye mentén felirat 

fut körbe, a „szöveges” röplap az idézet végén meg is jelöli a forrást: a 68. zsoltár 

szövegét adja vissza474 kismértékben eltérve a Vulgatától. 

 Hogy a zászló burkolt jelentéstartalmai már a kor emberének is milyen 

feladványt jelentettek, azt remekül bizonyítja, hogy még a „szöveges”475 röpirat 

szerzője, aki rendkívül tanult, a Szentírás dolgaiban jártas embernek tűnik, sem tudta 

azokat feloldani: „Magam is szívesen tudnám az értelmezését”476- írja, és inkább csak a 

latin nyelvű idézetek magyarázatára vállalkozik. Soraiból sokszor kitűnik a béke utáni 

vágyakozás: Istenhez fohászkodik, hogy óvja őket a török veszedelemtől, a pusztítástól, 

s a béke pálmaága törje ketté a pallost.  

Az oszlopon látható korona és jogar egyértelműen Bethlen közelgő királlyá 

választásával hozható összefüggésbe. Az oszmán hadihajó célozhat Bethlen Gábor 

török szövetségére is, hiszen tudvalevő volt, hogy a fejedelem élvezi a Porta 

támogatását. Emblematikából alkalmazott ikonográfiai párhuzamok segítségével a 

zászló programszerű kormányzási nyilatkozatként is értelmezhető: ilyen felfogás szerint 

Bethlen Gábor Istenbe vetett Bizalommal (Nap), nagy Bátorsággal (oszlop), Reményre 

(horgony), Türelemre (bárány) alapozva szándékozik az ország dolgait Háborúban 

(kard) és Békében (pálmaág) igazgatni.477  

A török hajó megjelenítését lehetne úgy értelmezni, hogy a törökkel a hátában és annak 

támogatását élvezve, de békében kíván uralkodni, végtére is a pálmaágat tartó kéz a 

hajó orrából nyúlik ki. Ezt a feltevést megingatni látszik azonban a zsoltár-idézet: 

hiszen „Isten ellenségei elszélednek”, nem pedig hajóval vonulnak fel. Elképzelhető 

azonban az is, hogy 1620 őszén egy bethleni interpretáció „Isten ellenségén” nem 

feltétlenül a törököt akarta érteni… A Habsburgok elleni harcok kiújulásakor 

Magyarország új keresztény királyának egyfajta (had)üzeneteként is értelmezhető. 
                                    
473 A felhőből kinyúló pallost tartó kéz Bethlen metszetarcképeinek állandó kísérője. Ld. ezt: CENNERNÉ 

WILHELMB  Gizella: Magyarország történetének képeskönyve I. 896-1849. Budapest 1962. p. 140. 
474 „Exurgat Deus exercituum et dispergantur omnes inimici eius qui Oderunt Eum deleantur a facie 
terra”, magyar fordításban: „Felkél az Isten, elszélednek ellenségei; és elfutnak előle az ő gyűlölői.” 
(Zsolt. 68, 2) 
475 A röplap szövegét ld. Mellékletek XXIV. 
476 „Selbst wist ich die Außlegung gern”. 
477 Harms II./167 
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Ugyanakkor egy abszolutista hatalomra törő uralkodójelöltnek, különösen a 

hatalomgyakorlás kezdeti szakaszában (a kifelé mutatott képen túl) talán még fontosabb 

volt belső ellenzékét leküzdeni, a kétkedőket meggyőzni és maga mellé állítani:478 

Bethlennek a magyarországi nyilvánosság előtt is legitimálnia kellett hatalmát, ez 

feltétele volt annak, hogy aktív külpolitikát folytathasson. Sok felső-magyarországi úr 

kétkedve szemlélte, vagy akár a Német-római Birodalom nyilvánosságát felhasználva 

aktívan hátráltatta az Erdélyből jött, protestáns fejedelem tevékenységét, még ha az az 

egységes haza megvalósításán fáradozott is. 

Az a tény, hogy a lapot katolikus és protestáns oldalon is publikálták, tárgyát 

illetően már eleve bizonyos vallási semlegességre enged következtetni, mely varázsát 

egyrészt a zászló megfejthetetlen ábráinak, másrészt talán éppen Bethlen Gábor félig 

bizalmatlanul, félig bűvölten szemlélt ellentmondásos, ugyanakkor 1620-ban magát 

Bécset is fenyegető tevékenykedésének köszönhette.  

Bethlen Gábor zászlaja olyannyira nagy visszhangra talált, hogy mind a „Wöchentliche 

Zeitung aus mehrerley örther. A. 1620” című, mind a „Zeitung Auß Deutschlandt / 

Welschlandt / Franckreich / Böhmen / Hungarn / Niederlandt vnd andern Orten 

Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 1620.” hetilap megemlíti augusztus 19-i 

dátummal (Bécsből származó) hírei között, hogy  

 

a Csász. megbízottak Besztercebányáról dolgavégezetlenül távoztak / Bethlehem Gábor 
pedig új zászlajára csodálatos elgondolkodtató dolgokat csináltatott…479 

 

Már maga az a tény is, hogy több hetilap is hasábjára tűzte ezt a hírt, jelzi, hogy a 

zászlókészítés aktusa messze túlmutatott önmagán, jelzésértékű volt. Alátámasztja ezt 

az is, ahogyan a hír folytatódik: 

 
…zászlajára csodálatos elgondolkodtató dolgokat csináltatott / és ezért a helyi rendek / az 
Evangel. is előzetes szándékkal / egy küldöttet menesztettek írással a magyar rendekhez / és 
kérték / hogy ezt a várost ilyen átvonulással / az ártatlan nők / és gyermekek érdekében / kik 
a lakosokkal egyetemben nem vétkesek / és nem is tartoznak ezért elszámolással / mely 
különben bevett / kíméljék meg / a választ még várat magára. Közben a lakosok mindenfelé 
liszttel / sóval / zsírral / borral és más dolgokkal fél évre ellátják magukat ami miatt minden 
drágul / és nem lehet fát kapni.480 

                                    
478 Ld. ehhez: FREIST, Dagmar: Öffenlichkeit und Herrschaftslegitimation in der frühen Neuzeit. 
Deutschland und England im Vergleich. In: Ronald G. ASCH – Dagmar FREIST (Hrsg.): Staatsbildung als 
kultureller Prozess. Strukturwandel und Legitimation von Herrschaft in der frühen Neuzeit. Köln- 
Weimar – Wien 2005. p. 321-351. 
479 „die Käys: Commissarien von Newesohl vnuerrichtet Sachen abgezogen/ Vnd lest der Bethlehem 
Gabor an seinen newen Fahnen wunderliche nachdenkliche Sachen machen…” 
480 „an seinen newen Fahnen wunderliche nachdenkliche Sachen machen/ vnd haben deswegen hiesige 
Landständt / auch die Euangel. Mit vorwissen/ einen Curier mit Schreiben an die Vngarische Stände 
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Bethlen véres zászlajának szavait úgy látszik mégis sokan tudták értelmezni: zászlóval 

hadba szokás vonulni, fél évre előre raktárkészletet felhalmozni pedig csak 

ténylegesnek tűnő, komoly veszély esetén... Bethlen hatalmi reprezentációja tehát a kor 

információs rendszerének és sokoldalú eszköztárának köszönhetően elért a 

címzettekhez, elérte célját.  

Az pedig tulajdonképpen a hírszolgáltató rendszer működéséből fakadó 

természetesség, hogy a frankfurti Relationis Historicae Semestralis Continuatio vásári 

kiadvány 1620-as őszi száma481 is megemlékezik hírei között (a királlyá választás 

kapcsán) Bethlen Gábor zászlajáról:  

 

…és sok új zászlót csináltatott / és azokba csodálatos és elgondolkodtató dolgokat festetett 
és hímeztetett…482.  

 

A kézenfekvőség és egyszerűség elve alapján valószínűsíthető, hogy a Messrelátió 

szerkesztői valamelyik hetilap hírét vették alapul a saját kiadványukhoz, de a féléves 

megjelenés akár azt is lehetővé tette, hogy a hetilapokhoz képest valamivel lassabban 

készülő röplapokból merítsenek ihletet. Persze - mint ahogy az a műfaj bemutatásakor 

már említésre került - az sem zárható ki, hogy saját informátoruktól kapták tartalmában 

ugyanazt az információt. 

Érdekes azonban az a tény, hogy a besztercebányai országgyűlésről megjelent 

(fentebb bemutatott) nyomtatott hírlevél,483 mely igen részletes képet ad többek között 

Thurzó Imre szerepléséről is, nem említi a zászlóátadást. Meglepő, hogy a beszámoló 

írója nem tartotta fontosnak megemlíteni ezt az aktust, ezzel ellentétben a hírközlő 

                                                                                                       

gesandt/ vnd gebeten / dieser Stadt mit solchem Vberzug/ vmb der vnschuldigen Weib vnnd Kinder willen/ 
welche sampt den Inwohnern keine Schuldt / noch dessen zu engelten haben/ was etwann sonsten vorgeht/ 
zu verschonen / ihrer Antwort erwart man. Interim sollen sich alle Bürger allhie mit Mehl/ Soltz/ 
Schmaltz/ Wein vnd anderen Sachen/ auff ein halb Jahr versehen deßwegen es alles anfengt 
auffzuschlagen/ vnd kein Holtz zu bekommen.” 
481 „Relationis Historicae Semestralis Continuatio, Jacobi Franci Historische Beschreibung aller 
denckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in Europa / in hoch vnd nider Teutschland / auch in 
Frankreich / Schott- vnnd Engeland 6 Hispanien / Hungarn / Polen / Sibenbürgen / Wallachey / Moldaw / 
Türckey / tc. hierzwischen nechstverschiener Franckfurter Fastenmess biß auff Herbstmessz dieses 1620. 
Jahrs verlauffen vnd zugetragen. Auß uberschickten glaubwürdigen Schrifften vnd eiygenen Erfahrung / 
beneben atlich Kupferstücken / Durch Sigismundum Latomum, alias Meurer, Francum, verlegt vnd 
continuirt. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / im Jahr Christi / M DC XX.”, Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel, jelzete: M: Ge 482 (25). 
482 „…vnd [hat] viel newer Fahnen machen / vnd darinn wunderbare nachdenkliche Sachen mahlen vnd 
stricken lassen…” 
483 Röpl. 513, 514 
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rendszer szinte minden műfaja (hetilap, röplap, vásári kiadvány) hírértékű 

információnak minősítette.  

Szintén Bethlen Gábor királlyá koronázásához kapcsolható az a röplap, mely 

arról számol be, hogy 1620. augusztus 24-én, egy felső-magyarországi kis faluban egy 

kétfejű torzszülött jött a világra,484 melynek felső feje (az illusztráció szerint ugyanis az 

egyik fej a másik tetején helyezkedik el) el volt halva, az alsó fej viszont élt, olyannyira, 

hogy azt meg is keresztelték.  

A kép alatt az eset „magyar” illetve „bécsi” értelmezése is olvasható. A magyar verzió 

szerint a felső fej a klerikusokat, a papságot jelenti, amely bár uralkodott egy ideig 

(hiszen felül van), most - Bethlen királlyá koronázásával - mégis elpusztult, uralkodása 

véget ért. A magyarázat alatt Johannes Bocatius (1569-1621),485 Bethlen 

történetírójának neve van feltüntetve. 

A bécsi értelmezés szerint a gyermek teste a magyar királyságot jelképezi, végtagjai a 

magyar rendek, a feje pedig a király. Az élő fej, mely természetes módon a nyakra 

született és teljesen egészséges Ferdinánd császárt jelképezi, aki a jog szerinti magyar 

király. Az egészségesre rátelepedett torz felső fej Bethlen Gábort szimbolizálja: és 

ahogy a keresztség nélküli fej is elpusztult, úgy fog járni a pogány török hiedelmektől 

                                    
484 Den 24. Augusti 1620. ist dise Mißgeburt / in dem Dorff Garck / ein halbe meil von der Teutsch in Zips 
/ Oder Hungern / geboren worden / der ober Kopff ist Todt / der ander Lebendig gewest / vnd getaufft 
worden. Zu Augspurg / bey Wolffgang Kilian Kupfferstecher. Paas 3./ 106. 
A torzszülöttekkel kapcsolatos hírek már a 16. században is szenzációszámba mentek és népszerűek 
voltak, nincs olyan híralapú nyomtatott sajtóműfaj, mely ne közölt volna hasábjain vagy metszetein egy-
két ilyen hírt. Az ilyen esetekben Isten haragjának (fizikai, vagyis emberi szinten történő) 
megnyilvánulását vagy figyelmeztetését látták és vészjósló, intő jelleggel és „értelmezést segítő” 
magyarázattal előszeretettel alkalmazták. Legnagyobb számban a vizualitás előnye miatt a metszetekkel 
illusztrált röplapokon jelentek meg. Ld. ehhez: EWINKEL, Irene: De monstris. Deutung und Funktion von 
Wundergeburten auf Flugblättern im Deutschland des 16. Jahrhunderts. Tübingen 1995.; HOFMANN-
RANDALL , Christina: Monster, Wunder und Kometen. Sensationsberichte auf Flugblättern des 16. bis 18. 
Jahrhunderts. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek, 19. November - 12. Dezember 1999. 
(=Schriften der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg. Hg. von Hans-Otto Keunecke. Band 36). 
Erlangen 1999; HOLLÄNDER, Eugen: Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt in Einblattdrucken des 
fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts: kulturhistorische Studie. Stuttgart 1921; SCHWEGLER, 
Michaela: Die Darstellung des Wunderbaren in Flugblättern und Flugschriften der Frühen Neuzeit. In: 
Augsburger Volkskundliche Nachrichten 8 (1998) p. 77-96; SCHWEGLER, Michaela: "Erschröckliches 
Wunderzeichen" oder "natürliches Phänomenon"? Frühneuzeitliche Wunderzeichenberichte aus der Sicht 
der Wissenschaft. (Bayerische Schriften zur Volkskunde, Bd. 7). München 2002; Az összenőtt ikrekkel 
kapcsolatos mai tudásanyag (konkrét történeti példákon keresztüli) áttekintéséhez ld. VARJASSY Péter – 
MÉTNEKI Júlia: Egy vagy kettő? Összenőtt ikrek Magyarországon. Kossuth Kiadó 2007. 
485 Ld. ehhez: TESZELSZKY, Kees: Joannes Bocatius egy ismeretlen művéről. In: Irodalomtörténeti 
Közlemények 1 (2008) p. 92-93. 
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átitatott Bethlen Gábor is, az egészséges fejet, vagyis Ferdinánd királyt pedig Isten a 

kegyelmébe veszi.486 

Ritka példája a röplap-irodalomnak, hogy kétféle értelmezést is felkínáljon. 

Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy fel lehetett rajta tüntetni a kiadó helyét: 

Augsburgban Wolfgang Kilian487 rézmetszőnél született. Hogy egy ilyen, kétféle 

értelmezést is tartalmazó röplap megszületett, bizonyítja a Bethlen Gábor királlyá 

választásával kapcsolatos megosztottságot is, ami aztán indokolttá tehette az igényt az 

eset többfajta értelmezésére is. 

A trón betöltése körüli vészjósló hangulatot tükrözi, hogy nemcsak a röplapok, 

hanem a hetilapok és a vásári kiadványok is cikkeztek ebben az időszakban hasonló 

esetekről: a „Zeitung Auß Deutschlandt / Welschlandt / Franckreich / Böhmen / 

Hungarn / Niederlandt vnd andern Orten Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 

1620.” két esetet is közöl besztercebányai jelentésekre (közvetlenül a királyválasztás 

előtt, augusztus 18.) hivatkozva:  

 
Fél mérföldre innen, egy Mieran nevű faluban egy fiúcska két fejjel/ és néhány nappal 
korábban Erdélyben Bubona faluban egy juh 3 különálló testtel egy fejen / jött a világra.488 

 

Ugyanerről az esetről ír „Zwey Monstra in Vngarn vnd Siebenbürgen zur Welt 

gekommen” címmel a Relationes Historicae Semestralis Continuatio 1620-as őszi 

száma is: 

 

Ebben a hónapban két szörny jött a világra/ egyet Kolozsvárnál dobott ki magából egy juh / 
a másikat fél mérföldre Besztercebányától Mitschinában egy parasztasszony hozott világra / 
mindkettő alább megjelenítve.489 

 

A vásári kiadvány megragadva a szenzációban rejlő lehetőséget, az olvasók 

megdöbbentésére és hátborzongatására metszetes illusztrációt is közöl.490 

                                    
486 Prófétikus röplapokkal kapcsolatban ld. VISKOLCZ NOÉMI: Jövendölések és váradalmak 17. századi 
protestáns irodalmunkban, In: A harmincéves háború prófétái és chiliasztái, I. Tanulmányok, szerk. 
JUHÁSZ Levente és VISKOLCZ Noémi, Szeged, 2003 (Fiatal Filológusok Füzetei. Korai újkor, 4), p. 80. 
487 Wolfgang Kilian készítette az egyik legismertebb, ovális keretes Bethlen Gábor portrét (1620) is. Ld 
ehhez: CENNERNÉ WILHELMB  Gizella: Bethlen Gábor metszet-arcképei. (Kelet-nyugati stíluskapcsolatok 
a XVII. századi portrégrafikában). In: Folia Historica 8 (1980) p. 33-53. 
488 „Es ist ein Knäblein in einem Dorf Mieran, ein halb meil von hier / mit 2. Köpffen auf die Welt / Vnnd 
etliche tage vorhero in Siebenbürgen in einem Dorf Bubona ein Schaff mit 3. unterschiedenen Leibern an 
einem Kopff gebohren worden. 
489 In diesem Monat sind 2. Monstra / das eine zu Clausenburg von einem Schaff geworffen / das andere 
eine halbe Meil von Newensol in der Mitschina von einem BawrenWeib zur Welt bracht worden/ wie 
beyde hier vorgebildet. 
490 Ld. Mellékletek XXV. 
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A Bethlen királyválasztása körüli események sajtóban való megjelenése 

tulajdonképpen koncentrált leképzése annak, ahogyan egész tevékenysége megjelenik a 

korabeli német nyelvű nyilvánosság előtt. Nemzetközi szempontból a magyar trón 

betöltésének kérdése a fejedelmet illető események közül a legnagyobb horderejű 

kérdés. Minden információ, félinformáció, ami a kiadók kezébe kerül ezzel 

kapcsolatban, nyomtatásban jelenik meg. Mindenki várakozásokkal teli és szeretne 

egyértelmű, biztos értesülést kapni, ami azonban nem mindig áll rendelkezésre, nem a 

hírszolgáltató rendszer elégedetlen működése, mintsem inkább a magyarországi 

események összetettsége és váltakozása miatt. A szerkesztők elégedetlenül szemlélik, 

mégis közlik az egymásnak ellentmondó értesüléseket, melyből az az újságszerkesztői 

elv érződik ki, hogy a bizonytalan hír is jobb, mint a semmilyen. A téma jelentőségét és 

a fennálló érdeklőst mutatja, hogy már az is hírértékű, ha nincs hír. Viszont hír is csak 

addig van, amíg nemzetközi érdeklődésre számot tartó esemény, vagyis a trón illetve a 

korona elérhető közelségben van, illetve a fejedelem seregei hadban állnak. A hetilapok 

napról-napra történő hírközlése, a szemtanúk élethű és emberarcú ábrázolásmódja, a 

hatalmi reprezentáció és a propaganda eszközeként fungáló röplapok szimbolikus 

ábrázolása híven tükrözi azt a Bethlen és a körülötte zajló események iránti cseppet sem 

érzelemmentes érdeklődést, mely éppen ekkor ér csúcspontjára. A hírközlő- és 

propagandarendszer az előrenyomuló fejedelemtől való súlyos aggodalomban végül 

már vészjósló szörnyszülöttekké torzulva kívánja érzékeltetni a közelgő veszélyt és 

láttatja egyben az erdélyi fejedelem ebben az időszakban betöltött – ekkor még cseppet 

sem lebecsülhető, és nevetségessé sem tehető – nemzetközi jelentőségét. 
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VII. Bethlen Gábor megjelenése hosszabb távra íródott, 

irodalmi jellegű művekben, illetve szórakoztató műfajokban 

 

 

 Bár a korabeli európai tájékoztatási rendszer a harmincéves háború idején 

robbanásszerűen fejlődött fel és termékeivel elárasztotta az egész kontinenst, 

alappillérei, a hírlevelek, röplapok, vásári kiadványok, hetilapok, pamfletek, földrajzi és 

történeti beszámolók stb. mellett természetesen a hagyományos szépirodalom művei 

sem szorultak feledésbe. Olyan nyomtatott művek tehát, melyek elsődleges célja nem a 

tájékoztatás, újszerű információk szolgáltatása volt, hanem elsősorban a szórakoztatás, 

az irodalmiság, vagy egy-egy jelentősebb esemény „örök időkre” történő megörökítése. 

Így íródtak természetesen - a hírközlő műfajokkal párhuzamosan, olykor pedig 

kölcsönhatásban is - „hivatásos” szépírók tollából elbeszélések, regények, versek, 

drámák stb.  

Az alábbi fejezetben olyan német nyelvű (bár nem a legnevesebb barokk szerzők 

tollából származó, de mégis) irodalmi igényű és szórakoztató műfajokra tekintünk ki, 

melyekben a művészi törekvések vagy témák mellé betüremkedett a történeti valóság, a 

politika és a hadszínterek aktuális eseményei és személyei, köztük Bethlen Gábor alakja 

vagy esetleges ténykedése. Vizsgálat tárgya, hogy egyáltalán mennyi szerep juthatott 

egy korabeli erdélyi fejedelemnek ilyen műfaji keretek között, illetve hogy a 

megjelenést (a valós történésekhez képest) mennyire módosítja a megváltozott (nem 

információközlő, hanem elsősorban szórakoztató, művészeti) célkitűzés. 

  

 

VII. 1. Bethlen Gábor verses elbeszélésekben és epikus művekben 

 

 A 17. század az irodalomban a verses epika újjáéledésének időszaka. Az 

illusztrált röplapok képei alatt szereplő elbeszélő jellegű szövegeket, ha olykor sután is, 

de szinte mindig rímekbe szedték, legtöbbször csak a hangzatosság, a játékosság 

kedvéért, ritkábban logikai összefüggésekre rávilágítva.  

Léteztek azonban metszetábrázolásoktól független, nem csupán fabrikált rímekből álló 

művek is, melyek egy-egy téma feldolgozásakor már inkább az utókornak akarták 
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megőrizni az aktuális időszak eseményeit, egyéniségeit, vagy visszanyúlva az időben, a 

múlt hőseinek kívántak emléket állítani.  

Georg Greflinger491 1657-ben napvilágot látott „Der Deutschen Dreyßig-

Jähriger Krieg…” című művében492 a harmincéves háború eseményeit dolgozza fel 12 

énekben. Greflinger a kötelező történetírói gyűjtőmunka mellett saját élmény alapján is 

dolgozott, szemtanúja és részese volt több hadi eseménynek, ezt a személyes élményt 

azonban igyekszik háttérbe szorítani, sokkal inkább törekszik krónikáját költői 

magaslatokba emelni, opitzi alexandrinusok, költői képek, idiomatikus kifejezések, 

mondások, szentenciák sora jellemzik művét. A prágai incidenstől kezdve helyet kap 

Frigyes téli királysága, a fehérhegyi csata, Mansfeld és Keresztély braunschweigi 

herceg hadműveletei, Stralsund ostroma, megjelenik Gusztáv Adolf, elpusztul 

Magdeburg, a svédek diadalmasan nyomulnak előre egészen Gusztáv Adolf haláláig, 

sorra követik egymást a csaták, várostromok, egészen a westfáliai békéig.  

Az események sodrában Bethlen Gábornak is szorított helyet a szerző. Neve a 

mű első harminc lapján fordul csak elő, összesen tizenötször említve. Legelőször a 

bonyodalomba beavatkozó, annak tüzét tovább szító felkelőként jelenik meg: 

 
Hogy a nagy vész még nagyobb legyen /  
Bethlen Gábor is belekevereden /  
Császár ellen kelt és elűzött szerzetest és papot 
Erdélyből tova/ s fegyvert fogott 
Miáltal sok helyet hatalmába hajtott. 
Eztán hozzá Thurn népe is csatlakozott /  
Melytől erőre és harci kedvre kapott …493 
 

A jezsuitákat és a papokat üldöző, császár ellen nyomuló Bethlen Gábor jelenik itt meg, 

aki aztán szövetségesekre találva elfoglalja Pozsonyt. A továbbiakban említi a forrás 

Bethlent a cseh koronával összefüggésben, Frigyes szövetségeseként, Bucquoy 

                                    
491 Georg Greflinger (1620? Neunburg vorm Wald – 1677 Hamburg) német író és költő, egyike az első 
németnyelvű újságszerkesztőknek. 1663-tól kezdve adta ki a „Norddeutscher Mercurius” című hetilapot, 
melyet fiai vittek tovább egészen 1730-ig. Ebben a cikkeket újszerű módon tematikusan csoportosította, a 
fontosabb témákat részletesebben tárgyalta és helyi híreket is beépített.   
492 Eredeti címe: „Der Deutschen Dreyßig-Jähriger Krieg / Poetisch erzählet durch Celadon von der 
Donau. Gedruckt im Jahr 1657.” Legújabb kiadása: GREFLINGER, Georg: Der Deutschen Dreyßig-
Jähriger Krieg 1657. Hrsg. v. Gunter E. GRIMM . Bd. 2. Kommentiert u. mit einem Nachwort v. Peter 
Michael Ehrle. München 1983. (=Literatur - Kabinett) 
493 „Damit die grosse Brunst noch größer möchte seyn / So mängte sich in die auch Bethlem Gabor ein / 
Stund auff den Käyser auf / verjagte Mönch und Pfaffen / Aus Siebenbürgen weg / bekriegte durch die 
Waffen. / Viel Plätz’ und brachte sie auch unter seine Macht. / Bald wurde des von Thurn sein Volck ihm 
zugebracht / Damit er stärcker wurd’ und Lust hätt an dir Feinde…” GREFLINGER, Georg: Der Deutschen 
Dreyßig-Jähriger Krieg 1657. Hrsg. v. Gunter E. GRIMM . Bd. 2. Kommentiert u. mit einem Nachwort v. 
Peter Michael Ehrle. München 1983. (=Literatur - Kabinett). p. 14. 
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seregeinek szétzilálása kapcsán, de tud arról is, hogy támogatói elhagyták, a törökök 

szövetségét keresi. Fontosabb csatái és békéi is helyet kapnak az elbeszélésben.  

Greflinger munkája - újságszerkesztőhöz méltón - rendkívüli olvasottságra és 

tájékozottságra vall: ismeri a korabeli híreket, kimutatható, hogy korabeli röplapok 

„népénekeit” is felhasználja. A protestáns szerző műve nem egyoldalúan elfogult, 

gyűlöli ugyan a jezsuitákat, de művének vezető gondolata - a Szent Római Birodalom 

békéje – az ellentéteket is elsimíttatja vele. Bethlen Gáborral sem rokonszenvez nyíltan, 

hangja viszonylag elfogulatlan.494  

 Sigmund von Birken495 1673-as párbeszédes Pegnesisében496 is helyet kap 

Bethlen Gábor, még ha csak egy említés erejéig is. A háború és a béke egyszerű 

hőseként jelenik meg, különösebb szerepe nincs, jelleme pedig egyáltalán nem 

rajzolódik ki, de a rímek között való felbukkanás puszta ténye is beszédes és egy 

protestáns szerző tolla úgy tűnik végképp nem nélkülözhette az említésre méltó hősök 

sorából.     

Az epikus szépirodalom tipikus műfaját képviseli immár E. W. Happel 

monumentális „Magyar Hadi Regénye”.497 Amellett, hogy leírást kíván adni a háborúról 

és annak eseményeiről, „szerelmi és hőstörténeteket” mutat be, mint mondja, „auf 

romanische Weise in einer, reinen, ungezwungenen deutschen Redens-Art”, tehát 

„romantikus módon, nyílt és őszinte német előadásban.” Ez a Magyarországon játszódó 

regényes történet a csaták és várostromok valóságos világába vetít bele egy fiktív 

szerelmi történetet, ezáltal már inkább egy szerelmi szál kalandja köré font csöpögős 

ponyvaregény, mintsem hadi jellegű beszámoló. Happel, a korszak egyik legnépszerűbb 

„hivatásos” írója nem vész el az irodalmi fikcióban, nem zárja ki regénye lapjairól az 

aktuális politikai eseményeket és szereplőket, hanem megpróbálja az óriási információ-

dömpinget az olvasóközönség számára minél „fogyaszthatóbbá” és hasznosíthatóbbá 

tenni. 

                                    
494 TROSTLER József: Magyar elemek a XII. század német irodalmában. Temesvár 1914.  
495 Sigmund von Birken (1626 Wildstein -1681 Nürnberg) protestáns német barock író és költő, 1662-től 
a „Pegnesischer Blumenorden” nevű költői társaság elnöke. Pásztorköltemények, alkalmi és egyházi 
költemények mellett elbeszélő historiográfiai műveket és történelmi drámákat is szerzett.  
496 Eredeti címe: Pegnesis der Pegnitz Blumengenoss. Schaefere Feld Gedichte in Neun Tag zeiten: meist 
verfasset/ und hervorgegeben durch Floridan. Nürnberg 1673. 
497 HAPPEL, Eberhard Werner: Der Ungarische Kriegs-Roman: Oder Ausführliche Beschreibung Deß 
jüngsten Türcken-Kriegs Wobey Aller darinnen verwickelter Hoher Potentaten Länder... Unter einer 
anmuthigen Liebes- und Helden-Geschichte... . - Middelburg 1685.; Ld. Ehhez: BECKER Nándor: Happel 
„Hadi Romanja“. In: Egyetemes Philológiai Közlöny (1890) p. 374-390. 
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Az első könyv XXXI. fejezetében, ahol röviden áttekinti Magyarország királyait, 

Bethlen Gábor neve is felbukkan, de nem uralkodóként, hanem csak mint Mátyás és 

Ferdinánd királyok ellen hadba vonuló erdélyi fejedelem, akit azonban sikerül 

„lecsendesíteni”. Több szerep nem jut Bethlennek a többkötetes, folytatásos regényben, 

bár ez, belelapozva a műbe, nem is olyan meglepő, hiszen egyrészt a Bethlen halála 

utáni időszak eseményei vannak a cselekmény középpontjában (Bethlenénél lényegesen 

jelentősebb szerep jut Thököly Imrének), másrészt egy szórakoztató céllal íródott, 

mediterrán kalandok felé kalauzoló regény esetében nem is várhatunk számottevő 

politikai színezetet.  

Az rímes-epikus félhistoriográfiai művek hasábjain és a korabeli vadregények 

szereplődzsungelében szinte elvész, ugyanakkor mégis elvitathatatlanul jelen van az 

erdélyi fejedelem. A könyvek magával ragadó lapjaiból érdemes lehet(ett) egy kicsit 

feljebb, színpadi magaslatokba emelni a tekintetet, nem annyira a várható drámai 

feszültség miatt, mintsem inkább a műfajból adódó erőteljesebb szerepközpontúság, 

valamint a színpadnak a korban is felismert sokoldalú értelmezése és többcélú 

felhasználása reményében.  

 

 

VII. 2. Bethlen Gábor és a teátrum 

 
A kora újkori propaganda előszeretettel használta a (megrendelő igényeinek 

megfelelő) burkolt politikai sugallatokat tartalmazó, reprezentációra alkalmas színpadi 

műveket. Jelentőségüket mutatja, hogy a 17. század második felétől a nyomtatott 

hetilapokban a reprezentatív események mellett az is hírértékű információ volt, hogy 

mikor milyen színdarabot mutattak be a királyi vagy fejedelmi udvarban, de 

népszerűségükről árulkodik az is, hogy egyre nagyobb szabású és egyre több szereplős 

művek kerülnek bemutatásra.498 A korban – a színpadi műveken túl is – különös szerepe 

volt a színpadnak, a színpadiasságnak, a teátrum-metaforája más-más szándékkal, 

sokféle kontextusban megjelenik.499 Az igen népszerű „theatrum” szó éppen arra hívja 

                                    
498 DÜLMEN, Richard van: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. 2.Bd. Dorf und Stadt im 16-18. 
Jahrhundert. München 1999. p. 165-167.; MÜNCH, Paul: Lebensformen in der Frühen Neuzeit. 1500 bis 
1800. Berlin 1998. p. 381-383. 
499 Ld. ehhez: BENE Sándor: Theatrum mundi. In: Filológiai Közlöny 1-2 (1997) p.1-19; BENE Sándor: 
Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Debrecen 1999.; R. 

VÁRKONYI Ágnes: Theatrum Europaeum 1648-1748. A vesztfáliai béke Európája. In: Hadtörténelmi 
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fel a figyelmet, hogy nemcsak a színpad szereplői, hanem a nézőtér is egyre fontosabbá 

válik. A színpad szereplői egyre inkább tudatában vannak annak, hogy mind a 

színpadon lejátszódó eseménysort, mind pedig a szerepekkel szembeni elvárást tekintve 

felkészült, hozzáértő befogadó közönség szemléli az eseményeket. Nemcsak uralkodói 

és főúri udvaroknak lesz kedvelt időtöltése a színházi előadás, hanem a városi közönség 

is rendszeresen láthat ilyeneket. A jezsuita iskolákban jól bevált iskoladráma a 

protestáns iskolákban is a nevelés része lesz. Így maga a szereplő is hozzászokik ahhoz, 

hogy közéleti szereplőként ki tudjon állni a közönség elé, és azt is megtanulja, hogy a 

közönség figyelemmel kíséri a lépéseit.500 

A harmincéves háború nevesebb alakjai fel-felbukkannak a korabeli színpadi 

művekben: Johannes Micraelius Pomerius (1631) illetve Parthenia (1632) című 

munkájában Gusztáv Adolfnak állít emléket, Rudolf Fischer Schwedische Komödiaja 

(1632) Tilly nevét őrzi, de Nicolaus Bernulaeus Weltbekannte Historie von dem 

tyrannischen General Wallenstein (1634) című darabjában Ferdinánd magyar királynak 

is jut hely néhány sor erejéig,501 Bethlen Gábor nevét azonban hiába keressük.  

Másféle szerepre is lehet azonban kilátás, ha belegondolunk, hogy milyen 

mennyiségű iskoladráma látott napvilágot a 17. században.  

Ekkoriban a tanárok, rektorok maguk is írtak darabokat, melyet aztán elő is adtak a 

diákság, a tantestület és más meghívott vendégek előtt. Az 1617-es jubileumi év 

alkalmából protestáns területeken számos vallási-politikai színezetű dráma készült, igaz 

azonban, hogy ezek sosem kerültek szélesebb nyilvánosság elé. Ennek alapján jogosan 

feltételezhetnénk tehát, hogy a jezsuita vagy a protestáns iskoladrámák között 

találhatunk Bethlen Gábor alakját vagy nevét őrző darabot. Feltételezhetnénk ezt annál 

is inkább, mivel Bethlen Gábor a tudományok, a kultúra és a művészetek pártfogója, 

mecénási tevékenysége révén is502 helyet érdemelhetett legalább néhány protestáns 

iskoladrámában. 

Számos magyar történelmi személy, uralkodó, hadvezér, fejedelem kapott helyet 

ilyen darabokban. Igaz, hogy az iskolai színjátszásban még azután sem jutott igazán 

nagy szerep Erdélynek, hogy a magyar királysággal szemben önálló fejedelemséggé 
                                                                                                       

Közlemények, 4 (1998) p.957-960; BRAUNECK, Manfred: Die Welt als Bühne. Geschichte des 
europäischen Theaters. Bd. 2. Stuttgart-Weimar 1996. p. 306-312. 
500 SCHORN-SCHÜTTE, Luise: Obrigkeitskritik und Widerstandsrecht. Die politica christiana als 
Legitimitätsgrundlage. Aspekte der politischen Kommunikation im Europa des 16. Und 17. Jahrhunderts. 
Hrsg. Schorn-Schütte, Luise. Historische Zeitschrift, Beiheft 39. Müchen 2004. 
501 A felsorolt darabok rövid bemutatását ld.: STÜMCKE, Heinrich: Theater und Krieg. – Oldenburg 1915. 
502 Ld. ehhez: RÓZSA György: Gabriel Bethlen und die Kunst. In: Acta Hist. Art. Hung. Tomus 35 (1990 -
1992) p. 53-62. 
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alakult, mégis vannak erdélyi hősöknek is emléket állító művek: szerepelt a színpadon 

Báthory István, Báthory András, I. Rákóczi György; Bethlen Gábor neve azonban csak 

nagyon ritkán és közvetetten bukkan fel.503 

1741-ben a nyitrai piarista gimnázium tanulói Fidelis defensor Patriae, Deo, 

Imperatori ac Populis charissimus Nicolaus Eszterhaziusz című előadással mutatták be 

Esterházy Miklós nádor életpályáját, melyben Bethlen Gábor is szerepelt. Valószínű, 

hogy 1755-ben ugyanezt a drámát vagy annak átdolgozott változatát újra előadták 

(Nicolaus Eszterházius Bethlenio triumphans címen). Bethlen Gábor neve tehát csak, 

mint Esterházy Miklós ellensége bukkan fel.504 Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 

az itt említett darabok latin nyelvűek voltak, ami tovább szűkíti az azt értő nyilvánosság 

körét. 

Elképzelhetetlen azonban, hogy ne lett volna Erdély „Nagy” fejedelméről is 

valamilyen színdarab. Ezt bizonyítja a miskolci református gimnázium egykori 

igazgatójának egy nyilatkozata is: „Mikortájban a főgymnasiumot mai díszes új 

épületébe átköltöztették, volt ugyan még egy pár levélnyi töredék, (…) amelyekben 

Hunyadi János és Bethlen Gábor neve is előfordult, de ezek a kiselejtezés alkalmával 

végleg megsemmisültek”.505 Volt tehát Bethlen nevét őrző iskoladráma, de úgy tűnik, 

nem maradt fenn az utókor számára. 

Az iskolai színjátszás mellett azonban más lehetőség is volt a 17. században, 

hogy valaki „színpadra kerüljön”. 

A heidelbergi fejedelemi udvarban 1679 és 1684 között megrendezett lovagi játékok 

közül többnek fennmaradt a szövegkönyve, melyek között akad egy magyar 

vonatkozásai szempontjából különösen érdekes.506  

Ez a szövegkönyv a színre vitt lovagi játék alkalmával elhangzott szövegek és az 

ünnepség leírásának keveréke, melyet a szereplők felsorolása zár le. Ezek között Attila, 

Árpád, Buda, Szabolcs, Hunyadi János és Mátyás illetve Báthory István mellett Bethlen 

Gábor neve is szerepel.  

                                    
503 VARGA Imre – PINTÉR Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú 
iskoladrámák a 17-18. században. Budapest 2000. (=Irodalomtörténeti Füzetek 147) 
504 U.o. p. 228. 
505 Dr. Kovács Gábor egykori igazgató szavait idézi: BERNÁTH Lajos: A protestáns iskoladrámákról. 4. 
Közl. In: Protestáns Szemle (1901) p. 749. 
506 NÉMETH S. Katalin: Magyar vonatkozású lovagi játék a heidelbergi fejedelmi udvarban (1682). In: 
Lymbus Művelődéstörténeti Tár III. (1991). p. 173-194. alapján: A 12-es számú szövegkönyv, melynek 
címe: „WAFEN-SPIEL // Wie // Dasselbe in einem / Verkleideten Auffzug verschiedener // Vngarn vnd 
Türcken // Den 3. Julii 1682. // In dem Chur-Fürstlichen Statt-Garten //zu Heidelberg// praesentirt vnd 
Gehalten // worden.”  



 188 

A lovagi játék egy szabályos hadműveletet visz színre: hadüzenettel, harcias 

üzenetváltásokkal, párbajokkal, csatajelenetekkel, fogolyejtéssel, végül fegyverszünet 

hozta békével zárul. A szereplőket magyarok és törökök alkotják: a magyarok hada kék, 

vörös és tarka ruhásokból áll össze. Bethlen Gábor Hunyadi János és Attila mellett a 

kék ruhások seregében kap helyet: „Chur-Pfaltz Rath und Hauss-Hofmeister, Herr von 

Bettendorf” megjelölés alatt. Nyilvánvaló, hogy az egykor V. Frigyes otthonát képező 

heidelbergi udvarban Bethlen Gábor pozitív hős volt. Még csak véletlenül sem került a 

török oldalára (mint ahogy az Hunyadi Mátyással történik), vagy játszott alantas, esetleg 

nevetséges szerepet. Ugyanakkor megkülönböztetett szerep sem jut neki, mint ahogyan 

az a többi szereplőre sem jellemző.  

Ezek a darabok nem arra voltak hivatottak, hogy hangzatos mondanivalóval, mélyreható 

jellemábrázolásokkal tömegekhez szóljanak, inkább csak a heidelbergi udvar színpadára 

készültek, nem pedig szélesebb nyilvánosság számára. A színes forgatagokban, pompás 

díszletekben és legfőképpen jelmezekben gazdag előadás inkább csak az udvari 

előkelőségek szórakoztatását szolgálhatta: ezt bizonyítja az is, hogy a szereplők mindig 

házastársukkal együtt jelennek meg, hiszen a fejedelmi udvar előkelő hölgyei sem 

akartak kimaradni a játékból. 

 A színpadi jellegű művek áttekintésekor nem szabad elfelejteni azt a gyakori 

jelenséget sem, hogy bizonyos műfajoknál (pl. röplap, népének) a rímes sorok szövegeit 

egy-egy személy szájába adták. Ezek tehát, mivel szövegük is általában egyszerű, rövid 

és gyorsan tanulható volt, könnyen alkalmasak lehettek színpadi jellegű előadásra is. 

Három ilyen Bethlen Gábort is érintő röplap507 is forgott közkézen. A Wahre 

Contrafactur vnnd Abbildung kezdetűn Bethlen pozitív főszereplőként, a protestánsok 

védelmezőjeként kap szerepet és társalog a „Vallással”, a „Köznemességel” és a 

„Főrendekkel”. A párbeszédes forma predesztinálhatta ugyan a kiadványt vagy egy 

esetlegesen annak alapjául szolgáló szöveget a színpadi megjelenésre, bár a kevés 

szereplő meglehetősen szűk dramaturgiai kereteket szab. Könnyebben elképzelhető 

ebben az esetben, hogy a kiadvány szerzője csak a színpadias jelleg adta lehetőségeket 

akarta kiaknázni: a szereplőkön keresztül könnyen érthetővé válhattak erőviszonyok, 

kapcsolódások, motivációk és ok-okozati összefüggések is, a monológok és dialógusok 

pedig kiválóan alkalmasak érzelmes és szubjektív tartalmak „meggyőző erejű” 

közvetítésére.  

                                    
507 Az itt említésre kerülő röplapok bemutatását részletesebben ld. fentebb a IV.2 Bethlen Gábor a 
korabeli illusztrált röplapokon fejezetben. 
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A Böhmischer Jesuiten Kehrauß kezdetű kiadvány - tíz „jelenetével”, vagy, 

ahogy a röplap nevezi „Actus”-ával, az ezek elején található egymondatos, akár 

elbeszélő szájába is adható összefoglalásokkal és a szintén jelenetekre tagolt képi 

illusztrációval - sokkal inkább kelti egy valóban színpadra vihető vagy eredetileg is 

színpadra szánt alkotás érzetet.  

A pfalzi Frigyest gúnyoló 1621-re datált Newes KönigFest című röplapon is 

számtalan színpadi jelleg fedezhető fel. A metszeten egy táncterem (Pfalzi Frigyes 

képzeletbeli udvara) látható, benne félkört alkotva Európa nagyjai sorakoznak, ráadásul 

nem is pusztán önmagukat megjelenítve, hanem mindegyikük az események sodrásában 

kialakult „testhezálló” szerepben és jelmezben: pfalzi király, angol udvarmester, 

császári gyóntatópap, spanyol orvos, bajor muzsikus stb. lépnek a színre és adják elő 

egyes vagy többes szám első személyben írt rövid monológjukat. Közöttük van és 

utolsóként jut szóhoz a (talán legkevésbé imponáló) bolondjelmezbe bújtatott Bethlen 

Gábor is, aki visszatakarodik bolondistállójába, Erdélybe.  

Maga a tánc rendkívül sokféle funkcióban (pl. egyéni virtus és ügyesség 

kifejezése, rituális tartalmak közvetítése, közösségi szórakozás stb.) jelent meg a 

korban. Udvari körökben elsősorban a hatalmi reprezentáció szerves része és eszköze 

volt, de hamar politikai szimbólummá nőtte ki magát az ábrázolásokon.508  

Ezek az elfogult és csípős gúnyrajzok igen differenciált jelentéstartalmakat, sokrétű 

értelmezési lehetőséget tudtak látványos formába bújtatva közvetíteni. És nem kell sok 

fantázia hozzá, hogy milyen mulatságos, ugyanakkor erősen befolyásoló ítéletet 

közvetíthettek színpadra vitt formában. 

 

                                    
508 G. ETÉNYI Nóra: Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német 
propagandában. Budapest 2009. p. 291-296. 
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VII. 3. Bethlen Gábor egy kártyajáték lapjain 

 

A nyilvánosság előtti fellépésnek sajátos formáját képviseli Bethlen Gábornak 

egy korabeli kártyasorozaton történő megjelenése.509 

 A minden feltételezés szerint ázsiai (Indiai, Kínai) gyökerekkel rendelkező 

kártyajáték legrégebbi európai emléke valószínűsíthetően az 1240. évi worcesteri 

zsinathoz köthető, amely megtiltotta a kártyajátékot, az „ördög imakönyvét” – ahogy 

későbbi források nevezték. Már az ókori görögök felismerték, hogy a kártya a 

szórakozás, az örömteli időtöltésen túl további, „nemesebb” célokat is szolgálhat: a 

kártyalapok üres felülete tanításra, ismeretek, információk átadására is alkalmas. Ez a 

felismerés az évszázadok során sem veszett el, a kora újkori Európában is voltak 

forgalomban ilyen célzatú sorozatok: dicső uralkodók, neves történelmi személyek 

életét, földrajzi, heraldikai, sőt hadi ismereteket is közvetítettek ilyen formában.510 

Zsigmond német-római császár személye és udvara reprezentatív minőségben jelenik 

meg az 1430/40-as évekből származó sorozatokon.511 Dicsőítő jelleggel kapnak helyet a 

17. század végén a visszafoglaló háború idején Bécs felmentői is: I. Lipót mellett 

Sobieski János illetve a heidelbergi fejedelem.512 Kevésbé reprezentatív jelleggel, 

mintsem inkább politikai és történeti információközlő illetve a fontosabb szereplőket 

bemutató célzattal jelent meg viszont az 1688-as dicsőséges angol forradalom 

eseményeit 52 lapban bemutató sorozat.513  

                                    
509 A teljes sorozat másolatait kommentár nélkül közli: Bohatcová/ négy számozatlan, piros oldal 
510 ENDREI Walter – ZOLNAY  László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Budapest 1986.; 
ZOLNAY  Vilmos: A kártya örténete és a kártyajátékok. Budapest 1928.; ZSOLDOS Benő: A játékkártya 
története. Budapest 1980. ENDREI Walter – ZOLNAY  László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában. 
Budapest 1986. 
511 Ld. ehhez: KÉRY Bertalan: Kaiser Sigismund. Ikonographie. Wien-München 1972.; MAROSI Ernő: 
Reformatio Sigismundi – Művészeti és politikai reprezentáció Luxemburg Zsigmond környezetében. In: 
Sigimsundis rex et imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. 
Kiállításkatalógus. Szerk. TAKÁCS Imre. Budapest – Luxemburg 2006. p. 24-37; TÁTRAI Vilmos: 
Luxemburgi zsigmond alakja korának itáliai művészetében. In: Sigimsundis rex et imperator. Művészet 
és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállításkatalógus. Szerk. TAKÁCS Imre. Budapest 
– Luxemburg 2006. p. 143-252.; ENDREI Walter – ZOLNAY  László: Társasjáték és szórakozás a régi 
Európában. Budapest 1986. p. 156. 
512 BEREND Mihály – JÁNOSKA Antal (szerk.) Kártyalexikon A-Z. Budapest 1993. p. 113. 
513 KUNZLE, David: Early History of the Comic Strip. Vol.I. The Early Comic Strip. Narrative Strips and 
Pictures Stories in the European Broadsheet 1450-1825. Los Angeles – London 1973. 
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Ahogy a játék egyre inkább átitatta a kor társadalmát, eljutva minden rétegéhez, úgy 

ismerte fel a hatalom ebben a műfajban is a politikai közvélemény befolyásolásának 

lehetőségét.514  

Tekinthetjük ezt a játékot akár reprezentációs eszköznek, információközvetítőnek, 

ördögtől való szenvedélynek, egy csata izgalmát idéző vér nélküli küzdelemnek, 

megszállott szerencsejátékosok szerelmének, divathóbortnak vagy pusztán 

unaloműzőnek, tény, hogy a kártyajáték divatja a 17. századra felvirágzott. Bizonyítja 

ezt a korabeli játékokat bemutató könyvek, szabályrendszerek nagy száma,515 illetve az 

a tény is, hogy az ördög eme játékszere képi eszközként még a hitviták világában is 

megjelenhetett.516 Ennek fényében sem meglepő, hogy a kifinomult 

propagandaeszközök tömegét alkalmazó harmincéves háború eszköztárából nem 

hiányzott ez a műfaj. A fa- és rézmetszetek segítségével könnyen lehetett tömegesen 

előállítani és ezt a kiadványtípust is a közvélemény formálás eszközévé tenni ezt. 

Erős propagandisztikus jelleg sugárzik arról a kártyasorozatról is, mely Pfalzi 

Frigyes rövid életű királyságát járatja le. Ezen a sorozaton kap hangsúlyos, a téli 

királlyal és törekvéseivel párhuzamba állított helyet és szerepet Bethlen Gábor is.  

A 36 lapból álló „pakli”, latin feliratokkal van ellátva, ami alapján feltételezhető egy 

műveltebb célközönség, mely azonban nem tekinthető kizárólagosnak, hiszen az 

univerzális nyelven beszélő kártyák legfőbb erénye éppen abban rejlett, hogy nem 

kellett hozzájuk különösebb „nyelvismeret”. Egy várostromra várakozó katona éppúgy 

élvezhette ezt az időt múlató örömforrást, mint mondjuk a döntéshozó udvari elit a 

díszesen faragott asztalok körül. Maga a műfaj (játék), illetve az alapvető forma, az 

események képregényszerű bemutatása képzettség és társadalmi hovatartozástól 

függetlenül nagy vonzerővel bírhatott. Más kérdés természetesen, hogy a játékosok 

közül kit mennyire érintett meg a burkolt információtartalom. 

A sorozat lapjai négy „színre” épülnek: tök, makk, szív és szőlő szerint 

csoportosíthatók, de a színek gyakran egy lapon belül is vegyesen szerepelnek. A 

kártyakészítők szellemiségéről árulkodik már az a tény is, hogy II. Ferdinánd és az ő 

oldalán hadba szálló katonák a szívvel jelölt lapokon jelennek meg, míg a makk jelhez a 

                                    
514 G. ETÉNYI Nóra: Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német 
propagandában. Budapest 2009. p. 324-333. 
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 ZOLLINGER, Manfred: Bibliographie der Spielbücher des 15. bis 18. Jahrhunderts. 1 Bd. 1473-1700. 
Stuttgart 1996. 
516 HELTAI János: Kis Imre és Pósaházi János hitvitája a kálvinista vallás régiségéről. Könyvészeti 
tanulmány. I. rész. In: Magyar Könyvszemle 2 (2007) p. 169-184, 310-343. 
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pusztító, mindent feltúró és felfaló, „Frigyes” illetve „eretnek” feliratú vaddisznók 

kapcsolódnak.  

A sorozat egyértelműen a császárpárti propaganda műve, mely a négy alapjelen túl az 

egyes szereplők és a hozzájuk kapcsolódó szimbólumok különálló, a sorozatból kiemelt 

vizsgálatán keresztül is tetten érhető. A röplapokhoz hasonlóan itt is összetett 

szimbólum- és allegóriarendszer érhető tetten, többségük azonban a kevésbé műveltek 

számára is közérthető volt. A lutheránus brandenburgi választó, Vilmos György négy 

alkalommal is szamár képében tűnik fel, Pfalzi Frigyes mindent feltúró, otromba 

vaddisznóként. Ezek a negatív állatfigurákhoz kapcsolt mögöttes sugallatok még a 

gyerekek számára is közérthető nyelvet használnak, hiszen a hétköznapi életre és a 

legalapvetőbb emberi megtapasztalásokra alapszanak. De a talán kissé komplexebb 

összekapcsolódások, mint háborús pusztítások gabonacséplők formájában való 

megjelenítése, a Magyar és a Cseh királyság szőlőfürtként való ábrázolása is egyszerű 

mezőgazdasági, természeti ismeretekre építenek.  

Bethlen részint emberi alakban, részint állat képében jelenik meg, a még 

könnyebb felismerhetőség kedvéért legtöbbször még feliratozva is.  

Az öt tök értékű képen kismalacra (v. esetleg kutyára) emlékeztető alakban, négy másik 

társával együtt a kétfejű császári sas farktollát igyekszik megkaparintani.517 Két másik 

alkalommal kecske formájában ágaskodik, egyszer nyolc tököt, máskor nyolc szívet 

termő bő termésű fa magasan lévő ágai felé. 

A zöldellő lombok közt tököket legelő kecske szablyával a „kezében” ágaskodik,518 se 

közel, se távol nincs semmi, ami megzavarhatná, vagy megakadályozhatná 

törekvésében. A lekopaszodott, őszies hatást keltő fa szívei után ágaskodó Bethlennek 

már nincs fegyvere, kevésbé veszélyes, a fa termését se nagyon éri már el, ellenségei is 

nyomában vannak, olyannyira, hogy puskatüzük is utoléri a tiltott gyümölcsök felé 

áhítozó fejedelmet.519 

Emberi alakban összesen háromszor jelenik meg Bethlen Gábor. A császári 

trónuson ülő személy széttárt kezeiben a trónus két oldalán egy-egy koronát lógat, 

magasan az azok alatt állók feje fölé. Az egyik oldalon a magyarok serege, a másikon a 

cseheké. A koronák magasan vannak, a körben állók nem érik el, de mintha áhítoznának 

                                    
517 Ld. Mellékletek XXVI. 
518 Ld. Mellékletek XXVII. 
519 Ld. Mellékletek XXVIII. 
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utána. A magyaroknak fegyverük is van, és felismerhetően kirajzolódik közülük egy 

termetes, kopasz homlokán jellegzetes hajtincset viselő alak…520 

Az ezt közvetlenül követő kártyalapon az előbbiekben látott két hadat már 

egyértelműen csak két személy képviseli: Frigyes és Bethlen Gábor, akik két „tökre” 

lépve felemelkednek a császár tartotta két koronához, s tőrükkel elvágva a 

felfüggesztést, mintha „elcsenni” igyekeznének azokat…521 

Az emberi alakos ábrázolások közül a fejedelem legutoljára egy szárnyaló gólya 

után „angyali” pózban, egyszerű öltözékben, oldalán csüngő karddal emelkedik a 

magasba, mintha csak fölülemelkedne a Földön, de a bal kezében szorongatott 

makkokat termő ág rögzítve van, s nem engedi tovaröpülni.522 

Az emberi illetve állatalakban történő megjelenésük szerint osztályozva a 

képeket, sok hasonló vonás fedezhető fel, de árnyalatnyi különbség is megfigyelhető. 

Bethlen minden esetben magas célok felé tör, hol karddal, hol a nélkül, hol 

szövetségesekkel, de leginkább egyedül. A különbség talán csak annyi, hogy az 

állatalakban megjelenített Bethlen inkább nevetséges, és gonosz benyomást kelt, aki 

végül „puskavégre kerül”, míg emberi alakot öltve sokkal méltóbb, veszélyesebb 

ellenfélnek tűnik. 

Bár a kártyajátékok elsősorban nem közvéleményformáló, propagandisztikus 

vagy információközlő funkciójukról ismertek, mégis megkérdőjelezhetetlen, hogy ez a 

korabeli kiadvány maradéktalanul eleget tesz ezeknek a követelményeknek is. A 

kártyasorozat lapjain kibontakozó Bethlen-kép, tartalmát és formavilágát tekintve is 

szervesen illeszkedik a korábban bemutatott sajtóműfajok fejedelemképébe. Leginkább 

természetesen az illusztrált röplapok elfogult, szimbólumokban gazdag világát idézi.  

Első hallásra valószínűleg kevesen áhítoznak arra, hogy egy kártyapakli negatív 

figurájaként maradjanak fenn az utókor számára, egy ország fejedelme- illetve 

választott királyaként pedig nyilván még kevésbé. A tudomány szempontjából azonban 

ebben az esetben kevésbé az érintett személy megjelenése illetve az ezzel való 

elégedettségének feltételezhető mértéke a kérdés, sokkal inkább érdemes a műfaj és 

annak a sajtóműfajok rendszerében betöltött sajátos helye és szerepe szempontjából 

értékelni. A kártyajáték jelentőségét mutatja, hogy a fent is bemutatott 

információközvetítő, reprezentatív illetve propagandisztikus funkcióján és kézzel 

                                    
520 Ld. Mellékletek XXIX.; A fejedelem ezen a képen rendkívül hasonlít Egidius Sadeler metszet-
ábrázolására.  
521 Ld. Mellékletek XXX. 
522 Ld. Mellékletek XXXI. 
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fogható tárgyi megjelenésén túl képi jelenetként, allegorikus szintre is emelkedett523 és 

a kor populáris szimbólumává vált. A képzeletbeli kártyaasztalnál összegyűlt 

nagyhatalmak kártyázási jelenete (az asztalnál elfoglalt helyük, mondataik stb.) 

közérthető és közkedvelt szimbólummá váltak az aktuális nagyhatalmi erőviszonyok 

megjelenítésében. A kártyajátékok eme kettős (konkrét és allegorikus) formában történő 

megjelenése is jól reprezentálja azt az összetett és magas színvonalú nyomtatott 

tájékoztatási- és propagandarendszert, mellyel a korabeli hatalmak érdekeiket kívánták 

kifejezésre juttatni és képviselni, és melynek Bethlen Gábor és rajta keresztül az egész 

erdélyi fejedelemség is számottevő részévé válhatott.  

 

 

 

                                    
523 G. ETÉNYI Nóra: Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német 
propagandában. Budapest 2009. p. 328-335. 
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VIII. Rezümé  

 

Jelen disszertáció Bethlen Gábor, erdélyi fejedelemnek (1613-1629) a korabeli 

német nyelvű, nyomtatott sajtóban való megjelenését vizsgálta, illetve ezen keresztül 

igyekezett bepillantást nyújtani az akkori Európa hírszolgáltató és 

propagandarendszerének eszköztárába és működésébe. 

A bemutatás után nem nehéz belátni, hogy a bevezető elején olvasható nyájas 

hangú újságírói ajánló nem az olvasók kedvét és kíváncsiságát volt hivatott 

felébreszteni a világ minden tájáról befutó hírek iránt. A tömeges méreteket öltő 

információéhség már több mint egy századdal korábban is megfigyelhető volt, mégis 

érthető az újságíró törekvése, hogy a „kegyes” és „nagyrabecsült” olvasókat megnyerje 

magának, hiszen a harmincéves háború hadai mellett a hírszolgáltatók is „harcban 

álltak”: saját fórumaikon és eszközeikkel a kibontakozó média- és 

propagandaháborúban. Az érintett időszakban a Német-római Birodalom területén 

tízezerféle metszettel illusztrált röplap, évente legalább tíz különböző vásári kiadvány, 

hetente több mint 30 hetilap, és megszámlálhatatlan egyszeri nyomtatvány biztosítja a 

folyamatos hírellátást és elégíti ki a legkülönbözőbb társadalmi rétegek és körök 

szerteágazó érdekeit. A hatalmas konkurenciában a legtöbb híralapú műfaj a 

haszonszerzésen túl az életben maradásért, és ennek feltételeként az olvasók kegyeiért 

küzd. 

A hetilapok naprakész információi, a vásári kiadványok letisztult és egy kötetbe 

rendezett hírei, az illusztrált röplapok figyelemfelkeltő, de sokszor összetett 

szimbolikájú metszetei, „elcsípett” és nyomtatásban közölt levelek hitelesnek való 

kikiáltása, illetve szemtanúk közölt beszámolóinak élményszerűsége mind illusztris 

példái a korabeli műfajok eszköztárának, melyekkel különböző érdeklődésű olvasókat 

tudtak megszólítani és egyben kiszolgálni. 

Magától értetődő, hogy ebben a szervezetten kiépült tájékoztatási rendszerben a 

magyarországi hírek is helyet kaptak; az azonban, hogy mekkorát és milyen jellegűt, 

már az aktuális eseményeken és még inkább azok alakítóin múlott. Bethlen Gábor 

európai politikába való bekapcsolódása révén Magyarországnak ebben az időszakban 

különösen nagy figyelmet szenteltek. Az erdélyi fejedelem nagy célok felé törő, a két 

szomszédos nagyhatalom között egyensúlyozva kétszínűnek tűnő, olykor a kor 

normarendszerét sértő politikája még inkább magára vonta a hírszerkesztők figyelmét. 
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Ennek eredményeképpen a fejedelem tevékenysége a korabeli híralapú műfajokban 

folyamatosan nyomon követhető. Ezt a kontinuitást, Bethlennek a nemzetközi 

köztudatban való tartós jelenlétét bizonyítják a félévente megjelenő vásári kiadványok 

hírei, melyekben 1613 és 1631 között a fejedelem permanensen szerepel. Egy 

periodikus műfaj számára tehát az erdélyi fejedelem nemcsak a császárellenes 

megmozdulása révén vált érdekessé, hanem önmagában, törökhöz fűződő kapcsolatai 

által is közlésre érdemesnek számított. Ugyanakkor jelzi ez a korabeli tájékoztatási 

rendszer kiegyensúlyozottságát és megbízhatóságát is, ebben a tekintetben eleget téve a 

bevezetőben idézett nyájas hangú újságírói ígéretnek. 

A hírszolgáltató rendszer magas színvonaláról vall az a tény is, hogy mind a 

nyomtatott hírlevelek, mind a vásári kiadványok híreinek száma Bethlen nemzetközi 

érdeklődésre számot tartó tevékenységének függvényében változik: hadjáratai 

alkalmával, illetve azok súlyától függően növekszik illetve csökken a tudósítások 

száma. Nem pusztán arról volt szó tehát, hogy folyamatosan, egy előre meghatározott 

hasábmennyiség kitöltésére elegendő hírmennyiséget gyűjtöttek be a hírszerkesztők, 

hanem követték a Magyarországon zajló események fordulópontjait, a politikai hangulat 

„drámai” feszültséggörbéjét.  

Még élesebben kirajzolódik ez a királyválasztásra vonatkozó hetilaphírekből, 

melyek révén az olvasók szinte napról napra követhették, hogy mikor volt Bethlen 

legközelebb a királyválasztás illetve a koronázás lehetőségéhez; leginkább a pozsonyi 

és besztercebányai országgyűlések ideje alatt szaporodnak meg a hírek. Egy évnyi 

időintervallum alaposabb vizsgálatán keresztül is jól tetten érhető tehát a hírszolgáltatás 

azon erénye, hogy a nemzetközi események jelentőségét súlyozottan képes közvetíteni. 

Bethlen nemzetközi befolyásának helyes érzékelését jelzi az is, hogy a legjelentősebb 

illetve legnépszerűbb témákat megragadó, hosszabb távra készült metszetes röplapok 

mindegyike az 1619-1621 közötti időszakban látott napvilágot. 

Hogy a híralapú sajtóműfajok mennyire súlyozottan látták és tükrözték a 

nemzetközi szereplők jelentőségét, az kiolvasható abból az összehasonlításból, mely 

szerint pfalzi Frigyes majd tízszer annyi illusztrált röplapon szerepel, mint Bethlen 

Gábor, I. Rákóczi Györgyről viszont (a vásári kiadványok hasábjain) harmadannyi hír 

jelenik meg, mint „Nagy” elődjéről. Az is beszédes szám, hogy az illusztrált 

kiadványokon 21-ből mindössze négyen jut a fejedelemnek főszerep, túlnyomórészt 

tehát szövetségesei, vagy ellenlábasai rendszerének pusztán valamely mellékszereplője. 
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Nemcsak nagy számú, de rendkívül sokféle információhoz is juthatott Bethlen 

Gáborral kapcsolatban a német nyelvű nyomtatványokat forgató olvasóközönség. 

Értesülhettek toborzásairól, hadi előkészületeiről, hadjáratairól, seregei mozgásáról, 

pusztításairól, sikereiről, olvashattak tőle származó, vagy hozzá írott leveleket, 

tevékenységéhez kapcsolódó fegyverszüneti egyezményeket, békeszerződéseket, 

megtudhatták, hogy kivel folytat diplomáciai tárgyalásokat, de olyan személyesebb 

információk is közkézen forogtak, hogy külseje mennyire férfias, milyen pompával 

zajlott esküvője, hogyan kiáltották ki királlyá, vagy milyen stádiumban van betegsége. 

A színes információhalmaz strukturálása és kategorizálása a különböző műfajokban 

hasonló eredményre vezetett: mind a nyomtatott hírlevelekben, mind a periodikus 

kiadványokban a hadi, politikai és diplomáciai jellegű hírek szerepelnek a legnagyobb 

számban, ugyanakkor nem kellett nélkülözniük a korabeli olvasóknak a reprezentatív 

események, ceremóniák nemcsak élvezetes, de - a reprezentáció eszköztárában jártas 

olvasók számára - sokatmondó leírásait (pl. követek bevonulása, ajándékaik részletes 

felsorolása) sem.  

A fejedelem tevékenységét kivétel nélkül minden híralapú és propagandisztikus 

sajtóműfaj tollára tűzte tehát, mindezt azonban az adott műfaj sajátosságainak, illetve az 

azt megjelentetők érdekeinek megfelelően. Az illusztrált kiadványok persze 

szélsőséges, torz megvilágításban, kipellengérezve, vagy akár szimbólumokba burkolva 

mutatják be a fejedelmet, ennek ellenére ugyanazokra az alapvonásokra épülnek, mint a 

többi műfaj: Bethlen Gábor a császár ellen, a protestánsok oldalán, a törökök 

támogatását élvezve szállt hadba. Ezt, illetve az ehhez kapcsolódó néhány tényt 

dolgozza fel minden kiadvány és minden érdekszféra, saját nézeteinek megfelelően, a 

maga sajátos nyelvén. Ezt az elfogultságot mutatja valamelyest az is, hogy a néhány 

oldalas nyomtatott kiadványok közül a Bethlent viszonylag kedvező színben bemutatók 

Prágában, míg az őt inkább befeketítők Augsburgban kerültek nyomdába. A fejedelem 

tevékenységét illető megosztottságot tükrözi az az 1622-ben megjelent hírlevél is, 

melyben a szöveg szerzője Bethlent egy másik hírszerkesztő törökös vádjaival szemben 

nyíltan védelmébe veszi.  

A kérdés, miszerint a tényszerűnek ható beszámolók, nyilvánvalóan egyik vagy 

másik oldal irányába elfogult tudósítások, propagandatermékek vagy a burkolt 

torzítások tengerében mennyire lehetett objektíven eligazodni, viszonylag hiteles képet, 

esetleg véleményt formálni a fejedelemről vagy tevékenységéről, illetve hogy kinek volt 
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erre egyáltalán igénye és képessége, összetettségénél fogva sem válaszolható meg  

egyértelműen.  

Annyi bizonyos, hogy egy korabeli német nyelvű olvasó, aki érdeklődéssel fordult az 

Erdélyt érintő események felé, sokoldalú értesüléseket szerezhetett, és ha kellő 

távolságtartással tudta figyelni a híreket, vagy tudott olvasni a sorok között, akár reális 

képet is kialakíthatott Erdély fejedelméről illetve ténykedéséről. Erre azonban, 

figyelembe véve a kor átlagos szellemi műveltségét, illetve azt a tényt, hogy általában 

mindenki valamilyen táborhoz tartozott, kevés remény lehetett; valószínűbbnek tűnik, 

hogy mindenki saját pártállásához mérten olvasta és értékelte az információkat. Az 

értékelést természetesen nem könnyítették meg a tévedések (mint a hetilapok 

királyválasztással kapcsolatos hírei, melyek az aktualitás rovására, az 

információdömping hevében olykor „idejekorán” közölnek híreket), a szándékos 

torzítások (mint az a Bethlen és Brandenburgi Katalin esküvőjéről tudósító tollforgató, 

aki a menyasszony pompás bevonulásakor egyértelműen előkelőbb színben tűnteti fel 

annak bevonuló-menetét, mint Bethlen udvarát, s bár bizonyosan részt vett az 

eseményen, mégsem bír pontos információkkal a fejedelemasszony betegségéről), vagy 

az a számtalan levél és dokumentum, mely saját beharangozása szerint hiteles forrásból 

származik, ez azonban mégis nehezen bizonyítható.  

Hogy a híralapú sajtóműfajban terjesztett információk mennyire átitatták a kor 

társadalmát, azt az is jelzi, hogy Bethlen Gábor alakja hosszabb távra szóló verses 

elbeszélésekben, epikus művekben, olykor színpadi szerepekben, sőt még a kor 

kártyaasztalain is helyet kapott. Elméletileg tehát minden társadalmi réteg 

megismerhette.  

Bethlen Gábor törekedett arra, hogy nyomon kövesse a birodalmi sajtó híreit, 

tisztában volt azzal, hogy milyen kép rajzolódik ki róla az európai nyilvánosság előtt, 

felmérte a korabeli propaganda jelentőségét is, ezt bizonyítja tiltakozása az őt karikírozó 

gúnyképek ellen. A passzív tiltakozáson túl igyekezett mind a hazai, mind a nemzetközi 

közvéleményt aktívan is befolyásolni, politikáját minél szélesebb körben népszerűsíteni: 

ennek ékes bizonyítéka az az 1619 őszén napvilágot látott röplap, mely a latin és a 

német mellett magyar nyelven is propagálta országegyesítő politikáját. A több 

változatban és nagy számban fennmaradt „Des Türckischen Kaysers Hülff” kezdetű 

néhány oldalas kiadvány nagy területen való terjesztése is a fejedelem szándékát 

tükrözheti. Igaz ugyan, hogy erősen törökös - a nemzetközi nyilvánosság szemében 

tehát negatív - színben tűnik fel benne, ugyanakkor a királyválasztás időszakában nem 
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csekély jelentőséggel bírt, hogy - a dokumentum szerint - élvezi a török császár 

támogatását.  

Összességében mégis igen csekélynek nevezhető az a befolyás, melyet Bethlen 

Gábor a nemzetközi nyilvánosságra gyakorolni tudott. Ez azonban, nem tekinthető 

egyéni, vagy akár Erdély illetve Magyarország nem elegendő nemzetközi befolyásából 

fakadó kudarcnak, hiszen a bemutatásból az is kiderült, hogy még a lényegesen 

nagyobb befolyással és támogatással rendelkező pfalzi Frigyes, vagy később a Gusztáv 

Adolfot félistenként megjelenítő, óriási anyagi és emberi erőforrásokat mozgósító 

protestáns propagandagépezet sem tudta megszüntetni vagy kontrollálni az ellentábor 

propagandatevékenységét. 

Bethlen vitathatatlanul elérte azonban, hogy - miután az Erdélyi Fejedelemséget 

nemzetközi színtérre vezette, és a nagypolitikai eseményeket befolyásoló tényezővé 

tette - saját személye, tevékenysége, és rajta keresztül Erdély és Magyarország is 

folyamatosan a birodalmi tájékoztatás homlokterében mozogjon, s még a westfáliai 

béke idején is hatalmi tényezőnek számítson.  
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Bethlehem Gabor wie jre Fürst// liche Durchl: ...dess Königreichs Hungarn sich bemächtigt unnd die Königliche // Prag bey Lorentz 
Emmerich // Im Jahr Christ 1620. 
 

4° 8 lev (utolsó üres hiányzik) 

 
 
 
Röpl. 522. 
Schultetus, Abraham. Confoederations │Predigt│Bey Vernewerung weiterer Erklä-│rung vnnd Confirmirung der zwi-│schen den 
Königreich Hungarn vnd Böhem│vnd beyder König [Friedrich I.] vnd Fürsten [Gábor Bethlen] getroffenen│ Verbündnuss den 
25.│15. Aprill diesen 1620.│Jahrs in der Schloss-│kirchen zu Prag│gehalten.│Durch│Abraham Schultetum. Gedruckt zu Amberg 
bey│Johann Schönfeld. 
 

É.. n. 4° 13 l. Bleyer MKSz 1900. 68. App H 770. 
 
 
 
Röpl. 523/ a 
Sechs Underschiedtliche│hochwertige und erhebliche Schreiben│und Bedencken ... IV. Gründtlicher und wahrhaffter Bericht was 
massen ..Gabriel Bethlen ..- Gedruckt 1620. 
 

FMz 4265 
 
 
 
Röpl. 527. 
Türckischer Bethlehem│Vnd Mahometischer Gabor│An alle fromme Christliche vnnd│Trewhertzige so wol Hoch als 
Niederteut│schen zur Warnung an tag geben vnd│auffsKupffer bracht.A népének fölött kép: „Trewhertz Warnung An die gantze 
werthe Christenheit das man sich in gegenwertiger zeit│für den einschleichenden Türckischen Bluthundt wol vorzusehen hat.“ 
Bethlen Gábor tanácsadói, köztük Batthyány Ferenc élén a keresztény seregek felé mutat és jelt ad a töröknek a támadásra. 
 

H. é.ny. n. 2° 1 lev. Weller, A. I. 114. 550 Scheible 40, 10. Leffler 83. Drugulin 1421. (Ktr. jelz.App H 347) 
 
 
 
Röpl. 532. 
Zehenerley vnterschiedliche Relationes vnd│beschreibungen│Aller Fürnehmbsten│Kriegssachen so sich nit allein in Bö-│heimb, 
Hungern vnd Siebenbürgen diss. 1620.│Jahrs im Monat Januarij verloffen, sondern auch was │wirdt.│Item was sich mit der 
Hungarischen│Krönung Gabriel Bethlehns Fürsten in Siebenbürgen begeben vnd fürgeloffen ... fametszet│Erstlich gedruckt zu 
Regenspurg bey Matthias│Müler Anno 1620. 
 

4° 4 lev. 
 
 
 
Röpl. 533. 

Bethlen, Gábor. Copia│Bethlehm Gabors an│Pfaltzgraff Friederichen, vermein-│ten König in Böheimb etc.│Vnd 
dann│Pfaltzgraff Friede-│richs an bemelten Bethlehm Gabor│abgangenen widerantwortlichen│Schreibens. Auss welchen 
beyderseits Vnchrist-│liche vnd gegen der Röm: Keys:Mayest: mit Vnwar-│hafftenEhrenschmitzlichen Aufflagen verbitterte 
Gemüther ... zuersehen.│f m .  c í m e r│Gedruckt im Jahr 1621. 
 

H. ny. N. 4° 16 l. Szabó K. III. 1337. App H 787. Leffler, MKSz 1913. 18. Bethlen Gábor levele kelt: „Geben Neutra den23. April 1621.“ I. 
Frigyes cseh király levele kelt: „Geben zu Gruenhag den 23. Junij 1621.“ (Ktr. Jelz. RMK III: 1337) 

 
 
 
Röpl. 535. 
Bethlen, Gábor. COPIA│Eines Schreibens│so Bethlen Gabor den ersten Apri-│lis Anno 1621. auss Tirnaw an einen Fürsten│der 
Tartarn bey den Gesandten welche│derselbe bey jhme ghabt ab-│gehen lassen│Durch│Georgen Chezij von 
Kymavnterwegs│intercipiert,vnd der Kays. Mayest.│übersandt. Allen Guthertzigen Teutschen Nation zu│Nachrihtung vnd 
Erinnerung was hinder│dess Bethlen Gabor Caluinischen Geist│stecke, In die Teutsche Sprach│gebracht.│Gedruckt zu Augspurg 
bey Sara│Mangin Wittib. 
 

É. N. 4° 4 lev. Szabó K. III. 1317. (Ktr. Jelz. RMK III. 1317) 
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Röpl. 536. 
Bethlen, Gábor. Copia│Gabrielis Bethlenii an der Tartarn Fürsten abgangenes│Schreiben, Auss welchem desselben 
Bethlehems│meineydig vnnd recht Türckisches Gemüth gegen│das H. Römisch Reich vnd volgend die gantze Chris-│tenheit vnd 
wie wenig ehrlich vnd Christlich│Geblüts derselbin sich habe genug-│samb zusehen etc. │Gedruckt im Jahr│M.DC.XXI 
 

H. ny. N. 4° 4 lev. Szabó K. III. 1336. (Ktr. Jelz. RMK III. 1336) 

 
 
 
 
Röpl. 538. 
Der Röm. Kayserl.│auch zu Hungarn vnnd Böheimb│Königlichen Majestat [Ferdinand II.] Resolution.│Denen von den 
samptlichen Vir-ten Ständen Abgesandten ertheilt│in Wien den 16.Maij 1621.│Sampt angehengter │Copia│ Eines Schreibens so 
Bethlen Gabor│de ersten Aprilis Anno 1621. auss Tirnaw an │einen Fürsten Tartarn bey den Gesandten│welche derselbe bex jhm 
gehabt abgehn lassen.│Durch│Georgen Chezi von Kyma vnderwegs interci-│piert, vnd der Kays. Mayest. Vbersandt│Allen 
Guthertzigen Teutschen Nation zu nachrichtung│... In die Teutsche Sprach gebracht.│Gedruckt im Jahr 1621. 
 

H. ny. N. 4° 4 lev.Szabó K.  III. 1338. Halle 909.  (Ktr. Jelz. RMK III. 1338) 

 
 
 
Röpl. 539. 
Dess Türckischen Kaysers Hülff│Dem│Fürsten inn Sieben-│bürgen Bethlehem Gabor nunmehr er-│wählten König Vngarn vnnd 
desselben Stän-│den auch den Conföderisten Landen│versprochen.│f a m e t s z e t│Gedruckt zu Pressburg Im Jahr│M.DC.XXI. 
 

Ny. N. 4°4 lev. Szabó K. II. 421. 1620. évi kiadását ld. 507. sz. A. (Ktr. Jlz. RMK II. 421) 

 
 
 
Röpl. 540/a 
Drei underschiedliche Tractätlein. ... Gedruckt im Jahr 1621. 
 
 
 
 
Röpl. 542. 
Eygentlicher Abriss dess Scharmützels bey Neuheusel in Hun-│gern da der Käys. Auch zu Hungern vnd Böheim Königl. Majest. 
General Feld Obrister│Herr Conte de Bucquoy blieben ist.│Buquoy Érsekújvár ellen vonuló seregeit Bethlen Gábor katonái 
visszaverik, őt magát megölik. A kép bal felső sarkában B. medaillonképe, jobbról Érsekújvár látképe (Rézm: „Hanns Phill. Walch 
excud.“ 24×14 cm) A kép alatt 2 hasáb szöveg. 
 

H. é. Ny. N. 2° 1 lev. Drugulin 1496 (Ktr. Jelz.App.  M. 349) 
 
 
 
Röpl. 543. 
Extract│Dess Schlesischen Fürstentags Beschluss│...Item│Copey Schreibens so König Gabriel [Bethlen]│an die sämptlichen 
Vngerischen Stände hat│abgehen lassen. Gedruckt im Jahr│M.DCXXI. 
 

H. é. ny. n. 4° 24 l Szabó K. III. 1344. 
Bethlen Gábor levele kelt: „Geben in vnserer Freyen Stadt Posen den  sden 16. Novembr. 1620.“ (Ktr. Jelz. RMK III. 1344) 

 
 
 
Röpl. 545. 

[Ferdinand II.] Der Röm: Kay: Auch│zu Hungern vnd Böheim Königl: Mayest:│Edictal Cassation der widerrechtlichen... Wahl 
Gabrieln Betlen│im Königreich Hungern. So dann│Auffhebung vnnd Annullation│Aller zu Pressburg vnd Neuensol bey der selbst 
gehaltenen ...Versamblungen│ergangnen handlungen vnd verab-│schiedungen.│Auss dem Latein ... verteutscht.│Gedruckt zu 
Augspurg bey Sara│Mangin Wittib│M.DC:XXI. 
 

4° 8 lev. Szabó K. III. 1320. App. H 791. Halle 907. Freytag 5080. Zibrt IV. 7036. (Ktr. Jelz RMK III.1320) 
 
 
 
Röpl. 546. 
[Ferdinand II.] Der Röm. Kayserl.│auch zu Hungarn vnd Böhmen etc. Kö-│nigl. Majest. Edictal-Cassation, der vnbilichen│.. von 
Rechts wegen nichtigen│Wahl Gabriel Bethlehms zum Kö-│nig in Vngarn.│Neben angehangtenAnnulation, aller der│jenigen 
Acten vnd Handlungen so auff den zusam-│menkunfften zu Pressburg vnd Newen sol beschlos-│sen worden.│Item Copey eines 
Schreibens so der Graf von Mansfeld an den Bethlehem Gabor soll ge-│than haben. Gedruckt im jahr│M.DC.XXI. 
 

H. ny. N. 4° 21 l. SzabóK. III. 1324. App H 2 619. Freytag 5081. Leffler,MKSz 1913.20. (Ktr. Jelz. RMK III. 1324.) 
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Röpl. 547. 
Kurtze und gründtliche Newe-Zeitung│Welcher massen sich der│Marggraf von Jägerndorff der Statt vü-│Bistumbs Neyss auch 
der Statt vnd Fürstenthumbs│Troppar newlich bemächtiget ... Item│Wie die Hungarn die Statt Landtshut vnd Kostel in dem Land│ 
zu Mähren geplündert ... Wie die die Hungerischen Husarn vber den Fluss Mörich in das löb-│liche Ertzhertzigthumb 
Niederösterreich newlich einen vnnersehenen Einfall ge-│than ... Benebens auch wie sich der Gabor [Bethlen] der Hungarischen 
Statt Tirnaw bemächtiget.│Vnd endtlich│Wie er mit seinen Hungern vnd Anhang Pressburg belägert│ ... Gedruckt Im Jahr 1621. 
 

H. ny.n. 4° 4 lev. App H 796. Bleyer, Mksz 900. 70. Zibrt IV. 7826. 
 
 
 
Röpl. 549. 
RELATIO│Von des Keysern [Ferdinand II.] vnd│dann Bethlen Gabors Bottschafften│was sie im Parnass geworben│vnd welcher 
gestalt sie beyde│abgefertiget wor-│den. Gedruckt im jahr Christi│MDCXXI. 
 

H. ny. N. 4° 10[2]l. Leffler, MKSz. 1913. 21 
 
 
 
Röpl. 550/ f 
Von dem Ungerischen Friede ... Wie mit den Ungern einbestendiger Friede geschlossen worden – 1622. 
 

Mikrofilm Strahov kvt. Pld.-ról 
 
 
 
Röpl. 553. 
Gründlicher vnd Aussführlicher│Bericht:│Wie sich die Türcken│zu Gran in Vngarn starck versamlet, viel│Städt, Vestung vn 
Dörffer ein genommen vnd in│Brand geschlagn, welche ein gewaltiger Treffen bey Neutra mit den Käyserlichen 
Vngarnvnd│Walsteinischen gethan, Auch wie die Türcken die Käse-│rischen endlich in die Flucht geschlagen ... Geschehen in dem 
halben September vnd gantzen│October diese 1626. jahrs.│Gedruckt zu Gosslar Im Jahr 1626. 
 

Ny. N. 4°8 lev. Bleyer, MKSz 1900. 71. 
 
 
 
Röpl. 554. 
Vmbständliche│RELATION│Dess Bethlen Gabors│mit der Chur Brandenburgischen Princessin│Catharina zu Caschaw 
gehaltnen│Beylagers.│Erstlich Gedruckt zu Wien bey Gregor Gelbhar│vnd jetzt in Prag bey Paul Sesse:│Im jahr 1626. 
 

H. ny. N. 4° 4 lev. 
 
 
 
Röpl. 555. 
Vmbständliche│RELATION│Dess Bethlen Gabors│mit der Chur Brandenburgischen Princessin│Catharina zu Caschaw 
gehaltnen│Beylagers. Gedruckt in diesem 1626. Jahr. 
 
 
 
Röpl. 556. 
Friedensschluss│So widerumb auffs newe│zwischen der Röm: Khay: auch zu Hungarn│vnd Böheimb Königl: Mtt [Ferdinand II.] 
Vnserem allergedenigsten│Herrn etc.Vnd Bethlen Gabor Fürsten in Siebenbürgen│vermittels deren von beeden Thailen 
abgeordneten an-│sehenlichen vollmächtigen Herren Comissarien vnd│gesandten nach laut inbegriffner Articul 
verwichnen│Monat Decembris in der Königlichen Haubtstadt│Pressburg in Vngern abgehandelt│vnd auffgerichtet wor-│den.│ 
Gedruckt im Jahr 1627. 
 

H. ny. N. 4° 4 lev.(4a lev.) „ ... Geben in Vnser Kay.HauptStadt Wien den 28. Decembris Anno 1626.“ Szabó K. III. 1405.  (Ktr. Jelz 
RMK. III.1405.) 
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b) A Németh katalógus alapján 
 

 
H 38 

An den Durchleuchtigsten Fürsten ... Friderichen / Pfaltzgrafen bey Rein ... geschöpffte geheime Instruction. (Augsburg, Sara 
Mang), 1620.  16 Bl. 4° 
 

2. Ex.: 240. 62 Quod. (8) 

B 3 – C 1: Brife von Gábor Bethlen, 1616, 1619 
 
 
 
H 115 

Bayerischer Feldtzug. O. O. 1621. 59, [1] S. 4° 
 
vgl. H 116 
S. 50-53: Brief von Friedrich V. an Gábor Bethlen 
 
 
 
H 116 

Bayerischer Feldtzug. O. O. 1621. 75, [1] S. 4° 
 
2. Ex.: 30.7 Pol (4) 
3. Ex.: 46.3 Pol (19) 
vgl. H 115 
S. 66-70: Brief von Friedrich V. an Gábor Bethlen 
 
 
 
H 135 

Bericht vnd Abtruck eines Schreibens ... so Graff Ernst von Manßfeldt / an Gabriel Bethlen / König von Vngarn ... abgehen lassen. 
O.O. 1621. 4 Bl. 4° 
 
 
 
H 190 

Bohemicum Catharcticum, Oder Böhmisch Purgierpulver. O. O. 1620. 94. S. 4° 
 
2. Ex.: 32.22.1 Pol (2) 
3. Ex.: 36.18.1 Pol (9) 
4. Ex.: 45 Pol (15) 
 

S. 38-40, 71-73: Briefe von Gabriel Bethlen, 1619 
 
 
 
H 244 

Camerarius, Ludovicus 
... vnd anderer Sendschreiben Nach newlich fürgangner Meerschlacht. O. O. 1627. [6]. 33 S. 4° 
 
S. 21-22: Sendschreiben deß Fürsten auß Siebenbürgen 
S. 22-33: Deß Gaborischen Gesandten Oration 
 
 
 
H 365 

Deß Türckischen Kaysers Hülff Dem Fürsten inn Siebenbürgen / Bethlehem Gabor ... auch den Confoederirten Landen versprochen. 
Pressburg. [=Prag, Lorenz Emmerich] 1620. 4 Bl. 4° 

 
2. Ex.: 187 Hist. (18) 
vgl. H 366 
Hubay 507, RMK II. 410, RMNy App. 116 
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H 366 

Deß Türckischen Kaysers Hülff Dem Fürsten inn Siebenbürgen / Bethlehem Gabor ... auch den Confoederirten Landen versprochen. 
Pressburg. [=Prag, Lorenz Emmerich] 1620. 4 Bl. 4° 

 
2. Ex.: 187 Hist. (18) 
vgl. H 365 
 
 
 
H 470 

Eigentlicher / kurtzer vnd Warhafftiger Bericht. Des Zusammen gebrachten Bethlehem Gabor ... Kriegsmacht / von Türcken. 
Frankfurt / M. 1624. 12 Bl. 4° 
 
 
 
H 516 

Extract Deß Schlesischen Fürstentags Beschluß ... Item / Copey Schreibens / so König Gabriel an die... Vngerischen Stände hat 
abgehen lassen. O. O. 1621. 24 S. 4° 

 
2. Ex.: 46. 3 Pol (25) 
3. Ex.:59 Pol (4) 
4. Ex.: 217.7 Quod. (20) 
 
App. H. 794, Hubay 543, RMK III. 1344. 
 
 
 
H 595 

Friedens Articul. Welche Ihr Kay. May. Mit dem Fürsten Betlehem Gabor geschlossen. O. O. 1622. 4 Bl. 4° 
 
 
 
H 598 

Friedenschluß so ... zwischen der Röm: Käy: auch zu Hungarn ... Königl: MH. ... Vnd Bethlen Gabor Fürsten in Siebenbürgen ... in 
... Pressburg ... auffgericht worden. Prag 1627. 4 Bl. 4° 
 
 
 
H 627 

Geheime Instruction vnd Erinnerung An den ... Herrn Friderichen / Pfaltzgrafen bey Rhein. o. O. 1620. 18 Bl. 4° 
 
Bl. C 1 -  C 3: Briefe von Gábor Bethlen 1616 u. 1619 
 
 
 
H 711 

Gründliche Anzeig / was zwischen Chur-Pfaltz vnd Bayrn ... geschriben ... worden. München 1621. 7 Bl., 119 S. 4° 
 
2. Ex.: 59 Pol. (1) 
3. Ex.: 166.1 Quod. (2) 
4. Ex.: QuN 274. 1 (2) 
vgl. H 712 
Über Gábor Bethlen 
 
 
 
H 712 

Gründliche Anzeig / was zwischen Chur-Pfaltz vnd Bayrn ... geschriben ... worden. München 1621. [10], 143, [3] S. 4° 
 
2. Ex.: 50. 29 Juro (129 
vgl. 711 
Über Gábor Bethlen 
 
 
 
H 724 

Gründlicher vnd warhaffter Bericht; Was massen … gabrielbethlen … zum König in Vngarn erwehlet … worden. .o O. 1620. 23 S. 
4° 
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2. Ex.: 30.8  Pol. (34) 
3. Ex. :67.8 Pol. (4) 
4. Ex.: 2002. 63 Quod. (60) 
5. Ex.: Gl. 400 
6. Ex.: QuN 233. l (19) 
vgl. H 725 
App. H 780, Hubay 513 
 
 
 
H 725 

Gründlicher vnd warhaffter Bericht; Was massen … gabrielbethlen … zum König in Vngarn erwehlet … worden. o. O. 1620. 23 S. 
4° 
 
Vgl. 724 
Hubay 514 
 
 
 
H 727 

Gründlicher vnd warhaffter Bericht auß Prag. Wie sich der Bethlehem Gabor Fürst in Siebenbürgen ... zu Hülff kommen. Prag 1619. 
4 Bl. 4° 
 
 
 
H 1714 

Relatio Von deß Keysers vnd dann Bethlen Gabors Bottschafften. o. O. 1621. 10, [2] S. 4° 
 
2. Ex.: 59 Pol (10) 
Hubay 549 
 
 
 
H 1850 

Schlesischer Zusatnd / Das ist / Acta vnd Schrifften. O. O. 1621. 35, [1] S. 4° 
 
2. Ex.: 46.2 Pol. (4) 
3. Ex.: 46.3 Pol. (27) 
4. Ex. 59 Pol (13) 
 
 
 
H 1890 

Sechs Vnderschiedtliche … Schreiben. O. O. 1621. [2], 42 S. 4° 
 
2. Ex.: 59. pol. (31) 
Druckvarianten von 1620: 60 Pol. (31) u. 21.7 Pol. 
 
 
 
H 1917 

Siebenbürgen, Bethlen, Gabor Fürst von 
Copia ... an Pfaltzgraff Friederichen … Vnd dann Pfaltzgraff Friederichs … abgangenen widerantwortlichen Schreibens. O.O.1621. 
16 Bl. 4° 
 
 
 
H 1918 

Siebenbürgen, Bethlen, Gabor Fürst von Chezius, Georgius 
Copia Eines Schreibens ... den ersten Aprilis Anno 1621. auß tirnaw / an einen Fürsten der tartarn. Augsburg [1621]. 4 Bl. 4° 
 
Hubay 535, RMK III. 1317 
 
 
 
H 2094 

Türckischer ergrimmter kayser / oder / Gründtlicher Bericht ... auß was ... vrsachen ... der Türckische Kayser ... in ... Polen 
eingefallen. O. O. 1622. / Bl. 4° 
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H 2106 

Vmbständliche relation Deß Bethlehem Gabors / mit Chur-Brandenburgischen Princessin Catharina ... gehaltenen Beylagers. O. O. 
1626. 4 Bl. 4° 
 
Hubay 555 
 
 
 
H 2120 

Vngerischer vnd Siebenbürgischer Zustand, Das ist Eigentlicher vnnd glaubwürdiger Bericht, wasmassen sich die in ober Vngern 
vnd Siebenbürgen Kayserlicher Mayestaet vnderworffen, sich wider den Türcken praesentirt vnd die Catholische Religion 
angenommen. Nachgedruckt zu Augsburg, durch Andream Aperger auf vnser lieben Frawen Thor. Anno MDCXXX. 
 
 
 
H 2129 

Ungarn, Ferdinand II. König von (lat.) Übers. Anon.  
... Edictal Cassation. Augsburg 1621. 8. Bl. 4° 
 
s.a. H 2130 
 
 
 
H 2130 

Ungarn, Ferdinand II. König von (lat.) Übers. Anon.  
... Edictal Cassation. [Wien] 1621. 21, [1] S. 4° 
 
2. Ex.: 30.7 Pol. (13) 
3. Ex.: 37Pol (17) 
s.a. H 2129 
Hubay 546, RMK III. 1324 
 
 
 
H 2322 

Zehenerley vnterschiedliche relations. O. O. [1620]. 4 Bl. 4° 
 
Hubay 532 
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XI. 1.2.2 Vásári kiadványok 
 
 

A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár jelzete szerint 

 
 

a) A „ Relationis Historicae Semestralis Continuatio, Jacobi Franci Historische Beschreibung aller 
denckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in Europa / in hoch vnd nider Teutschland / auch in Frankreich / 
Schott- vnnd Engeland 6 Hispanien / Hungarn / Polen / Sibenbürgen / Wallachey / Moldaw / Türckey / tc. 
hierzwischen nechstverschiener Franckfurter Fastenmess biß auff Herbstmessz dieses 1620. Jahrs verlauffen vnd 
zugetragen. Auß uberschickten glaubwürdigen Schrifften vnd eiygenen Erfahrung / beneben atlich Kupferstücken / 
Durch Sigismundum Latomum, alas Meurer, Francum, verlegt vnd continuirt. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn / im 
Jahr Christi / M DC XX.” című vásári kiadvány felhasznált példányai: 
 

1616 tavaszi kiadvány: H: T 268 c 4° Helmst (1) 
1618 tavaszi kiadvány: A: 202.34 Quod (8) 
1618 őszi kiadvány:  A: 202.34 Quod (10) 
1619 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (21) 
1619 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (23) 
1620 tavaszi kiadvány:  M: Ge 482 (28) 
1620 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (25) 
1621 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (30) 
1621 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (29) 
1622 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (32) 
1622 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (31) 
1623 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (36) 
1623 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (35) 
1624 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (37) 
1624 őszi kiadvány:  Xb 3565 (1) 
1625 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (39) 
1625 őszi kiadvány:  M: Ge 482 (38) 
1626 tavaszi kiadvány: Xb 6256 
1628 tavaszi kiadvány: Xb 6257 

 
 
 
 

b) A „Jacobi Franci Historicae Relationis Continvatio, Vigesima Sexta. Warhafftige Beschreibung aller 
fürnembsten gedenckwirdigen Historien / so sich fast teglichen in Europa, Asia, Africa vnd America… zugetragen: 
Auffs beste collogirt von verschiener Franckfurter Herbstmesse / biß auff vorstehende Franckfurter Fastenmesse 
dieses 1614. Jahrs/ Alles zum theilauß eigner Erfahrung / theils auß vberschickten glaubwürdigen Schriften von tage 
zu tage verfasset vnd continuiret / durch Iacobvm Framen.” 
” című kiadvány felhasznált példányai: 
 
 

1613 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (16) 
1613 őszi kiadvány:  H: T 272. 4° Helmst (1) 
1614 tavaszi kiadvány: Xb 6253 

 
 
 
 

c) „Continuatio I. Der Zehenjährigen Historischen Relation. Das ist: Warhafftige Beschreibung aller 
gedenckwürdigen Historien / Handlungen vnd Geschichten / so seithero des nechst verschienenen Leipziger Newen 
Jahrmarckts / vnd etwas zuvorn / biß vff jtzige Ostermesse beyderseits dieses 1619. Jahres / sich hin vnd wieder in 
der Welt / sonderlich aber im heiligen Römischen Reich vnd in dem Königreich Böhmen / bey neulich entstandenen 
Kriegswesen begeben vnd zugetragen haben.“ című vásári kiadvány felhasznált példányai: 
 
 

1619 tavaszi kiadvány: M: Ge 482 (20) 
1619 őszi kiadvány:  LH 161 (2) 
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d) A „Theodori Mevrers Relationis Historicae, Oder Warhafftige Beschreibung aller Fürneme vnnd 
gedenckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in Europa / in hoch vnnd nider Tetschland / auch in Franckreich / 
Schotte- vnnd Engelland / Hispanien / Hungarn / Polen / Siebenbürgen / Wallachey / Moldaw / Türcken / tc. etwas 
zuvor vnd hierzwischen nechst verschiener Franckfurter Fastenmessz biß auff diese Herbstmessz dieses 1614. Jahrs / 
verlauffen vnd zugetragen. (…) Mit etlich schönem Kupfferstücken vor Augen gestellt / vnd verlegt durch 
Sigismundum Latomum. Gedruckt im Jahr nach Christi Geburt / M.DCXIV.” című kiadvány felhasznált példánya: 
 

1614 őszi kiadvány:   Xb 6254 
 
 
 
 

e) A „Newer Vnpartheyischer Teutscher Qeler Nuncius oder Glaubwürdige Erzählung aller Fürnemen 
vngedenckwürdigen Historien / so sich hin vnd wider in Europa / in Hoch – vnd Nider Teutschlandt / auch 
Franckreich / Engelland / Italien / Hispanien / Hungarn / Böheimb / Polen / Siebenbürgen / Wallachey / Preussen / 
Schweden / Türcken / tc. von der Fasten- biß auff diese gegenwertige Herbstmeß 1629. Jahrs / zugetragen vnd 
verlauffen haben. Gedruckt zu Cölln / Bey Peter von Brachel / vnter der gülden Wagen M DC XXIX.” című 
kiadvány felhasznált példánya: 
 

1629 őszi kiadvány:  202. 63 Quodl (3) 
 
 
 
 
 

 

XI. 1.2.3. Hetilapok 

A brémai egyetem „Deutsche Presseforschung” intézetének kronologikus 
gyűjteménye alapján, 1620 
 

„AVISO Relation oder Zeitung / was sich begeben vnd zugetragen hat in Deuts vnd Welschland / 
Spannien / Niederland / England / Frankreich / Vngern / Osterreich / Schweden / Polen / Schlesien / Item 
Rom / Venedig / Wien / Antorff / Ambsterdamm / Cölln / Franckfurt / Praag vnd Lintz / etc. So von 
Nürnberg / den 1. Januarij / vnnd sonst Wöchentlich avisirt vnd angelanget.” 
 
„Relation / Kurtzer Bericht / was sich im gantzen Römischen Reich / vnd in den vmbliegendern begeben 
vnd zugetragen hat. Welche von Nürnberg den 30 Decembris 1610 angelangt vnd sonst wöchentlich 
anhero avisirt wird.” 
 
„Titellose Zeitung” (Frankfurter Postzeitung) 
 
Wöchentliche Zeiung aus mehrerley örther. A. 1620. 
 
„Zeitung Auß Deutschlandt / Welschlandt / Franckreich / Böhmen / Hungarn / Niederlandt vnd andern 
Orten Wöchentlich zusmmengetragen / Im Jahr 1620.” 
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XI. 1.2.4. Egyéb 

 

HAPPEL, Eberhard Werner: Der Ungarische Kriegs-Roman: Oder Ausführliche 
Beschreibung Deß jüngsten Türcken-Kriegs Wobey Aller darinnen verwickelter Hoher 
Potentaten Länder... Unter einer anmuthigen Liebes- und Helden-Geschichte... - 
Middelburg  1685.  – [OSZK] 
 

[STEGER, Thobias]: Unpostreuterische, Das ist, Unparteyhische Geschicht Schrifften, 
So sich syeder der nehesten Herbstmesse, in Spanien, Engeland, Franckreich, 
Niederland, Böhmen, Poln, Ungern, Und fast in dem mehrer teil Europa zugetragen, bis 
auff jetzigen September, Anno 1590 : Deren Grund und befestigung Catholische, und 
nicht Catholische Brieffe, so aus den Legern gesendet, Desgleichen anderer Vornemer .̤ 
Schreiben und Erfarungen .̤ / Gestellet und verfertiget, Durch M. Thobiam Steger 
[Straßburg 1590]. - [Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek, <A: 267.7 Quod. (1)>] 
 

Vngerischer vnd Siebenbürgischer Kriegshändel Ausführlicher Beschreibung, was 
sich von dem Herbst dess vergangnen 96. Jahrs, biss auff den Früling dieses lauffenden 
97. Jahrs, zwischen dem Erbfeind Christlichen Namens dem Türcken, vnd den Christen, 
so wol in ober als vnder Vngarn, Siebenbürgen, Wallachey, Moldaw, Poln, Bulgaria, 
Persia etc. Inn Schlachten, Scharmützeln, einnemung der Länder, Stätt, Vestungen vnd 
andern Sachen, von einem vnd von dem andern theil, denselbenKrieg belangendt, 
gedenckwürdigs verloffen vnd begeben. – [Nemzeti Múzeum, Hung. 822.] 
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X. A szövegben szereplő ábrák és képek jegyzéke 

 

1. ábra: A Bethlen Gáborra vonatkozó nyomtatott hírlevelek kiadási 
hely szerinti területi megoszlása 

68.old. 

2. ábra: A Bethlen Gáborra vonatkozó német nyelvű kiadványok 
idő-és mennyiségbeli megoszlása az Apponyi, Hubay és 
Németh katalógusok alapján 

69. old. 

3. ábra: Bethlen, a török szövetségese (A „Böhmischer 
JesuitenKehrauß / vnd Teutsche WeckUhr” című röplapból 
kinagyított kép) 

81.old. 

4. ábra: Bethlen, az erdélyi süveges róka (A „Keyserliche Schlacht vnd 
Victoria in Böhmen” című röplapból kinagyított kép) 

86.old. 

5. ábra: Bethlen, a turbános véreb (Az „Emblematische Beschreybung” 
kezdetű röplapból kinagyított kép) 

88.old. 

6. ábra: A főbb témakomplexumok a frankfurti vásári 
kiadványokban (1591-1806) 

112.old. 

7. ábra: A vásári kiadványok Bethlen Gáborra vonatkozó híreinek 
idő- és mennyiségbeli megoszlása 

149.old. 

8. ábra: A vásári kiadványok Bethlen Gáborra, I. Rákóczi Györgyre, 
és a fejedelemségük idején Erdélyre, illetve a Királyi 
Magyarországra vonatkozó híreinek megoszlása 

150.old. 

9. ábra: A Bethlennel kapcsolatos hírek aránya egy hetilapon belül 
(1620) 

167.old. 

10. ábra: A Bethlen Gáborra vonatkozó hírek idő- és mennyiségbeli 
megoszlása a „Zeitung aus Deutschland” c. hetilapban 
1620-ban 

168.old. 

11. ábra Honnan érkeznek a hetilapok Bethlennel kapcsolatos hírei 
(1620)? 

169.old. 
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(Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek: 
UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 43.) 
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(Paas 3. / p.291.) 
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(Harms IV/ p.114.) 

242.o. 
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252.o. 

Mellékletek XV. „Schlaffender Löw” 
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(Harms IV / p. 125.)  
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Mellékletek I. 

 Magyarország két nagy birodalom szorításában 
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Mellékletek II. 
A „Denckwürdiges Geheimnuß…” kezdetű röplap 

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 43. 
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Mellékletek III. 
Az „Eigentliche Abbildung des Winter Königs…” kezdetű kiadvány 

Paas 3. / p.291. 
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Mellékletek IV. 
„Pragischer HofeKoch Vom Wintermonat / Im jahr / 1620.”   

Harms IV/ p.114. 
 
 



 243 

 

 
 
 

Mellékletek V. 
„Post Bott. Getruckt im Jahr / 1621.” 

Paas 3. / p. 205. 
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Mellékletek VI. 
„Hochwichtige Erhebliche ursachen…” 

Harms II./ p. 149. 
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Mellékletek VII. 
„Der Union Mißgeburt” 

Paas 3./ p.330. 
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Mellékletek VIII. 
„Wahre Contrafactur vnd Abbildung” 

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 32. 
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Mellékletek IX. 
„Trewhertz Warnung, An die gantze werthe Christenheit”  

App.M. 347. 
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Mellékletek X. 
„Böhmischer Jesuiten Kehrauß / vnd Teutsche Weck Uhr…” 

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 48 
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Mellékletek XI. 
„Extract derAnhaltischen Cantzley…” 

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. Germ. Un. VIII, 82 Rara, 45. 
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Mellékletek XII. 
„Deß Adlers und Löwen Kampff” 

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. Germ. Un. VIII, 82 Rara, 44. 
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Mellékletek XIII. 

„Triumphirender Adler”  
Bohatcová/ p. 117. 
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Mellékletek XIV. 

„Wachender Adler” 
Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  

UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 43. 
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Mellékletek XV. 

„Schlaffender Löw” 
Bohatcová / p.118. 
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Mellékletek XVI. 

„Keyserliche Schlacht vnd Victoria in Böhmen” 
Harms IV / p. 125.
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Mellékletek XVII. 
 „Emblematische Beschreibung des Edlen Oesterreichischen Stamms / vnd dessen 

Widerwertigkeiten” 
Halle, Staatliche Galerie Motitzburg: M: F 153 / 57. 
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Mellékletek XVIII. 
Des Pfaltzgrafen Haußgsind”  

Harms II./ p. 187. 
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Mellékletek XIX. 
„Newes KönigFest”  

Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek:  
UB: 2° Hist. germ. un. VIII, 82 Rara, 38. 
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Mellékletek XX. 
„Gabriel Bethlen D.G. Princeps Transsylaniae” 

Gotha, Museen der Stadt Gotha Kupferstichskabinett: SM : G 50,1 
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Mellékletek XXI. 
Egy vásári kiadvány címplapja 

Herzog August Bibliothek M: Ge 482 (23) 
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Mellékletek XXII. 
Bethlen „Véres zászlajának” szöveges változata 

Paas 3./ 100. 
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Mellékletek XXIII. 
Bethlen „Véres zászlajának” kartusos változata 

Paas 3./ p.103 
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Bethlen Gabors Blutfahnen / 
Welchen derselbige zu Newsol von rothem Damaschket machen / mit gegnwerti- 

Gen Figuren vnd Worten mahlen / vnd Emerico Turczo als Landfenderichen 
solenniter vberlieffern lassen 

 
 
Diese Figur allhier zur frist   Das Schwert /Palmzweig / auch zuvor an 
Bethlen Gabors Blutfahnen ist  Das lauffent Schiff zu sampt dem Stern, 
Welchen er newlich (mich versteht)  Selbst wisst ich die Außlegung gern 
Emeric Turczo lieffern thet   Dann ein jeder selbst / wie ihr wisst / 
Dem Land Fändrich in Vngerland  Seiner Wort bester Deuter ist: 
Was nun der Fahn hat vor Verstand  Vor mein Person wüntscht ich allzeit / 
Oder was die Figur bedeut   Daß dieser Fahn alls guts bedeut. 
Möcht vielleicht geben bald die Zeit  Gott woll auch gnädig dafür seyn / 
Allein die Wort so drinnen stahn  Daß die nicht bey vns brechen eyn / 
Will ich dir jetzt teutsch zeigen an  So allhie auff dem Schiff fahren / 
Sie steht in dem Psalmenbuch  Vor frembden Völckern vns bewahrn. 
Am acht vnd sechtzigsten auffsuch  Darzu wird auch helffen gern / 
Da David spricht: Es steh Gott auff /  Christus der rechte Jacobs Stern / 
Daß seine Feinde all zu hauff   Die Sonne der Gerechtigkeit / 
Zerstrewet werden in seim Grimm  Welchem gehören weit vnd breit 
Die ihn hassen fliehen vor ihm / tc.  All Königreich / Scepter vnd Cron 
Darnoch ein Schrifft / so allhier steht  Alls dem ewigen Gottes Sohn/ 
Vnter der Säulen / dahin geht:  Der biß an der Welt End regiert 
Durch Gottes Raht befestigt ist /  Ihn anzuruffen vns gebürt / 
Zur Hoffnung vnd Gedult zur frist /  Daß er vnser liebs Vatterland 
Dem außgeworffnen Ancker wol /  Bring wider in Frid vnd Wolstand. 
Gott Glück verleyhen. Darnach sol  Gott helff / daß dieser Palmenzweig 
Ihm ein jeder selbst bilden ein  Daß Schwert enzwey schlag in einem Streich/ 
Was der andern Verstand möchte seyn  O lieber Gott / von vns nicht weich. 
Als Sonn / Scepter / Säulen vnd Cron    ENDE. 

 

Bethlen Gábor véres zászlaja / 
Melyet ugyanaz Besztercebányára veres damasztból készíttetett / mai  

figurákkal és szavakkal díszítetett / és Thurzó Imre nagybirtokos  
Úrnak adatott át 

 
 

Ez ittlévő mostani figura    A kardnak és a pálmaágnak / azok előtt 
Bethlen Gábor véres zászlaja   Az úszó hajónak és a csillagnak, 
Melyet az (én úgy értem)   Megfejtését szívesen tudnám magam 
Mostanság adott Thurzó Imrének   De mindenki maga / tudvalevőleg / 
A magyarországi nagybirtokos úrnak  Saját szavának legjobb értője: 
Hogy mi értelme a zászlónak   Személy szerint azt kívánnám minden időben 
Vagy hogy mit jelent a figura  Hogy ez a zászló csupa jót jelentsen. 
Majd az idő talán megoldja   Isten legyen könyörületes ebben / 
Csak a szavakat melyek állnak benne  Hogy ezek ne hozzánk törjenek be / 
Mutatom meg neked német nyelven  Kik mind utaznak e hajón / 
A Zsoltárok Könyvében áll   Idegen népektől minket óvjon. 
Keresd ki a hatvannyolcadiknál  Ebben lesz nagy támaszunkra / 
Ahol Dávid szól: Isten felkele  Krisztus Jákob csillaga jobbra / 
Hogy ellenségeit mindenfele   Az igazság(osság) Napja /  
Szétszórja őket dühében   Akié szerte a világban 
Gyűlölői vannak menekülésben / stb.  Minden királyság / jogar és korona 
Itt áll még egy írás aztán   Mint ahogy az örök Isten Fiáé is /  
Az oszlop alatt, melyben az áll:  Ki uralkodik a világ végéig 
Isten szava arra int /   Őt szólítani nekünk illik /  
Remény és türelem kell ma is  Hogy édes Hazánkon 
A kivetett horgonyra aztán   Újra békét jólétet hozzon. 
Isten minden jót hozzon. Ezután  Isten segítsen / hogy ez a pálmaág 
Mindenki maga találja ki   A kardot kettéüsse egy csapásra / 
Mi más jelentése lehet neki   Ó édes Istenünk / minket ne hagyj magunkra. 
A Napnak/ jogarnak/ oszlopnak/ koronának   VÉGE 

 

Mellékletek XXIV . 
Bethlen Véres zászlajának szövege német nyelven (ill. magyar fordításban) 
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Mellékletek XXV. 
A frankfurti Relationes Historicae…vásári kiadvány „vészjósló” metszete Bethlen királyválasztása körüli időszakban
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Mellékletek XXVI.     Mellékletek XXVII. 

 

   
Mellékletek XXVIII.    Mellékletek XXIX. 

 

    
Mellékletek XXX.    Mellékletek XXXI. 

 
Mellékletek XXVI-XXXI.  

Bethlen Gábor egy kártyajáték lapjain 
Bohátcová, négy számozatlan piros oldal 

 


