
történelmi sorozat2019. október 10.4

A gyerekkorában székely 
főúri nevelést kapott Bethlen 
Gábor korán kitűnt katonai 
tehetségével. A gyulafehérvári 
udvarba kerülve az egymást 
követő erdélyi fejedelmek 
kivétel nélkül kedvelték a 
kiváló ifj út.

(folytatás 38. lapszámunkból)

→ DR. GARDA DEZSŐ

A pai ágról Bethlen Gábor az 
iktári Bethlen család, anyai 
ágról pedig a szárhegyi 

Lázár család leszármazottja volt. 
Egyik őse, Bethlen Gergely, Má-
tyás király idejében Szörényi bán 
volt. Másik felmenője, Bethlen 
Domokos az erdélyi alvajda tiszt-
ségét viselte. Ő vette el feleségül 
Kinizsi Pál húgát, és házasságuk-
ból született Bethlen Gábor atyai 
nagyapja, aki részt vett a mohácsi 
csatában, és később Szapolyai 
János udvarába került, az udvari 
katonaság főkapitánya lett. Fia, 
Bethlen Farkas Habsburg Ferdi-
nánd király szolgálatában a hu-
szárok főkapitányaként harcolt a 
törökellenes küzdelmekben. Ka-
tonai érdemeiért János Zsigmond 
Erdélybe hívta. Bethlen Farkas 
hűen szolgálta Báthory Istvánt a 
Bekes Gáspár elleni küzdelem-
ben. Az erdélyi fejedelem és len-
gyel király számos adománnyal 
halmozta el.

Marosillyétől 
Gyergyószárhegyig
Iktári Bethlen Farkas és Lázár 
Druzsina házasságából született 
Bethlen Gábor és Bethlen István. 
Bethlen Gábor Marosillyén az 
atyai kúriában látott napvilágot 
1580-ban. A két Bethlen gyerek 
– apját, majd anyját is elvesztve 
– korán árvaságra jutott. Az árvá-
kat egy ideig anyai nagybáty juk, 
Lázár András Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszék királybírája nevelte 
Szárhegyen. Neveléséről Bojthi 
Veres Gáspár ezt írja: „mogorva 
és vad nagybátyjuk, Lázár And-
rás főember nevelte fel őket a 
székelyek szigorú fegyelmében, 
de kevéssé oktatva tudományok-
ra”. Ha tanulmányozzuk a kora-
beli székely társadalmat és élet-
módot, akkor rájövünk, hogy a 
„székelyek szigorú fegyelmében 
való nevelés” – ha ez nem is tet-
szett Bethlen Gábornak – életre 
szóló katonai képzést jelentett 
számára. Az oroszországi vagy a 
danzingi hadszíntérre felkészülő 
székely katonák hadgyakorlatain 
az ifj ú Bethlen Gábor is gyakran 
jelen volt, ami korán hozzájárult 
kivételes katonai képességeinek 
kialakulásához. Gyergyószárhe-
gyen sajátította el Bethlen Gábor a 
betűvetés tudományát is.

Báthory Zsigmond fejedelem 
udvarában
A gyergyói vadászatokon bizonyí-
tott rátermettségét látva Báthory 
Zsigmond fejedelem emberei a 

gyulafehérvári palotába hívták 
apródnak a tehetséges ifj út. Itt 
nemcsak katonai képességeit fej-
leszthette, hanem tovább tanul-
hatott. Bethlen Gábor maximáli-
san kihasználta a fejedelmi udvar 
lehetőségeit. Életrajzírója szerint 
„Gábor kora ifj úságától maga-
sabbra nézett, ékesszóló, merész, 
magabiztos, semmit lehetetlen-
nek nem tartó ifj ú volt. A katonás-
kodásnak szentelte magát, ezért 
Báthory Zsigmondnak, a szeren-
csétlen Erdély pusztulása okozó-
jának udvarába lépve nem nézte 
tétlenül a sok nyomorúságot, láza-
dást, véres harcot, idegen uralmat 
és zsarnokságot. Gáborunk egyál-
talán nem tért ki a hadviselés elől, 
melyet a kikerülhetetlen végzet 
mért rá, és Zsigmond fejedelem 
hadseregéhez csatlakozott... Ti-
zenöt éves ifj úként lovas fegyvere-
sekkel szolgálta a köz javát, és ap-
jának kiváló vitézséggel szerzett 
vagyonát szívesen fordította hadi 
kiadásokra és katonákra”.

Becsületből vált bujdosóvá
Az első jelentősebb katonai meg-
mérettetésére az 1595-ös évi ha-
vasalföldi hadjáratban került sor, 
ahol főleg a giurgiui csatában tűnt 
ki vitézségével. Katonái felszere-
lését a marosillyei családi birtok 
jövedelméből teremtette elő. 1596 
és 1598 között is vállalta a törökel-
lenes háborúkban való részvételt. 
Bethlen Gábor a sellembergi ütkö-
zetben is az első sorokban harcolt. 
Báthory András oldalán, a Mihály 
vajda ellen vívott csatában igen 
súlyos sebeket kapott. Életrajzíró-
ja szerint „a csatatéren hagyta éle-
te felét, de a másik felét megőrizte 
a hazának. A miroszlói, majd a 
goroszlói csatában való részvé-
teléről így fogalmaz a krónikás: 
„jóllehet az oláh legyőzte Erdélyt, 
utóbb saját pusztulásának örök 
emlékét hagyta a Maros partján 
Miriszlónál. Itt Gábor is ahhoz a 
párthoz és ahhoz az ügyhöz csat-
lakozott, amelyhez az egész haza. 
Ebben a csatában jól meg lehetett 

volna Erdély sorsát alapozni, ha 
az állhatatosság és a hűség nem 
azokat hagyta volna el leginkább, 
akiken a hit és haza megőrzése 
múlt. Az ellenük esküvő, sőt őket 
teljesen elsodró végzet az ország 
jogarát Báthori Zsigmondnak 
adta. Az őrült fejedelem ostobán 
a török zsarnok hűségére tért 
vissza, mint disznó a sárba, amit 
nem sokkal azelőtt a legkiválóbb 
főurak méltatlan meggyilkolása 
és az államkincstár kifosztása 
árán odahagyott. Minden józan 
megfontolástól elfordulva, válo-
gatott nemesi hadseregét a vég-
zetes Goroszló faluhoz vezette. Itt 
hatalmas roham terítette le a had-
sereget, melynek maradványai Er-
délyben alig találtak menedéket. 
Gábor ötven lovasból álló kísére-
tét is elvesztette, és a szerencse 
sugallatára a fejedelemmel együtt 
Brassóba menekült.”

Basta György két követet is 
küldött utána, hogy visszatérésre 
bírja. Bethlen Gábornak azonban 
az volt a meggyőződése, hogy 
a Bástával való együttműködés 
hazaárulás. Megtarthatta volna 
vagyonát, nyugalmát, mégis a 
bujdosást választotta, mert nem 
akart hazájának árulója és nyo-
morgatója lenni. Nem tudta elfe-
lejteni a Habsburg hadvezér ma-
gyarok elleni kegyetlenkedéseit, 
főleg a magyar falvak kiirtását.

Székely Mózes szolgálatában
Basta hadainak garázdálkodása 
Székely Mózes zászlója alá kény-
szeríttette Bethlen Gábort. Saját 
költségén 400 kopjás vitézt fo-
gadott és vezetett a Temesvárra 
menekült Székely Mózeshez. Bojti 
Veres Gáspár Bethlen és Székely 
Mózes kapcsolatáról, majd az 
1602-es évi események további 
alakulásáról így ír: „Mózest és 
Gábort a természet igazi elszánt-
sággal ajándékozta meg, és ők ezt 
a hadjáratokban tanúsított sza-
kadatlan állhatatosságukkal any-
nyira meg tudták erősíteni, hogy 
mindig kitartottak maguk elé tű-

zött és vállalt szándékuknál. Gyá-
szolták az elárvult hazát, melyet 
maga az Isten és az emberek ol-
talma is elhagyott. Mózes a nehéz 
helyzetben a sürgető szükség pa-
rancsának engedelmeskedve, tö-
rök segítséget kért, és a temesvári 
beglerbéget a rossz előjelekkel 
kezdett hadjáratba társul bevon-
va, már-már úgy érezhette, hogy 
sikerül Erdélyt háborúval elfog-
lalnia, azonban... az oláh Ráduly, 
aki magát szent esküvel kötelezve 
megígérte, hogy Básta zsarnoksá-
ga ellen szövetségese lesz, Brassó-
nál váratlanul elárulta”.

A vereség után Bethlen Gá-
bor ismét a menekülés útját vá-
lasztotta. Életrajzírója szerint „a 
harc hevében, mikor Gábor ész-
revette, hogy a sereget elárulták 
és körülvették, tisztjeit buzdítva, 
nagy kavarodást keltve kitört, és 
a végső szükségtől kényszerítve 
sok más túlélő nemesemberrel 
együtt Temesvárra menekült. 
Vereség után megmaradt hadse-
rege főkapitányává kiáltotta ki, 
az erdélyi nemesség pedig Szil-
vási Boldizsár ellentmondásával 
– akivel régóta ellenséges vi-
szonyban volt – ifj ú kora ellenére 
Erdély fejedelmévé választotta. 
Köztudomású, hogy a katonai 
hatalomban ritka dolog a mér-
téktartás, kiváltképpen, ha vala-
kit fi atalos hév ösztökél, mind-
azonáltal Gábor a lélek olyan 
önuralmával rendelkezett, hogy 
nem fogadta el a fejedelmi címet, 
mikor e tisztséget ráruházták.”

Kapcsolata Bocskay Istvánnal
A 17. század eleji kortársak egy 
része szerint Bethlen Gábor 
szólította fel Bocskay Istvánt a 
Habsburg-ellenes felkelés kirob-
bantására. Bethlen azonban azt 
állította, hogy nem neki, hanem 
Ali pasának jutott eszébe, hogy 
Bocskayt kellene felkelésre bírni. 
Bethlen és bujdosó társai öröm-
mel fogadták az eszmét, melyhez 
a „dívánülő pasák” is hozzájá-
rultak és Ahmet szultán is ráadta 

áldását. Bocskaynak először egy 
emír rabja közvetített, és amikor 
megegyezésre jutottak, Deák Me-
hemet pasa elvezette Bethlen Gá-
bort a nagyvezér elé, majd meg-
kapta a fővezér által lepecsételt 
athnamé levelet. A levél megszer-
zése után Bethlen Szilvássy Já-
nossal Lengyelországon keresztül 
Kassáig ment és onnan küldötte el 
a szultán hitlevelét Bocskaynak. 
Érdekes, hogy titkos útjukról Bas-
ta generális is értesült, csak nem 
tudta megakadályozni a hitlevél 
eljuttatását.

Bethlen Gábornak Bocskay 
Istvánhoz kötődő viszonyáról 
Bojti Veres Gáspár a következőket 
írta: „A tartományba visszatérő 
Bocskay annyira szerette és ked-
velte, hogy nemcsak igénybe vette 
szolgálatait, hanem a tartomány 
kormányzását is felajánlotta neki, 
Bethlen azonban inkább a sze-
rénységre, mint a mértéktelenség-
re és a hazára végzetes nagyra-
vágyásra hallgatott. Megtárgyalta 
tervét Bocskayval, akit minden 
erénnyel ékes hősnek tartott, és 
a német zsarnokság elleni bosz-
szuló hadjáratnak, az idegenek 
súlyos igája alatt nyögő, sőt vég-
sőket lihegő hazája visszaszerzé-
sének ő lett a kezdeményezője. A 
ráruházott tisztségeket habozás 
nélkül Bocskaynak ajánlotta fel, 
aki Bihar megyében várakkal és 
kiterjedt birtokokkal rendelkezett. 
A budai vezírnél sem késlekedett 
dicsérni Bocskaynak a haza irán-
ti hűségét és szeretetét, katonai 
szakértelmét, a német kegyetlen-
ség iránti hatalmas gyűlöletét, 
olyan ékesszólással, hogy a törö-
köket a Bocskay által vállalt had-
járat szövetségébe vonta. Hogy a 
titokban kötött szövetkezés minél 

eredményesebb legyen, Bocskay-
nak levélben megírta, hogy miu-
tán sürgősen hadsereget gyűjtött 
az Isten igéje szerinti református 
hitet követő egész magyar nem-
zetből, bízva az isteni segítség-
ben, vakmerően zászlót bontva 
induljon Barbiano János Jakab 
ellen, mert hírül adták, hogy az 
a római egyházzal egyet nem értő 
keresztény név üldözésére készül. 
Ő maga más úton Bektás temes-
vári pasával Lippa várát foglalta 
volna el akár erőszakkal, akár 
megadással, amelyikkel inkább 
sikerül, hogy utat nyisson magá-
nak Erdélybe”. Bocskay zászló-
bontása után Bethlen Gábor 400 
bujdosó társával és néhány ezer 
törökkel jött segítségére.

(folytatjuk)

HARCTEREKEN ÉS FEJEDELMI UDVAROKBAN KÉPEZTE MAGÁT ERDÉLY LEENDŐ FEJEDELME

A tehetséges és mértéktartó ifj ú Bethlen Gábor

→ „A katonai hatalomban 
ritka dolog a mértéktartás, 
kiváltképpen, ha valakit 
fi atalos hév ösztökél, 
mindazonáltal Gábor a 
lélek olyan önuralmával 
rendelkezett, hogy nem 
fogadta el a fejedelmi 
címet, mikor e tisztséget 
ráruházták.”

Bethlen Gábor szülőháza Marosillyén. Erdély fejedelme még gyerekkorában elvesztette mindkét szülejét




