
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Bethlen Gábor a korabeli angol nyomtatványokban és szépirodalomban 

Az angol közvélemény figyelme, amit a tizenötéves háború alatt főleg a 
török-magyar hadműveletek kötöttek le, a XVII. század első évtizedében már a 
magyarországi politikai fejlemények felé fordul. Ezt jelzi az 1605-ben Londonban 
kiadott, franciából fordított röpirat, A Declaration of the Lords and States of the 
Realme of Hungarie,1 ez a tájékoztató igényű beszámoló a Bocskay-felkelésrőL 
amelyben a magyar nemesség politikai sérelmei és kívánságai mellett a protestán
sok vallási sérelmei is megfelelő hangsúlyt nyernek. Ezt követi 1607-ben az 
ugyancsak franciából átültetett mű a bécsi béke feltételeiről, amit Nathaniel Butler 
ad ki, az Articles of the peace agreed upon between the Archduke Matthias... and the 
deputies of the Lord Botskay...2 De Bocskai István túl rövid ideig él ahhoz, hogy 
alakja gyökeret verjen a külföld, különösen az olyan távoli külföld tudatában, 
mint az angol királyság, ahol I. Erzsébet hosszú országlása után a Stuart-ház kerül 
uralomra a trónra megválasztott I. Jakab személyében. 

1613 fontos dátum a Stuart-kori angol külpolitika történetében. Ez év február
jában lép házasságra Elizabeth Stuart Frigyes pfalzi herceggel, a későbbi cseh 
királlyal. Ez a korabeli Európa képzeletét felgyújtó és roppant ceremóniasorozat
tal ünnepelt esemény csak következményeiben bizonyul fontosnak: a cseh király
ság körüli bonyodalmak belevonják Angliát a harmincéves háborúba és hosszú 
évtizedekre előre meghatározzák a kontinentális hatalmakkal szemben folytatott 
angol politika főirányát. De az már inkább véletlen, hogy az angol közvéleményt 
éppen 1614-15-ben informálja egy hosszabb értekezés a külföldi politikai esemé
nyekről, méghozzá egy olyan jelentés, amelynek számos erdélyi és magyar 
vonatkozása van. 

Bethlen Gábor neve az angol diplomáciai jelentésekben először Sir Thomas 
Glover levelében bukkan fel, aki 1608. augusztus 17-én írja Konstantinápolyból, 
hogy megérkezett a Portára az erdélyi fejedelem követe 140 főnyi kíséretével: „A 
neve Bethlen Gábor - egyike a fejedelem [ti. Báthori Gábor] fő tanácsadóinak - és 
már kezet is csókolt a Szultánnak".3 Öt évvel később Stephen Lesieur jelenti I. 
Jakabnak Báthori Gábor halálát és Bethlen megválasztását az erdélyi fejedelmi 
trónra.4 Azt, hogy ez az esemény bizonyos súllyal bírt a korabeli európai 
politikában, több korabeli tudósítás bizonyítja. Ilyen volt a Mercurius Gallo-Beígi-
cus című hírlap-évkönyv, amelyet akkor Gotthard Arthus5 szerkesztett a Majna 
melletti Frankfurtban, s amelynek latin szövege szolgált alapul a már korábban 
említett angol nyomtatványhoz, amely A Relation of all Matters passed, especially in 
France and the Low-Countries... Together with such Occurences ofNote as have happened 

1 Példánya Angliában egyedül az oxfordi Bodleian könyvtárban található. 
2 RMK, III. 1046. Példányai az oxfordi Bodleian könyvtárban és az oxfordi Queen's College-ben. 
3 The Travels ofjohn Sanderson in the Levant, 1584-1602. London, 1931. 253. 
4 Public Record Office, State Papers Foreign Germany: Empire and Hungary, SP 80/3 f. 82. 
5 A British Library nyomtatott katalógusa szerint azonos Gaspar Ensszel. 

52 



53 



in Spaine, Italie, England, Germany, Hungarie and Transylvania, since Marái last to this 
present, 1614" címen jelent meg Londonban/ William Welby nyomdájában.6 

A negyvenöt oldalas nyomtatvány kompilátora és fordítója Robert Boothe volt, 
aki előszavában elmondja, azért vállalkozott a fordításra, mert az eredeti szöveg 
latin stílusa olyan rossz volt, hogy azt alig lehetett érteni, s barátai biztatták, hogy 
vágjon neki a munkának. Boothe tanult ember volt, Cambridge-ben végzett és 
szerzett M. A. fokozatot 1610-ben, majd egyidejűleg az Emmanuel College szenior 
tagjaként (Fellow) működött, tehát tanított is Cambridge-ben. 1620-ban latin 
verseskötetet adott ki Londonban Encomium Heroum címen; ekkor már alighanem 
a fővárosban élt. 

Az A Relation ofall Matters... több ízben foglalkozik Bethlen Gáborral, sőt maga 
az 1614 márciusa óta eltelt események elbeszélése is az erdélyi változások 
leírásával indul. (Bár a kiadvány 1614-es évszámmal jelent meg, ez az angol kiadói 
gyakorlatban valószínűleg 1615 márciusát jelentette, a régi naptár alkalmazása 
miatt.) Elmondja Báthori Gábor halálának következményeit, s azt hogy Bethlent 
(Gabriel Bethline) a török nevezte ki Erdély fejedelmének; ezek szerint miután 
Medgyesen (Medisa) Báthori régi hívei közül többeket megöltek,7 az ország 
többségében „Bethlennel tartott és alávetette magát uralmának". Ezután a szöveg 
(1-3. lap) ismerteti a töröknek Erdély nemességéhez és tanácsához írt levelét, 
amely Bethlen Gábort úgy mutatja be, mint a béke helyreállítóját, aki Báthori 
Gábor „zsarnoksága" után most visszaadja az erdélyiek szabadságjogait, s bizto
sítja a török számára oly fontos tartomány nyugalmát. Szó esik Lippáról és Jenőről 
(„Geneum"), valamint arról, hogy a császárhoz küldött török követ is olyan 
levelet vitt a szultántól, amely a béke fenntartását részben attól teszi függővé, 
elismeri-e az Bethlen Gábor fennhatóságát Erdélyben. Itt már úgy aposztrofálják 
Erdély új urát, mint „nagy bölcsességű és érdemű fejedelmet"," ami arra mutat, 
hogy Bethlen Gábornak fontos barátai és támogatói lehettek a Portán. 

A Boothe-féle nyomtatvány egy későbbi részében foglalkozik a rendek birodal
mi gyűlésével Linzben, ahol Bethlent a béke megszegésével és azzal vádolják, 
hogy Erdélyt be akarja olvasztani a Török Birodalomba.9 A kérdés úgy vetődik 
fel, mitévő legyen a Császár, amennyiben a török megtagadja a békeszerződés 
ratifikálását. De a szövegből látszik, hogy a háborúpártiak nincsenek többségben 
Linzben, s így a további konfliktus (Erdély, vagy bármi más kapcsán) elkerülhető. 

A következő négy évből nem ismerünk angol nyomtatványokat, amelyek 
Bethlen Gáborral foglalkoznának. Ahogy viszont 1619 májusában a csehek meg
választják Frigyes pfalzi herceget királyuknak, és pár hónapra rá az erdélyi 
fejedelem „kiindul Fejérvárról Magyarország felé a cseheknek segítségekre",10 a 
külföld, s így Anglia érdeklődése újra errefelé fordul. Már 1619 őszén ezt írja a 
jólértesült Dr. Walter Balcanqual Sir James Oxendennek: „A rendek Magyarorszá
gon [is] detronizálták királyukat és helyére az erdélyi fejedelmet választották meg, 
egy nagy derék [valiant] uralkodót, aki szövetségre lépett a Palotagróffal [ti. a 
pfalzi választóval] közös ellenségük, az osztrák ház ellen".11 1620-ból pedig már 

6 Példányai a British Library-ben és a Bodleian könyvtárban. 
7 A medgyesi gyűlésen nem Báthori Gábor volt párthíveit ölték meg, hanem éppen Báthori 

meggyilkolásáért ölték meg Szilasi Jánost és társait, vö. Bethlen Gábor krónikásai, Bp., 1980. 137. 
* A Relation ofall Matters... London, 1614. 4. 
9 Uo. 34. 

1(1 Bethlen Gábor krónikásai. 117. 
11 Letters and Other Documents illustrating relations between England and Germany. London, 1868. 44. 
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három angol nyelvű nyomtatványt ismerünk, amely Bethlen cseh szövetségével, 
illetve hadi sikereivel foglalkozik. Időrendben alighanem a Frigyes és Bethlen 
Gábor között 1620. január 15-én kötött egyezség szövege az első, amely angolul 
Articles of the League, made betiveene Fredericke, King of Bohemia and Gabriel, Prince of 
Hungária and Transilvania... címen jelent meg, a kiadás helyének feltüntetése 
nélkül. Bár a Régi Magyar Könyvtár legfrissebb kiegészítő füzete (szögletes 
zárójellel) Londont tartja kiadási helynek,12 mégis valószínűbb, hogy ez a hatlapos 
kis nyomtatvány is ugyanabban a hollandiai Middleburgh-ben jelent meg Abra
ham Schilders nyomdájában, ahonnan egy másik, hasonló nyomtatvány, The Laté 
Good Successe and Victory... of the King of Bohemia's forces... Against the two great 
generals of the Emperour, Bucquoy and Dampiere származik. Ez utóbbi, amely a 
protestáns szövetségesek kezdeti sikereiről számol be, ugyanis alcímében azt 
ígéri, hogy szövegéhez csatolja a már fent említett egyezség szövegét is, de ez az 
OSZK-ban őrzött kiadványból (Apponyi IV:2003) hiányzik. Ami The Laté Good 
Successe and Victory... c. nyomtatványt illeti, abban csak egy helyen esik szó 
Bethlen Gáborról, aki Kassán huszonöt század hajdút ígért ,a cseh követnek a 
protestáns konföderáció megsegítésére. Mint tudjuk, a fehérhegyi csatában ma
gyar csapatok is részt vettek, de nagyon hamar megfutottak, ami pedig Péchi 
Simon segédcsapatát illeti, az késve érkezett a harc színhelyére.13 

E két röpiraton kívül még egy harmadik nyomtatványt is ismerünk 1620-ból, 
jóllehet az valamikor az év őszén jelenhetett meg, mivel legkésőbbi hírének 
keltezése 1620. szeptember 15. Ez a korábbiaknál terjedelmesebb, The Present State 
of Affairs betwixt the Emperor and the King of Bohemia and their confederates... című 
kompiláció több levelet is tartalmaz: nevezetesen „Gabriell" 1620. augusztus 28-i 
keltezésű levelét Frigyes cseh királyhoz (angolul és latinul), tudósításokat Prágá
ból és Bécsből, egy szöveget, amely a Habsburg-uralkodót próbálja jobb belátásra 
bírni a cseh rendekkel kapcsolatban, továbbá három levél szövegét, amit Jägers-
dorff hercege írt a cseh királyhoz, illetve a király tanácsosai írtak különböző 
személyekhez.14 Ezek közül Bethlen Gábor levelét kiadták ugyanabban az évben 
franciául, és minden bizonnyal németül is.15 Mint a másik két nyomtatványon, 
ezen sincs feltüntetve a kiadás helye, tehát az éppúgy lehet London, mint a már 
említett Middleburgh, vagy éppen Amsterdam, ahol 1621-ben már jól felszerelt 
angol nyomda működött. 

Jelentek meg angol nyelvű nyomtatványok persze még másutt is külföldön, 
például Párizsban. Itt adták ki valamikor 1621-ben a The Lamentable death of the 
Earle of Bucquoy, Generali of the Emperours Army című hadijelentéssel egybekötött 
röpiratot, amely a korábban említettektől eltérően erőteljesen Habsburg-párti mű. 
Bár kedvezőtlen színben tünteti fel Bethlent, a francia születésű Bucquoy 1621 
júliusában bekövetkezett halálával kapcsolatban (a tábornok Érsekújvárnál esett 
el), mégiscsak említést kell tennie annak katonai sikereiről.16 Ezt rengeteg újság, 
corranto vagy newsletter követi: egyedül 1620-21-bői harmincöt ilyet tart számon 
a Short-Title Catalogue, 1475-1640 második kiadása.17 A számozott tudósítás-

12 Régi Magyar Könyvtár, III. 4. füzet. - Pótlások, kiegészítések, javítások. Bp., 1993. 7559. 
13 Bethlen Gábor állama és kora. Bp., 1980. 171. 
14 E mű OSZK jelzete: App.rV:2004. 
15 Régi Magyar Könyvtár. EQ. 2. füzet. Pótlások, kiegészítések, javítások. Bp., 1991. 6110 alatt lásd a levél 

francia fordítását. 
16 Egyetlen példánya a British Library-ben. 
17 A Short-Title Catalogue of English Books... 2nd ed. Vol. 2. London, 1976. 178. 
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gyűjtemények közül a londoni Our last Weekely nezves 1621 október 2/12-től jelenik 
meg és szinte minden egyes számában ír Bethlen Gáborról, egyhelyütt szinte 
rajongó hangon: az ótestamentumi Ahabhoz hasonlítja és „a protestáns vallás 
nagy reménységeként" emlegeti.18 

A következő években napvilágot látó időszakos (számozatlan) nyomtatványok 
és tudósítás-gyűjtemények is sűrűn foglalkoznak Bethlen Gábor tetteivel, vagy 
terveivel. 1622 folyamán három ilyen jelent meg „Hága" kiadási hellyel, de 
feltehetőleg mindhárom Londonban, Edward Allde, Bemard Alsop és talán 
Adrian Clarké nyomdájában.19 Az első közülük, a Newesfrom the Palatinate (Pfalzi 
újságok) című 29 lapos leírás Mansfeld sikereiről csupán egyetlen bekezdést 
szentel Bethlen Gábornak (akit „Bethlehem"-nek ír), amelyben arról van szó, hogy 
mivel a Habsburg uralkodók kozák segédcsapatokat kapott Lengyelországból, 
Bethlen jogosnak érezte, hogy ő viszont török segítséget kérjen. A következő 
hasonló jellegű kiadvány, a 17 lapos More Newes from the Palatinate and More 
Comfort to every true Christian cáfolja azokat a híreket, miszerint igazi béke jöhetne 
létre a császár és az erdélyi fejedelem között, minthogy ehhez egyrészről a török 
beleegyezése szükséges, s a török jelenleg neheztel a császárra, másrészt pedig a 
cseh király restitúciójának ügye még mindig megoldatlan.21 Végül az ugyancsak 
1622-ben, méghozzá április 17-én kinyomtatott Good newes for the King ojBjohemial 
c. röpirat (28 lapos, félreszámozott utolsó lappal) ismét és nyomatékosan cáfolja 
a Bethlen és Ausztria közötti tartós béke lehetőségét, mivel úgymond: „Az erdélyi 
fejedelem a cseh királyt komájának hívja, mivel keresztvíz alá tartotta annak 
gyermekét22 és megígérte, hogy sohasem hagyja őt cserben, egészen addig, amíg 
így, vagy úgy újra hatalomra nem kerül; sőt, meg kell mondanom, hogy azért nem 
koronáztatta meg magát a magyar koronával, mert fogadalmat tett, hogy mind
addig nem lép trónra, amíg a spanyol helyőrség és a császári csapatok el nem 
takarodnak Győrből, Komáromból és más helyekről, sőt amíg magát Pozsonyt be 
nem veszi és meg nem tisztítja az ellenségtől".23 Ilyen ígéretek után érthető, hogy 
sokan csalódnak, amikor a fejedelem 1624 májusában végül mégiscsak megköti a 
békét a császárral. 

Bethlen Gábor neve az angol olvasónak olyan jól csenghetett, hogy egyes 
nyomtatványok „szalagcímben" ugratták azt ki, hogy minél többen megvegyék 
az alkalmi kiadványt. Erre az enged következtetni, hogy a Londonban megjelent 
A True Relation of such Battailes as Have Beene Fought of laté betwixt Bethlem Gabor, 
and the Emperor, vagyis „Azon csaták hű leírása, amelyeket nemrégiben vívott 
Bethlen Gábor a Császárral" és amely egy rejtélyes és már el is halálozott „Mr. 
Balam" leveleinek alapján készült, mindössze egyetlen mondatban foglalkozik 
azzal a hírrel, hogy Mansfeld grófnak jelentették, Bethlen nemrégiben megütkö
zött a császári erőkkel és vagy 4000 embert vesztett.24 Másszóval itt nem a címben 
ígért csatákról van beszámoló, csupán egyetlen állítólagos ütközetről, ami azért 
nem történhetett 1622-ben (maga a nyomtatvány 1623 márciusában látott nap-

18 Our last Weekely newes. Nr. 7 (1621. november) 4. (Példány a British Library-ben). 
19 Vö. A Short-Title Catalogue... 2nd ed., Vol. 3. London, 1991. 41. és Vol. 2., 179. 
20 Newesfrom the Palatinate. The Hage (sic!), 1622. 23. 
21 More Newesfrom the Palatinate. (H. n., 1622.) 5-6. 
22 Good newes for the King ofBohemia? (H. n., 1622.) 2. 
23 Good newes..., 2-3. 
24 A True Relation of such Battailes... (H. n. 1622.) OSZK jelzete Apponyi 1:800; egyetlen angliai 

példánya a glasgow-i nyilvános könyvtárban. 
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világot), sem 1623 első felében, mert ekkor éppen fegyverszünet volt a hadviselő 
felek között. 

Eddig főként a röpiratok és időszakos nyomtatványok tükrében vizsgáltuk az 
angliai Bethlen-recepciót. Ami a kor népszerű „világföldrajzait" illeti, amelyek 
történeti kompendiumként is szolgáltak, az oxfordi Péter Heylyn Microkosmusá-
ban (1621) a következőt olvashatjuk: „[Bethlenben a magyarok] egy arra érdemes 
fejedelmet választottak, aki fenntartja a reformált vallást és bizonyára megvédi 
országát Ferdinánd császár támadásaitól..."25 Heylyn kissé bizonytalan a fejede
lem nevét illetően: „Bethlem Batour, Bagour vagy Gabour"-t ír, vagyis a Bethlent 
Báthorival kontaminálja, de művének következő, javított, 1625-ös kiadásában 
igyekszik ezt a hibát jóvátenni. Itt a „Magyarország" címszó alatt a többi közt ez 
áll: „[Mátyás] halála után a magyarok, akik belefáradtak a német uralomba, 
1620-ban elfogadták Bethleni Gábort, Erdély vajdáját vagy fejedelmét uralkodó
juknak vagy protektoruknak",26 míg a „Dácia" címszó alatt, néhány lappal később, 
a következő mondatot olvashatjuk: „Báthori (Batour) Gábor halála után, amely
nek annyira örültek mind [Erdély] szomszédai, mind alattvalói, Ahmed szultán 
ezt az országot Bethlehem Gabour (!) kezébe adta, aki az osztrák uralkodóháznak 
nagy ellensége".27 A fejedelem életének végéig kellett azonban várni arra, hogy 
egy tárgyilagos, pontos és részletes beszámoló szülessen róla és országáról. Ez a 
Botero-féle világföldrajz hatodik, 1630-as kiadása, amelynek eredetijét (alighanem 
latinul) az Angliában tartózkodó Maksai Őse Péter írta, s abból fordíthatták 
angolra. 

Ennek a Botero-féle világföldrajznak a címe: Relations of the most famons 
kingdomes and Common-zvealths... és a 378-394. lapokon foglalkozik Magyarország
gal (a korábbi kiadások szövegének alapján), de ehhez még hozzáteszi a „The 
State of Bethlen Gabor in Transilvania", illetve a „The Estate of Gabriel Bethlen 
or Bethlen Gabor in Hungria... with a brief Relation or Chronicle of his Birth and 
Fortunes" című újabb fejezeteket (399-408. lap). Ezeknek magyar fordítását Gál 
István még a hetvenes évek közepén közzétette,28 s ebből a két fejezetből látni, 
milyen érdeklődéssel fordultak a műveltebb angolok a császár verő erdélyi fejede
lem alakja felé, milyen figyelemmel kísérték belső reformjait csakúgy, mint 
hadjáratait. Ebből a szempontból Maksai Őse ideális szerző volt: írásában igyek
szik megvilágítani Bethlen Gábor külpolitikájának hátterét, s egyszersmind 
visszautasítja a vele kapcsolatos ellenreformációs, illetve Habsburg-párti vádakat. 
Ami a szöveg keletkezésének időpontját illeti, az legkésőbb 1629 szeptember-ok
tóberére eshetett, hiszen Maksai Őse nemcsak hogy nem tud még a fejedelem 
novemberi haláláról, de úgymond „ezen a nyáron súlyos beteg volt, de híreket 
hallottunk biztonságos felépüléséről".29 Mire az angol Botero-világföldrajzának új 
kiadása eljutott az olvasóhoz, Bethlen Gábor már nem volt az élők sorában. 

Egyébként a londoniak, ha akarták, már 1620-21 táján megvehették maguknak 
Bethlen Gábor arcképét. Az Apponyi-gyűjtemény metszetei között van egy 
(jelzete App.M 431) a fejedelemről, amelyet, aláírása szerint egy Compton 

25 Péter HEYLYN, Microkosmus. A Treatise Historicall.... Oxford, 1621. 162. 
26 HEYLYN,Mikrokosmos. A Little Description ofthe Great World. Augmented and revised. Oxford, 1625. 

361. 
27 Uo. 365. 
28 ItK 1976. 22. 223-237. 
29 Relations ofthe mostfamous kingdomes... London, 1630. 408. 
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Holland nevű kép- vagy könyvárusnál lehet kapni. Mármost ez a Compton 
Holland legjobb tudásunk szerint 1616 és 1622 között működött Londonban.30 

Valószínűnek tartom ugyanakkor, hogy a népszerű corranto-k és newsbook-ok 
egyike-másika híreihez nemcsak térképet, hanem néha arcképet is mellékelt, s 
hogy ezek olvasója is hozzájuthatott ily módon egy-egy alkalmi Bethlen-lovas
képhez vagy arcképhez. 

Ami Bethlen Gábor szépirodalmi „ábrázolását" illeti, ilyennel korában még 
nem találkozunk: alakja nem fogja meg annyira az angol drámaírók képzeletét, 
mint egy-egy tragikus sorsú török szultán vagy más, kortárs hadvezér (például 
Wallenstein). Viszont a magyar szakirodalomban régóta ismert Ben Jonson 
sorokon kívül (amelyekre még visszatérünk), vannak más nyomai is Bethlen 
Gábor messzesugárzó hírének, például John Taylor műveiben. John Taylor (1580-
1653), akit - mivel számos tengeri csatát verselt meg - a kortársak a „tengeri költő" 
(water poet) néven ismertek, sokfelé megfordult Európában, így 1620-ban Német
országon keresztül elment Prágába is. Az ezt megörökítő hosszú verses útleírás
ban csak általánosságban van szó a magyarokról, éppen egy hírlap kapcsán: 
„There's a laté Currant stuff'd with tales and newes / Of the Hungarians, Saracens 
'and Jews"31 (Van egy friss újság is, tele történettel / Magyar-, szaracén-, és 
zsidó-hírekkel), viszont egy másik versében (Taylors mottó) megírja, milyen 
témákkal nem akar foglalkozni versében: 

The troubles now in France I touch not here 

Nor of the forces the Türke doth bring 
Against the Poland Kingdome and their King, 
Or Count Buckoy, or Beth'lem, Gabor, or 
Of Spinola, or any Ambassador.. .32 

(A francia bajokról nem szólok itt... 

Sem a seregről, mit a török most indít 
A lengyel királyság és királya ellen; nincs itt 
Szó Bucquoy grófról, Bethlen Gáborról sem, 
Nem törődöm Spinolával, s holmi Követtel...) 

Ezek az utalások, úgy hiszem, 1620 nyarán íródhattak - a török ekkortájt 
indított nagy sereget Lengyelország ellen, amely szeptemberben Cecoránal 
legyőzte a lengyeleket. Ambrogio Spinola, a németalföldi spanyol csapatok 
parancsnoka 1620 augusztusában hatolt be seregével Pfalzba. A „holmi követ" 
minden bizonnyal utalás a londoni spanyol nagykövetre, Gondomar grófra, aki 
megpróbált házasságot létrehozni Károly angol trónörökös és a spanyol király
lány (Infanta Maria Anna) között. Bethlen neve tehát, mint „híradat" került bele 
a fenti versbe, s érdekes módon illusztrálja, miért használt a legtöbb korabeli angol 
forrás „Bethlem" alakot: a bibliai Bethlehem szó analógiájára. 

30 A SJwrt-Title Catalogue..., 2nd ed. Vol. 3. 84. 
31 John TAYLOR, Works. London, 1630. 125. 
32 Uo. 45. 
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Bethlen magyarországi hadjárataira még egy későbbi Taylor-versben is történik 
utalás. Ez egy 1631-es versezet, címe The Suddain Turne of ffortunes wheele 
(A szerencse kerekének hirtelen fordulása), s benne a pápa, a császár és a spanyol 
király beszélgetnek a már tizenharmadik évében járó háborúról és az éppen 
aktuális hadihelyzetről. A költő a császár szájába adja a következő szavakat: 

And by these Civill wars what is our gaine? 
Our people more than millions have been slaine; 
Dampeire [sic], Bucquoy, and many valiant men 
Whose liké wee have no hope to have agen33 

(S e polgárháborúkon van-e amit nyertünk? 
Elesett benne számtalan emberünk, 
Dampierre, Bucquoy és sok derék vitézünk, 
Kikhez hasonlókhoz nincsen már reményünk) 

Néhány évvel későbbi az a szöveg, amit Abraham Holland adott ki John Davies 
A Scourge for Paper-persecutors című szatírájának folytatásaként. A Holland-féle 
vers címe ehhez kapcsolódik (A Continued Inquisition against Paper-Persecutors), s 
ennek egyik szakaszában a szerző a Londont akkortájt szinte ellepő hírlapokról 
beszél, amelyeket a Szent Pál székesegyházban tanyázó, kétes megbízhatóságú 
elemek írnak és szerkesztenek: 

But to behold the wals 
Butter'd with Weekely News compos'd in Pauls, 

' By somé decaied Captaine, or those Rooks 
Whose hungry braines compile prodigious Books, 
Of Bethlem Gabor's prepárations, and 
How termes betwixt him and th'Emperor stand...34 

(De nézd a falakat 
Összekenve friss hírekkel, miket a Pál alatt 
Valamely züllött kapitány kohol, vagy kóklerek, 
Kik mohó aggyal nagy könyvet szerkesztenek 
Bethlen Gábor előkészületeiről, meg arról, 
Milyen alapon békül ki a Császárral...) 

Ez a célzás Bethlen „előkészületeiről" már emlékezetünkbe idézi Ben Jonson 
The Staple ofNews című, 1626 április 14/24-én regisztrált darabjának idevonatkozó 
szakaszát. Itt az egyik szereplő, akinek „beszélő" neve van (Lickfinger: Ujj-
nyalonc), újabb információt kér Bethlenről: „Még valamit Bethlen Gáborról / 
S máris megyek." Mire Thomas Barber így válaszol: 

33 Works o/John Taylor the Water Poet not included in thefolio volume. 2nd collection. Pr. for the Spenser 
Society. London, 1873. 20. 

34 Abraham HOLLAND, A Continued Inquisition against Paper-Persecutors. John DAVES, A Scourge for 
Paper-Persecutors. London, 1625. 7. 
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.. .We heare he has demis'd 
A Drumme, to fill all Christendome with the sound: 
But he cannot drawe his forces neere it, 
To march yet, for the violence of the noise. 
And therefore he is faine by a designé, 
To carry 'hem in the ayre, and at some distance, 
Till he be married, then they shall appeare 
Lick-finger: „Or never; well, God b'wi'you..."35 

(...Azt halljuk, feltalált egy olyan 
Dobot, mely hangjával a keresztény glóbuszt betölti: 
De nem képes közel vinni hozzá seregét, 
És megindulni, mert ez a zaj oly erős. 
S ezért kénytelen valamely szerkezettel 
A levegőn át vitetni népét, s jó messzire, 
Míg meg nem nősül; akkor majd előjön" 
Ujjnyalonc: Vagy sohanapján; nos hát, ég veled...) 

Mint látjuk, ez a szöveg elég ironikusan nyilatkozik a protestáns szövetséges
nek Bethlenhez fűzött reményeiről, illetve a fejedelem „habozásáról", hogy újra 
fölvegye a harcot a császári csapatokkal. Mint ismeretes, a fejedelem 1626. március 
másodikán tartotta esküvőjét Brandenburgi Katalinnal, s így Jonson már sejthette, 
hogy a házasság híre nem csak a gyakran valótlan híreket közlő hírlapok 
képzeletének szülötte, de még ezt is szkeptikusan kommentálja. Vagyis; ennek a 
Bethlennek nagyobb a füstje, mint a lángja. 

Neve azonban még évtizedekkel később is felbukkan két angol színdarabban. 
Egy Mrs. Aphra Behn nevű írónő The Dutch Lover (A holland szerető) című 
darabjában az egyik szereplő hirtelen jön be a színre és azt mondja: „I was 
no more expected here than Bethlehem-Gabor" (Még kevésbé vártak itt mint 
B. G.-t).36 Ez az utalás, úgy érzem, a Jonson-darab már idézett szakaszának 
utózengéje. Thomas Shadwellnek pedig The Lancashire Witches (A lancashire-i 
boszorkányok) c. darabjában, amit 1681-ben adtak elő Londonban, egy ír pap ki 
akarja az ördögöt űzni egy másik papból, és a következő latin ördögűző mondó
kát használja erre a célra: „Exorciso te Daemonem, fuge, fuge; Exorciso te per 
Melchisedek, per Bethlehem Gabor, per omne quod Exit in um, seu Graecum sive 
Latinum".37 Ebben a szövegben a fejedelem neve egy bigott katolikus szájából 
szinte istenkáromlásként hangzik, pontosabban az „ördögi" erők között van 
számon tartva. Ennél sokkal tárgyilagosabb és a maga módján figyelemreméltó 
John Evelyn listája, amit Numismata c. könyvében (1697) tesz közzé a fontosabb 
újkori történelmi személyiségekről. Ebben négy magyar neve szerepel: Hunyadi 
Jánosé, Rákóczi Györgyé, Zrínyi Péteré és - Bethlen Gáboré, akinek Evelyn a címét 
is megadja: „erdélyi fejedelem".38 S végül hadd idézzük még Paul Rycault véle
ményét. A volt szmirnai konzul a török birodalom legjobb ismerői közé tartozott, 

35 The Works of Ben Jonson. Vol. VI. Ed. C. H. HERFORD, Percy és Evelyn SIMPSON. Oxford, 1954. 337. 
Magyarul először FEST Sándor ismertette: EPhK 1913. 207-208. 

-*Vö. The Complete Works of Thomas Shadwell. Ed. Montague Summers. Vol. 4. London, 1927. 409. 
37 SHADWELL, i. m. 162. 
38 John EVELYN, Numismata, A Discourse ofMedals, Antient and Modern. London, 1697. 269. 
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s így Angliában általában komolyan vették, amit írt. Idézzük The History of the 
Turkish Empire from the year 1623 to the year 1677 vonatkozó bekezdését: „Bethlen 
Gábor halála váratlan volt; igen, váratlan, mert bár régóta kínozta a vízkór és az 
asztma, de lelkének nagysága és szellemének energiája hosszú időn át úrrá tudott 
lenni betegsége fölött, s így csak ritkán vagy sohasem mulasztotta el tanácsának 
üléseit és ügyei intézését - és egészen haláláig mind újabb terveket szőtt, s egyre 
azon töprengett, hogyan tarthatná meg és növelhetné tartományait. S valóban, 
Erdély kormányzása éppen egy ilyen energikus lelket követelt meg két olyan 
hatalmas uralkodó között, mint a császár meg a török szultán, szükség volt az 
ügyességre és a bátorságra, hogy valaki ennyire ellentétes érdek sziklái között 
hajózzon: néha arra volt szükség, hogy az egyikhez, máskor meg, hogy a 
másikhoz csatlakozzon."39 

Gömöri György 

39 Sir Paul RYCAULT, The History of the Turkish Empire from the year 1623 to the year 1677. London, 
1687. 13. 
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