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AzalihbuikbankozatetLkds M. Tayyib Gdkbilgin,Q azArl<araiEgyeternvolt professznrfinak egy eldadrlsSt

tarlraln:nza, amely 1976-bary Isztanbulban lnngntr e\ a ,{1. Rdkdczi Ferenc ds a magyar menelci.iltek a

torok-magyar viszony megvildg{tasdban" cinimel megrendezett konferencia keretein behil A tanacskozas

rdsztvevdi kozt magyar resnolott talllhat6 Kopeczi B6la 6s R. V6rkonyi Agnes szem6$e is. Gdkbilgin el6addsa

tordk nyelvenfl] hangzott el, 6s tdrgya, Thdkdty Irne olyan szem6lye a fi:r,ryar torl6nelemnek, akirdl m6g id6ig

tudornrlsom szerint torok tort6n6sz nagrobb lllegzntik6sa vagy jellem#se nem htott napvil6got. EzErt ls tartom

fontosnak, hogy ezen" szoban ellnngzatt eldadrls egy jelent6s resznt maryar fordidsban az erdekbd6k rdszere

bocs6thassam A forditas elkdszitds66rt ez irttal is szeretn6k krjszonetet mondani Bajczdrnd Gyenes

E r z s db e t n e k, a s algotarj 6ni M adf ch Imre Ginnr5zium tan6moj 6nek.

AE hory a sznrzb torok t<jrt6n6 sz, kdt szerpontb6l adhat okot 6rdekl6d6sre: egVdszt ery rriisk, a n,:r,ryar

trjrt6nettudorninyt6l eltdr<i htiism6d lehet6s6g6thordona nngfhun, miisr6szt az iitala felhasm6lt torok nyelvti

fon6sok is irj szirnt vilretnek atdn:r- megvil6gi,t6s6ba. Az eldad6ssal kapcsolatban drdemes megjegyemr, hogy

abban tobb id6zet is elhangzft, eg/es idezetek tcirok fon6sokb6l, mAsok aniaryar szakirodalonb6lszfirmannk.

Mivet a nyomtatott szovegben nem akalmanhk a lih- vary veg1eg4tel6s technjkif6t, csak a az ideznt uthn

nevezt6k meg a forr6st, 6s azt sem mindig oldal 6s szoveghri pontoss6gga\ a rmgyar nyeh,ti fon6sok esetdben dn

nemkfv6nom megadni a pontos hivatkozdst, miga torok nyeMiekn6l, ha pontos, megtartom azt. A torok nyelvii

forr6sok eset6n mindossze keq bdr meglehetosen b6, nyonrtat5sban megjelent fon6skiadvdnyra timaszkodk

Gdkbilgnl{ Az egyil< Silahdar,[5,] a rruisik pedrg Rasid pasa kr6nik|ju.Ifl Az eload|st teljes eg6s#ben a

fordit6si kolts6gek okoaa financiSlis okok rniatt nem 511 m6domban kdzdlni, de annak a legfontosabb r6sznt, az

1680.6vv6g6t61 1682. ev vdg6igterjedo id6szakotbocs6tomazolvas6 rendelke#sere. Ezazidoszakvohaz

uryanis, amil<or Thdk6ty az 1680 -as hajduszoboszl6i vdlasztils ut6n, me$en ot a bujdos6k fejedelrruikkd teu6k,

az addrg 6t feliiryeld erd6$i udvart6l mar viszonylagos fliggetlensdgben kezdi meg diplom6ciai 6s katonai

tev6kenys6g6t. Thokoty ezido alatt rnind jobbanelszakad ApaSMilllly6s TelekiMilrdlyfehigrelete a16f on61l6

diplom6ciai kapcsolatot 6pit ki Franciaorszaggaf a Port6val Lenryelorszaggal 6s a Habsbrngokkal is.

Alkudozlsaiva\ Imcaival politkai sakkj6tszn6ival el6ri azt, hogy a protest6nsok s6relrneinek orvosl6sildrt,

amelyekdrt o fegyvert fogott, 1681-ben az uralkod6 orszAgytrlest hivjon cissze Sopronban. Az ott adott

engedm6nyeket visszautasitva folytatja ki.izdehndt, ame\mek eredrn6nyek6pp nemcsak Zfn5n Ilona kezet 6s

birtokait szernmeg hanem a torcik portabizaknit is, ame$ eldgnek mutatkozott arra, hory a szult6n katonailag

jelent6s t6mogat6ssal segi,tse Lnrcitt. Paly|ja iistcikosk6nt ivelt ftilfeld, 6s csaknem k6t esztend6vel a bujdos6k

vezlreve v6laszt6sa ut6n, T682 szeptember6ben Fiilek alatt, jelent6s fels6-niagrarcrszAgS tertiletek elfoglal6sa

utttna szultan riltal ktildott athnam6val 6s kirdlyi jelkdpekkel a budai pasa Mag;zarorszitgktrhlyfx| kidltja kiazl. az
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fiatalembert, aki nem oly r6gen meg az erd6lyi irdnyirt6s alafi harcol6 kuruc csapatok egnk ve7frTe volt csup6n.

Tev6kenys6ge, gyozelmel pedignagyban hoz|jfinltak al*'nz" hogz a torok, megbizonyosodv6n a Habsbwgok

gyenges6g6ro\ irrnlr a biztos gyozelemrem6ny6ben kelhessen ritra 1683-ban B6cs elfoglal6s6nak c6!6b61. . ...

Fordit{s a 199.o.3. bekezd6s6t6l

A Thdkdly Imre 6ltal az 1680-as esztend6ben vezntett katonai megmozdul6s meglehet6sen sfteresen

alakult. Thdkdly szak6rtonek bizonyult abbano ahogz nagr tomegeket tudott a parancsaival irrinyitani, s

uryanriry abban is, ahory a sz.imottevd sereg bevet6se n6lktil az ellens6g S/enge pontjait k6pes volt megtal6lni

1680 augusztus6ban Kdsmdrk v6ra mhr elesett, de a l1csei v6r bev6tele sikertelen maradt. Az osfr|k

parancsnok, Caprara Aenas[ZJbeavatkozAsilra is szi,rrr.Irfva az ostromot eftnlasztottftk. Ekkor irgy trint, a bdcsi

konrnny is hajhk a b6k6re. Arnztridnak ez a 16p6se az oda menekiilt magzarok szenpontj6b6l nem volt a

legjobb otlet, de az filannkkoztihe$zet alakul6s6ban id6vel eredm6nl't hozott. B6csben tudtiik, hogy Fazil

Ahmed budai pasa halila vtan a torokok nem memek segfrls6get nyujtani a bujdos6knak. Az uj nagyvezk,

Merzifoni Kara Musztafo$ pasa ugyan hajlott erre, aznrlr,an mieldtt ezt a torekv6s6t megval6sitotta volna,

h6boruba kez|ett OroszarszAggal Ennek Bdcsben nag/on tiriiltek. Hiszen elh6rult annak a vesz6lye, ho5' a

torokcik segitenek a brldos6knak. M6sfeldlaz osilrilkok azt is ig'ekeztek rnutatni, hory nem kezdenek ki a

torokcikkel. Tdbb, tewezntt er6ditm6nytik fe16pit6s6t elhalasztott6k, s kdrt6k a szultdnt6l, hogy hosszabbits6k

meg a vasv6ri b6k6t, mely ntir tobb mint a fele id6tartama alatt is jar,'ulast hozatt. Mindazonaftal XI. Ince

p6pal2l egyiitalfinnem t6mogatta a b6csi konniiny ezen 6llilspontj6t. A kovete 6ltal elkrildott fr6sban aztkozblte,

hog' a cshszhr j6rjon kedv6ben a rrngyaroknak, a tdrokokkel kezdem6nyezen hihorut, s a fi'ancidkkal

szovetkezve tdnndja nreg Esztergomot 6s Buddt. Csakhogr Lip6t[]!l nem akafi se a magyaroknak

kedveskedni, se a torokold<el hribonimi

Ekkor a lengrelek 6s az oroszok kezdem6nyeztek egrezs6get a cslszitrcaL Sot, az orosz kcivet eznla c6llal jott

Bdcsbe. A lenryel nemzntg4itles pedig felhatalmada Jan Sobieslci kir6lyt,[11] hory abban az esetben, ha

megkapj6k a katolikus orszagok segits6gdt, hirdessen h5borut a tcircikok el7en" Lip6t azanban me$agadta a

segits6get, igraharc nemkezd6dott meg s kcizben azoroszak is b6k6t kdtottek a torokcikkel

Voltak, akk Thokollt an6l gy6zkcidt6k, hogy ferkozzbn a cshszitr krjzel6be. Azt mondtak, ln iW tesz, sok

segits6get kapnak rnajd, 6s mindenki megsznrn mag6nak a j6l6tet, Thokoly enpl szr;nrben kfielentette, hory 6

eil" a kerdest nem rnag6ni.igmek tekinti, hanem a lnza sebeinek gogilisa 6rdek6ben fitradod<. A b6csi

komani,nak az ftft szAndekthan" hogy kiilonosen a vallasi kdrd6sekben ehtezb leg'en A holland 6s

brandenbnrgi kcivetek tLrlajdonk6ppen rn6r a nlmwegeni kongesszusonl-!{ azt javasokhk a csitsziri kcjvetnek,

hogi grakoroljanak hat6st a csiszfun:a a kovetkezo iiryekben. Egyreszt a protest6ns magyarok lelkiismereti

szabads6ga ne s6ri.iloq m6srdszt az idegen orszagokban el6 n:r;grarok visszat6rhessenek hanjtl<ba. Azonban

B6csben nem volt o$an ember, aki erre hallgatott volna. Kollonich Lip6t,ft3Ja vallasi rig;rek legfels6 br6ja

viszont ink6bb mutatott hajland6s6got arra,hogy az orszilgot eg'sivatagilroz hason1,6 rillapotba juttassa, mint
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hory tolerSns legyen a protesf6nsokkal. A p6pist6k igz inr.ldkoztak a templomakban: ,, Inkdbb legyen

Magyarorszdg - vary ami m6g maradt be161e- rngirahagyafia a tdrokokkel, vagy a csdszdr kezdre adva,

megfosztva a koronatol es a tr6nt6l, mint hogy a protestdns magyarok feld tiirelmet mLrtassLtnk."

Kollonich pedig ezekhez hasonl6 szavakkal Luther kovetoit a sdtdnr6lis naryobb csal6nak 6s 6nrl6nak ki6ltotta

ki

Ekkor hoAa azlsztambuhan tart6zkod6 egyil. erd6$i k6vet, Szilvdsy Bdlint Apafynak a snltinlevellt. Ez az

1092 elsd hav6nak elsS napj6n (azaz l68L januir 2l-6n)'fy'. Mehmet!4J 6ltalEdirn6b6l irott lev6l szb szern"ft

igy snh:

,fla rnegkapod szultdni pecsdtemmel elltitott levelemet, tudd, ordmomre szolgal, hogy uralkod6i

szemdlyemnek htisdget, engedelmessdget, j6k{vdnsdgot mutatsz, vdmszedd szolgdmkdnt mostandig

htisegben szildrd ds kitart6 ruaradtdl, mi6ta dltalam orszdgod ura lettdl, azon igyekeztdl, hogy az

uralkod6i szemdlyemmel szembeni kotelessdgeidet megtegyed a hazdd vedelmeben ds ndped

boldoguldsdert, s az egtdb szolgdlatok lcoziil is mindet teljes[tetted, ami csalc lehetsdges, ds ami a

hatalomnalr krjdr. Nogy dromomre szolgdlt, hog,, Erdely orszdgod adojat meglcilldted a leveleddel

egtiitt, s uralkod6i szemdlyem altal elismert Szilvdsy Bdlint nevti koveted utjdn jelentdsed trrSnom eld

jfiott. irdsodat szultdni szemdlyem megismerte, kdrdseidre reagdlva ds h{isegedre tovabbra is sziiksdgem

ldven, ezutdn is a kovetkezrit ohajtom; a bizalmdt beldd helyezri ds az dn v,ldelmem alatt dll6 rdd bfzott

orszagok vddetmdt folytasd tovdbb nytlt ciszintesdggel, ne alkalmazz a nyomorultakkal szemben elndzS,

konyoriiletes bdndsm\dot, s f)lddzz mindeffile gonoszsdgot..., a fennhat1sitgom alatt levci orszdgot

vedelmezd ds irdny{tsd a kereszteny seregekkel, azaz az ordogoklcel szemben. Ha bdrmely mds dologban

adndk parancsot, azt mindig igyekezz vegrehajtani. Uralkod6i szemdlyem irdnti j6sdgodat tartsd meg,

ezen rnunkdlkodjdt, s igyelcezz, hogy szavaim j6l drtsd meg, s vigyazd szultdni pecsdtemet."

Apafi tavassza\ miut6n megkapta ezt a levelet, rdvid idon behil tcjrekedett az tgert tcirok segits egbutositits6ra, s

mind a b6csi korm6nlmak, mind a brldos6 rrngyaroknak, mind pedig a Port6nak a kedv6ben jiirt, amikor Erd6$

folddt kiterjesAette a rmgJ/ar kir6tys6g tertilet6re is,biwa a b6kekot6sben. M6sfeldl viszont Sopronban ldtrejdtt

egz tal6lkoza, ahol rnaga a kir5ly is jelen volt,fL!] s melyet orszlggyuleskdnt is mindsithetiink, amelyen

Esterhdzy Pdtt vilasnofi6k meg Magyarorszlg nddor\nak. 6 pedig miut6n n6dor lett, Thokoly hiveit is meg

akarta nyerni maghnak, s az orszSg eg'esit6s6re tcirekedett. Csakhory a levdlvalt6sok nem j6rtak eredm6nnyel

1111el az orszaggl'rildsben nary tobbs6gben l6v6 hithri katolikusokat figyelembe v6ve Thdkdly nem l6tta

sziiks6g6t, hogy kiildcittet bocs6sson a thrgyal5;sra.

Thok<ily ebben az id6ben a fig'elrn6t Isztambulra irdnyitotta. A PortSnak 1681 febnxtrj6ban Moszkv6val kotott

egyezs6ge jobban felkeltette az erdeklod6s6t, mint Lip6t jogszempontb6l eldkdsdtett engedmdnyei. M6rciusban

Beregszftsznn fogadott egr torok k6vetet, vele ktildcitt levelet a nagyvezimek, me$ben a nemzatt kir6tyt 6hajt6

nngyarslg erzlse fejezodott ki A nagrve zimek eszebe jutott az a nem sokkal rdgebbi eset, amftor az osffiilkok

6ltal k{sobb megolt maryff nemesek k6rt6k, hory a rngyvezir adjon nekil< idSt 6s segits6get, nrett ezt a
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v6delrnet az oszffik fel nembiztositotta. A bosszura gondoha, erre cllozva a naryezir e^ alnrt:r:r mond6st fijzte

hozA alevdLtez: ,$it vindex sangvinum ipsorum." ll6f

Thdk6ty ezen k6r6sdnek az megf|rgyalitsffi Raqid kr6nftrlj6nak kifejezes6vel 6lve riry 6rtehneil6k, ,snintha a

kornyezri dllamfdk es eloljdr6k vddelme alatt, biztonsdgban az ellensdgtril ci maga a szultdn egyik

dervisrendj,lnek egy szolgdj a lenne".

Val6barl m6jusban (1681) a budai beglerb6g lbrahfin pasa an6l 6rtesitette Thokdlyt, hogz a rngyvezir

elfogadta a magzarok sznlghlatSt.

Thokoly, a B6ccsel szembeni kovetel6seit is o$an mdrt6kben ncivelte, ameruryire er6sen buat a torcikok

fegrveres beavatkozAs6ban. Az osnt:6n-orosz eryezseg ut6n a PortiLtolbutosit6kot szzrezve a b6csi kormSnyra

nagyon sulyos felt6teleket k6nyszeritett. A soproni orszagg;nil6snek azokra az ndi*6nyaka, me$ekben azt

k6ft6k, hory kiildje el oda az erbereit mindig valamilyen kifog6st tahlva elutasit6 viiaszt adott. Azok, akk

B6ccsel b6k6t akartak, Thdkdlyt rendszerint analvddok6k, hogz tetovfva 6s tanulatlan fiatalember.

Ez ido alatt az erd6$i kovetek Isztambuhan tarto*<odtak. Eznk -indtg azon fhradoztak, hory Thokoly

dics6sdg6t al66ssilk arngyvezir eldtt, ekozben affa igyekeztek r6mutatni, hogz a Portfthozfrizbdo kapcsolata is

granris, a bujdos6k megmozduldsaiban val6 vezpto szerepe sernrnilyen szerrpontb6l nem elfogadhat6 6s

t6mogathat6, s hory e fiatal nemes hatalnrilnak mindenfele jelenl6tdb6l okulni lehet.

Az 6rtelrnezesek szerint Merzifoni Kara Musztafa pasa 1681-ben, miut6n elfoglalt n6h6ny vhrat, eliS akart

kdsziteni egy megilllap odSst az osztr6kokkal szembeni h6bonra. Talfn arra is tdrekedett, hogr probht tegren:

bizlnt-e a magyar bujdos6kban, a mostan6ig folyamatosan a Porta oldal6n 5116, 6lland6an csak Orta

MacarnakQl nrondott teriileten lak6 n6pnek a hris6g6ben" A maryff tcirt6n6szek egy rdszn szpint a Porta

tiszteletben tarlotta azt azegyentrentlt, me$et minden eg/es nngyar nemesnek adott.

Eszerint az a csoport mely val6sziniileg a fi.iggetlen MagyarorszAg ndp6nek a tcibbs6ge, ism6t magyarr6 lesz ds

Erddly'tdl elt6r6 m6don fizpfrte az ad6t. Csakhogu egr eg'elore ismeretlen szem6lyre val6 tekintettel nem akafi|k

Apafit mellozr4 megs6rteni. Ebb6l a meggondollsb6l 1681. 6prilis 18-6n egz kinevezo tratot (athname) adtak it
nekl s eunl egyiitt megkapta az Erd6ty, Havasalfold, Moldva, eg'esit6s6b6l alakult seregnek a

parancsnoks6g6t. Ebben az ir6sban enged6$edek a rragzaroknak a szabad ktrStyviiasrt|st, arca az esetre

pedig ln az ohqtott sker 6s ryozelem megval6sukra, eW ,rj athname kiad6s6t ig6rtdk. Az enol az esem6nyr6l

m6g nemtud6 Thokoly, akinek a budai beglerbdg is meglg6rte a segits6g6t, 1681. n6jus 2}-inmegszakitotta a

fegrversztinetelaz os/nfrkoldcal s Bilrar me$/e ellen indult. Ott, amil<or ezt ahrt nregkapta, elkeseredett, hiszen

nem ery Apafi kis6reteheztartoza parancsnokk6rt. akaftarraght a jov6ben l6tni.

Csup6n Serdar Hasszan vdradi pas6ban bizltt. Hasszan pasa ismerve a helptet, ki akarta b6kiteni 6ket.

R6beszelte Thokolyt, hogy Apafi oldalitra 64joq s ahogy az a kinevezo iratban 611t, elismerje Apafi

parancsnoks6g6t. Val6ban Thrikoly i681. augusztrx 29-en Apafinak kiildott level6ben egy tgaz maryar
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enrbernek mondta ot, cebatt az eddig tapasztalt hiSnyoss6gokra, s a szprlnte 6rdektelen dolgokra elkoftott

peruekre,meg affa, hogy azorszitgnaSl nemes ferfiirinak pdld|jhtkellene krjvetri

Miut6n az apory osztr6kokkal szembeni katonai megmozduldsok kozi.il n6hfnyban az erd6lyiek fltal vezptett

bujdos6k veres6get szenvedtek, nyilv6nva16v6 vflt a Porta szAmhra Apafi, s az illtala parancsnoknak kinevezett

Telekinek a val6di katonai ereje, illetve a bujdos6k iigy6ben va16 skertelens6giik, s a Port6n ugyanakkor nem

lltLt1k aa ser4 hogr Thokoly jogosabb he$zetben lenne, igy a kovetkezo esem6nyek kialakul6sfira ez

nag,rn6rt6kben hatassal volt. Ugy trint, hogy a v6radi beglerb6g Hasan pas6nak kiilddtt, Thokdly jav6t snlg|lo

inform6ci6r, jelentdsei ar-ra a dont6sre k6sztett6k a tngyvezxt hogy most m6r Thdkdlyt kell mindenkdppen

tamogatni.

Ennek biznnyrtfsdra Szenczi Istvdn kovet 1681. augusztus 9-6n Isztambuh6l Thokolynek ktildott jelent6sdt

enrlithetjiik. Ebben a lev6hen igy k pdld6til: ,, Istennek hdla, a tdged drintci probtdmitkat akdr a pasa, illetve

a porta, akar az egtjsz nemzet magddnak vallja, ugyhogy te is iobban tenned, ha nem vdrnal tovdbb""A

pasa odaig jutott, hogy a te szemdlyisegedet a sajdtjaehoz hasonlftja, a te szerencsdtlensdgeidet a maga

es az egdsz torok ndp tragddidjalcdnt emlegeti. Kiilonosen iigyef most a ndmetek megmozduldsaira, hogy

semmifele veresdg ne drjen dltaluk, ugyanis a hadseregben levci i)sszes torok szem csakis tegedfigyel.'."

M6sfel6l ugyanakkor a hatahnon l6v6 korm6ny pitrtjin 6116 erd6tyr kovetek Apafi Mihalynak, Erd6ly

nagnn6nak irott levelirkben is p6ld6ul igy imak: ,, A nagyvezlr megparancsolja, hogy tekintve az orszdg

magyarokkal lcapcsolatos probldmdit, tedd meg az ovintdzked1seket. A menekiilt magyarok ugyanis ha ct

csdszdr kegyeibe akarnak fdrkcizni, s visszatdrni az orszdgulrba, akkor t6led es az Erdelyben 6lci nagy-6s

kisnemesektcil ugyanugy tdmogatdst akarnak szerezni, mint Thdkdly hiveitdl. Htiek akarnak maradni a

portdhoz, ezdrt lr6rik, hogy valtsd be az Erdelyben ,!l6k szdmdra ezen remdnyiiket, illetve Thokoly

h{veivel szemben ,s kegyelmet, segttsegnyujtdst es vddehnet kdrnek. Raaddsul a nagyvezfr mdr

megpayarxcsolta a magyaroknak, hogy kozos vezet6t vdlasszanak, ugy, mint regen volt, most is egyseg

legyen, ne vdf anak kettd, azt vdlasztanak, akit akarnak, de az nen't Erddly ura lesz, hanem egy kozds,

itlt aldnos an tiszt eletb en t art ott elAli dr6.

Ekkor Lip6t Isztambulba kiilddtt egy bizottsagot grof Caprara Albert elnoklete alatt, me\nek

felt6telezhetden- fontos parancsokat osztott. Mindemellett pedig biztositdkot adtak a nagyvezimek arra n6zxe,

hory a csfrsz1r b6keharcos tcirekv6seit kiterjeszti. Valoj6ban mind a cslszin, mind a megfigyel6i a magyarokat

engedehness6gre bir6 eg5zetlen jfrhat6 irtnak aztlirithk, hogy a tor<ikdkkel tov6bbra is fenntartj6k a b6k6t. Ekkor

irta azegnk lregfiryeloje Lip6tnak: ,/ magyarok kiizott eldg sok a gyanus, hritlen, engedetlen szemdly'

Zirzavaros idcjkben, veszdlyes pillanatokban ezek kepesek d legnagyobb gonoszsdgra is' A

legmegfelelcjbb, amit tehetiink, hogy tavol tartiuk ciket, s a saiat.fajtdjwlc koreben hagyjuk"

Mivel a cskszhnkovet elvar6sai nem val6sulhattak meg, az enlitettkovet m6g egtszer javasoha az egyeztetlst a

knruc kir6llya{1g] 6s embereivel ,yagaszkodva az emberseges fogaddshoz, a kiilonleges bdndsm'dhoz, s
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visszadldstrjl tart6zkoddsra intve..."l-19a Porta koreiben egrre er6teuesebben a^ akarthk teh5t, hogr

Thdkdly nyede meg a ,pert". Voltak6ppen Thokoly egrdszol tiirg'akisokat folytatott a cshszAr kovet6vel, a

napotyr Saponardval, misreszt megndstilt,[20]s alkuba bocsdfl<ozott n6hany nemes nr hatalrn6nak a

megszerzese 6rdekdbe4 nrajd n6h6ny kovetet a nagyvezk e16 is ktrldotl. Merzifoni (Kara) Musztffihoz frott

leveldben igy irt p6ld6ul:,Birodalmad ldba eld borulva aldzatosan konyorgom hozzdd a m(tgyar menekiiltek

(bujdos6k-V.D.) torelcvdseinek megval6s[tdsa erdekeben, hogy ne saindld triliink a vddelmedet. Ha ezt

mdlt1ztatsz teljesiteni, szilard poz{ci6mat csakis a te birodalmadt1l kapott ercjnek tulajdonfthatom ntajd'.

A nagyvezk 1682. januin 9-6n kiildte vissza Thokoly kciveteit. Eznk azt Wrt6k neki, hogy az Orta Macar

hercege lesz, s ebben az esetben an6l biztositott6k 6t, hogy k6t 6ven behil az egdsz orszAg neki fog

engedelrneskednr, s neki lesmek kotelesek adoni Nagy oromtikre szalghk, hogz a nagvezk maga a szavSt

adta, hogy segiteni fog. Thokoty ezen jo hirek hallatln lassacsk5n tovfbb fotytatta a tftrgyallsokat Saponardval,

illetve magS6nak turdhatta a b6csi udvar beleeryezeset a Zrfnyi Ilondval kdtott hlzasshgfiba, ig lehetos6get

kapott ana, hogy a Bdthory es a Rdk\czy csal6d hatalnias birtokait is megszerenl a rnga szAmAra. A

mgyvezr Thokolynek kiitdott level6ben tudatta, hogy szolg6latait nem MWia jtftahrnzathnl, a budai

beglerb6get t6bomoknak nevezi ki, s ezut6n az o utasititsait kell nr,ajd elfogadnia. Ehhez a temhhozkapcsol6d6an

a Silahtar tarihiban el6g 6rdekes r6szletek tal5lhat6k.

,, A nagyvezir Kara Musztffi pasa miutdn parancsnok lett, s h{reket kapott a gyriztes fdrfir6l
(Thokolyrcil) , eldg nag/ vagyont dldozott arra, hogy c,iljdhoz seg[tse 6t'"

Hogtru pontosan mit tett, s mit nenl ar:rol a Thciko$nek szol6 kinevezb okkat (athname), me$ 1682

szeptemberdben adatott, igy fogahnaz'." ..miutan a Porta szdrnydval kezdett leszltllni az iszldm hatdrain, a

hadi ereje (Thokoly6-V.D.) is csatlalcozott hozzd."[2]I

Eredmdnyek6nt emlithet6k a n6met tertiletekre valo titn:rrdisok, Thokdly veretlen seregeit Kurs-nak (kurucnak)

nevezk- gorogul ez szentet jelent. Uryanakkor ennek a szdlhdmosnalc a megmozduJrisai szemben 6llnak a

b6k6vel Miut6n a tertileteinkrol az tszllmhatrlrvonal nllsik oldalara vonultak, mondjiik, a CsiszAr miniszter6t6l

panaszlevelek drkeztek, de ezekr6l nem figzelrne rtefiek a sz-,ltfnt, m6g csak nem is ernlitettdk neki. A nagyvezir

olyan v6laszlevelet ki.ildott, mel/ren azt irta, hogr a saj6t orszagainkat uralnra a16 vonni szAndekozo csoporthoz

nem csatlakozunk. Majd elvonulva onnan m6g inkfbb kiterjesztette a lntaknitt. Tov6bb6 a fent ernlitett

estendSben az al<kon budai beglerb6gt6l Amawt (6rmdny) Ibrahim pas6t6l kapott tanfcs alapjfin kovetet

kiildott a birodalnri gnil6sbe egy lev6llel 6s egr szind6knylatkozaltaL Ebb6l azlertszlr<, hogy a nagyvezir szem6t

elhom6lyositotta a m War arany, kiadta akezebolazOrta -Macar 5llamot, illetve ennek a tengelydt, a Kassa,

Ftilek es az ezpl<kel egyen6rl6kri v6rak 6s pahnkv5rak, er6dijk, a szepess6gi n6met v6rosok kozi.l' aznkat,

amelyek szabads6guk6fi aj6nddkot adtak, s ery bizonyos l6tsz.imir katonas6got is kdfiek.

A venr kdvete, miutan meghfvt6k a szult6ni tan6csba 6s megvend6gelt6k, az ado befizet6se ufi,n szerencs6s

csellel bejutott az ajdndekoz6 terembe, a szt:Jthn e16 ment tlrgalny |tadta az ratot es az aj6nd6k6t, 6s a sajft
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nyehdn, ktsse alivatos m6don Thokoly szavartis tolm6csofta, miszerint ,, a kapunk nyitva dll a vdsz ekitt, s ha

szavaitok szerint hajthatatlanok maradtok, val6szinr,ileg orszdgunk nagy bajban van". Erre (a szult6n) egy

6kkcives jogart k6szittetett 6s ery knevezb diplom6t juttatott a kirdlydnalr. A budai beglerbdg Arnavut

Ibrahim pasa ve#rt, hory az Orta -Macar 6llam kiszabadulon a n6met kezbo\ s a Thokdly fennhat6s6ga ali

tartonan, foparancsnoknak nevezte ki, kinevezo k/sa (atltrnme) mell6 kardot 6s kaft6nt is kiildott nagy

porp6val Ell.rczj6ru1t, hory birtokot (,,kaput') kapott, s6t mdg rnast is adomitnyoztak neki: a budai j6r6s

hadszflnterdn kffi es6 6r16kes birtokokat 6s tertileteket a katon6kkal erytitt, Kuqgu (Madardsz) Musztafa

pasa, $eyhoylu Ali pasa, Za{arct Mehmed aga is tetemes mennyis6gri janics6rt, fegrverest, tszErt es

feg,versz{llit6t adoff, 6s a budai v6rb61 is el6g sok feryvert ds katonai felszerel6st, mturici6t is kapott.

Miut6n ez1ket a katonitkat a krivetkezo 6v tavaszfun osszegnijtotte a pesti harcnreziin, tal|kozatt

Thokolyvet, s minden eg'es katon6ban nyomat6kosan tudatositotta, ,hogy az ri megvdlasztdsdnak drdekdben

hozzon szildrd ds szent dontrlst."

1682 riprik6ban Thokcily BudSra ment, s ott szembesiilt a szokatlanul nagy sftenel Tisztelet6re naponta

tinnep s6 geket rendeztek. Aho gy az utcitn i6rt-kelt, a nep azt kriltona:

" dfen a magyar kirdly!" Buda korrniryz6ja, Ibrahim pasa Thoko\mek itadta a sztft|n ajdndlkart.

He$eselte, hogr erejdt a kir6lyi Magyarorszagon tartaldkolja. AA mondta, igy az oszbr6kok nem figzelnek a

hSborus eldkdsztileteie. Ibrahim pasa 6s Thdkrily a b6ke alaplart kdszitett6k ekl, s abban rem6nykedtek, hogy a

szultan rnajd j6vrihagyja azt. A budai beglerb6g - riry trffi- ery rnjus 18-rin kiilddtt level6ben tudatla Erd6\z

fejedelnrdvel a Thokcifvel val6 szjvets6get. Ez sza szerint igy szolt:

,,Te, a Porta kereszteny hercegei kriziil a legregebbi, te, a legiobb ad6fizetd erdelyi ur, 6n szfvbdli

j6 bardtom! Ertekes leveledet megkaptam, a tartalmdt tokeletesen megdrtettem. Mdlyen tisztelt bardtom,

a szultdnunk akarata az, hogy a Portdhoz regtcilfogva hi es kAtcidri Als6-Magyarorszdg ndpdnek ilgydt

mdr engeddutjdra. Mdlt\sdgos szultdnunk jonak tartja ezeket az emberbarat torelcvdseket, s tdged is hii

szolgdjakdnt ismer, igy kdr, hogy a most rdszben egy illetrinek a sajdt foldidn, rdszben a te teriileteden,

rdszben pedig a herceg Thokoly lrure baratod birtokdban ldvri Ak6 -Magyarorszdgon 6ki lakossdgot ne

sztinj meg biztos[tani testvdri szeretetedrril ds minden lehetsdges m6don qz egyezseget szolgdld. E

targ,tban semmit ne hanyagolj et! Ha van valami k{vdnsdgod, terved, ekibb jelentsd a Portdnak, s csak

azutdn t egyel ldpdseket ! "

Thdkctly Irn'e 1682 julius6nak elej6n l6p6seket kezdem6nyezet. Azan munkflkodott, hogy ntrelott az

ellens6g eldk6sziileteket terure, 6 szSmos poncrot taftson a kezeben eWSTErre. Azt gondolta ki, hogy

parancsnokSva\ a budai pas6vaf el6zetes egzeztet6s n61kiil Kassfra 6rkezl<. A pasa kozben- meg a Bud6r6l

val6 elrnozdulSs elott- Erd6ty urdt is rlrnglhoz rendelte. A jflius 24 -i d/J;urrrnrnl ellatott ir6sban igy beszfl:"Az

oszmdn sereget alkoto iszldm katondlc dltal elfogadtatott parancs szerint Also-Magyarorszdg vedelmdnek

megvalosftdsa drdelreben Eger vdrdba 6rkezem. Innen egyenesen Kassdra szdnddkozom vonulni. Neked
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mostandig nem silrcrlilt idedrned. Gyorsan gyere!'

Thokoly meg akarta feleniliteni a n6pet a bej6v6 tordk sereg emlitdsdvel I(civetelte a feryverletetelt, arra

livatkona, hogr a trinikok nem leszrek o$an kcinyortiletesek, mint 6. Jflius 26-6n kihirdette az |kalfnos

felkelds indit6sSt. A kiadott nyilatkozatban a kovetkezb vldal<kal illette az ellens6get: a mostan6ig elszenvedett

vesztes6gek k6rp6tlis6nak probl6rnlj6t a kcjvetkezb orszitggyalesre halasztotta, a menekrilteket a puszhrlasba

sodorjdk, a j6vhhagyitsa n6lkiil k<iveteket ktildenek a Portdnak, s olyan ddnt6seket homak, amelyek a n:r,,ryar

fiiggetlens6ggel szenbeszilfiva a csdszilrcak biztositanak b6k6t 6s nyugalmat. Ennek az utSbbr vSdnak na5'

hatfsa volt. Hiszen elterjedt az a szbbeszed, msznilnt Lip6t a Ttsza keleti partjSn 16vd orszAgot a tortjkoknek

akaqa adni, hogy azt mondt6k, ,jnkdbb vessiik ald magunkat Thokolynek, fizessiink ad6t a triroknek, mint

hogy rabszolganak adjanak el benntinket."

Kassa vfrfnak parancsnoka egy ideig v6dte a virat, azarf:an amftor lifita, hogy a janics6rok

megkcizelitett6k a vfrhlakat, kitette a megad6s zilsAajitt, igz Fels6-Magyarorsz|g fov6rosa Thdkdb kezpbe

kertilt (augusztus 14*6n). Az e temhban r6szletekkel szolg6l6 Silahtar tarihi egyresrt ismerteti, hogr a n,:r.:gar

kirflynak nevezntt Thokdly rigy foglalta ela tunfl:rirom 6ve az osztrdkok riltal v6dett, 6s a n6metek er6dj6nek

mondott vfrat 12000 lovas 6s gyalogos katonitjhva\ hogy az -az egnbeglerb6gt6\ $eyhoylu Ali pas6tol erkezetr

parancsnok segits6g6vel k6t nap, k6t 6jszaka tart6 harc utSn kapituldlt. Ehhez m6g a kovetkezo dolgokat teszi

honA:

,,...ds azzal a c,lllatfogadta a magyarorszdgi, regtrilfogva nyugodtan ds bdlcesen dl5 fold- ds

ingatlanbirtokosok ndpet, illetve a kereskedflk csoportjdt, hogy az ekizci helyiikre telepedjenek. im
megkegyelmeztek nekik ds a ndmetek altal feliigyelt vdrkapubol a ndmetek nyolcszdz vdlogatott

emberilklcel menekiiltelr el...Ezutdn a fentebb emlftett vdrban a felsci szintet harc ndlktil elfoglalta a

szultdn orszdgat szovri, birodalmi,,szics", a tdmogatast ds kegyelmet lrerrj Tholcoly Imre. S azdrt, hogy

neki, a kirdtynak megadjak az engedelmessdget, az embereit beken hagyidk, es hogy a harcra felszentelt

fosztogat|kt1l vddve legyenek, a parancsnok egy pillanatnyi megdllds ndlkiil meg aznap az iszldm hitre

felesktidott katondivctl egyiitt titra kelt, elhagyta azt a helyet, s egy j6 darabon visszavonult..."

Thokdb/ ez$fn sorra elfoglalta Eperjest, L6csdt, Tokajt, Onodot, Putnokot, s augusztus 22-en az

,pszmdn kurLtc" sereg Fiilek vir6t kezdte ostromolni. Ekkor Thdkoly 6s Apafi kozott nem volt egyet6rt6s,

olyannyira, hogy Apafi kwitlt az egyesitett torok -kuruc -erd6lyi seregb6l 6s visszatdrt Erd6lybe. Az esem6nlT dl

RaSict a kr6nft6j6ban a kovetkezo m6don tesz enrlit6st'." Ezalatt Thokoly Imre ds az erddlyi kirtily urak

kozott egy bizonyos szdthuzds ds ellensdgeskedds mutatkozott. Ezutdn esett el Fiilek vdra, melynek

rdszleteit a Silahtar kr6nikdb6l tudjuk meg.

A m6sft oldalon kcizben meg6rtett6k az Isztambulb6l visszat6ro Caprardnak a megfigyel6seit, a hriborus

k6sztildd6st, B6csben titkos hadi tandcskozAst tartottak (1682 augurszfus6ban), eznlegy idciben- gondolva, hogy

a torokokkel 6s a franci6kkal szemben nem inditanak haborut- rigy dontottek, hogt a t<jrokokkel bdrmi Sron
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b6kdt kell kotni. A tdrgzalis fo$aman n6h6nyukat k6nyszeriteni kellett, hory a torcjkokkel szembeni hriboru

terv{t vess6k el, a tobbseg iW 6rvelt ellenirk'. ,Jceleten csak ndhdny tartomdny, nyugaton viszont a

csdszdrsdg korondja a vita tdrgya" " Maga a csdszdr is ezt az elgondoldst vallotta magddnak.

Thokoty Filtek bev6tele ut6n ilrurepi ruh6t oltott, s a parancsnok igz kereste fel lbrahim pasifi a

s6tr6ban. AzilsAajhna Thokoty csal6d cimere fol6 a k<ivetkezb szbvegetrtik:,,Tandem Volonte Deo".L22)

Ibrahim pasa Thdkolyt leiltette n:r,;ghval szembe, majd szep szavakkal eknes6lte a torcik-magrar

bariltsSg tcirt6net6t: ,, Bethlen lnzafias megmozduhsair6l dics6rettel beszelt. A mostani helyzetet is Bethlen

idej6hez hasonlifua pedlg a*. mr:ndta, hory az o errlrlke el6tt tisztelgo, m6lt6 tjrcjkos6t a birodalrni korrnany

lrrrrgyarorszfug btt6j5v6 akaqa tennr, ezert Thoktily drtdsdre adta, hog' a verhetetlen osznrin sereget

MagyarcrszAga kiildi, s a jelenlegi helyzetben Thokolyt Magyarorszilg kir6lyak6nt szahtla.

Azrtftn fltadta a szfttfn 6s a birodahd tan6cs 6ltal kiildott oknfnyt (athname). Ennek az alapja a budai

tal|koza utan Thokoly 6s Ibrahim pasa emberei kozitt jott l6tre. Ezek az alapt6telek a vasv6ri bdk6ben rogzitett

hat6rok koze sznrrtott maguar teriilet erys6gdt vetitett6k el6, 6s azt, hogy ennl eglutt a nemesek 6s a

protest6nsok fiiggetlens eget a torok vddelem alatt biztositani fogi6k. A budai meges/ezest egy jogszeni

meg6llapodds fonnaj6ba cint5, 14 pontb6l 611o, eznn a teriileten (Fiilek vftra alatt) kiadott okm.4ny6l ery6bk6nt

RaSid kr6nik6ja is emlit6st tesz.

Bethlen kovetrij6t, Thdkolyt maryar kir6tykdnt lnthronAk meg, s kifejtil<, hogy az o kir6tysriga pedig eg6sz

MagyarorszAgot 6s Horv6torszagot is magfiban foglala. Ugzancsak e szerint az okffiny szerint Thdkdly hal|la

utfin anraryarok szabadon villaszthatlitk meg kirSlyukat, de ez a vhhsztott kirS'ly nem lehet katohkus. A hittiket,

szok6sakat ryakorolhatj6k majd, 6pprigy, mint a horv6tok, 6s a k6t protest6ns felekezet (a luther5nusok 6s a

k6lvinist6k) eutlnis ugyano$an jogoldcal dlnek majd. A rragyar teriiletekre nem 6ramlanak be a trirokok, ezt az

orszhgot nem fogj6k ,$egtitrb6lnl', Magyarorsz.igon a torokok segits6gdvel Ausztri6t6l vlssTaszarzltt minden

v6r 6s teriilet fi:ngyar marad. Az Awzjtrthval kotendo eryezn6nyben a szultan a magzarok ellen6ben semmilyen

tigfoen nem engedhet. A biintet6 v6mot eltorlik az orszAg javhra, a n:r;ryar keresked6k a napi ad6 befizet6se

utin az oszrrin birodalomt6l minden t6ren fiiggetlentil kereskedhetnek. De a mostan6ig k6t oldaha ad6za

teniletek ezut1nis uryano$an m6don fizltk azadokat. Anmgrur kirdly a sajft birtok66rt 6vente 40000 tallert (a

kr6nikdkban 40000 "fekete garast') adSd< az oszmhn kincst6rba, es ez az osszeg serrrnifelek6ppen nem

ryarapodhat. A kinevezb okminy vt6n 6tadt6k Thokcilynek a kir6lys6got jelk6pez6 ajindekokat: kardot,

koron6t, pfllcit, zilsAot 6s kaft5nt. Ezeknek mindegni<6t egy-egrpasa adta 6t. A pr6met adonr6nyozb pasa

p6ld6ul igy szolitotta meg: Thdkdly lmre, szeretett szult6n urunk a magyar krilys|gta va16 kineve#sed

jelk6pek6nt kiildi ezt a kaftfint, melyet vegy6l most 5t t6lem ds tudd meg, hogy akr ezt a kaftfint valaha levennd

r6lad, azrnntln a szr-rlt6n hat6r6l verm6 le...A tcibbi pasa is ehhez hasonl6 szonoklatokkal aj6nddkorta oda a

fenti dolgokat. Miut6n Thokcily a koron6t is a fejdre tefre, a foparancsnok fel6ft 6s tidvozilte azuj kir6lyt, nnjd a

tobbieket is felszolitotta, hogy iry cselekedjenek. Thcikoly pedlg a pasa kis6ret6ben visszaindult a s6tr6ba, s

v6gSg az fton nem tudta kivemi a fej6b6f hogy lbrahim pasa szand6k6nak eleget kell tennie. Csakhogz amint

9t12:rtenelem.eklf . hu/ef oly oirat/Hallgato/VinczeD. htm



0t11l1Tayyib Gokbilgin: Thokdly lmre es a torokok kapcsolata Ausztriaval[1]

egyedtil nlaradt, hogu megnyugtassa a kis6ret6ben l6vdket, mindj6rt kcizolte, hog' b6r elfogadta a kir6$i cimet,

tffight csak fejedelemnek neve4 s tov6bbra is Magzarorsng bkiqa akar maradni Ekkor a torokok 6hal

adominyozntt kir6lys6got elfogadni nemtud6 Bocskaira ds Bethlenre ernlekeztetett, m6g ha brnkoltan is. Mivel

k6s6bb ez lefr. a vita tingra, Thokoly itgy magyarlzla, hog lehetetlen lett volna el nem fogadnia a kir6lyi

jelk6peket.

Igy Magyarorszd,gon egy trj fejedelems6 g,L23J egy feud6lis nagubirtok alakuft, valojdban 6vekig lltezett

6s fliggetlenitette mag6t annryffi kir6lyok rfunythsa aloL Az irj fejedelem,slget azErd6lybSl menekiiltek 6s a

nemesek egy rcsze ismertdk csak eL

Thokoly ezrtin Saponardnak aztiunnte, hory minden dologban az elodeiritj6n fog jitnirk6sz bdk6t

kotni a N6met-R6nrai Csilszirshgga\ csakhogr ezt sztiksdges a mostani helyzetnek megfelehetd, me$

feltdteleket azeli5z6 tdlen nr6r tis*6^5k, ezt most meger6sitette, illetve eg5z6b dolgokkal egdsziteue ki.

Fiilek bev6tele utfn Ibrahim pasa parancsnok visszat6rt Bud6ra, igy Thokob rgen kev6s hadi er6vel

maradt ott. Ettdl a hetfzett6l nem 6ppen boldogan azt panaszalta a Port6nak, hory Ibrahim pasa m6g ery ideig

vele rrnradhatott volna, hogy segitsen neki Nyitra es Ldva vhrlnak bev6tel6n6l Ezznl egyutt mivel Caprara

m6r el6bb visszat6rt, Thokoly ebb6l az esetb6l hasmot htwa, sorra kaparintotta kezhe abhnyavhrosokat, az

egnkben ezek koziil az o cirreret fhrszaIo ij aranypenzt is veretett. Ezeken a teriileteken Thdktily mint

uralkod6 elismer6se te[esen elterjedt volt.

Okt6ber 18-6n B6csben kezdodtek t5rgyal6sok . A csirszir k6pviseletdben ezeket a megbeszel6seket

Hermann[24J es HockerBlJ ir6nyi,tott6k. El6szor is elhatSroztSk, hogy Thdkolyt nem ismetd< el fejedelenmek,

csak princip6lisnak, hercegnek. Thcikrity kovetei er.re art mondt6k, hogy olyan b6ke kot6s6vel nem fogruk

egyetdrteni, amely a Porta es Becs kozott, Thokolyt kuAwa trirt6rme. Ug'anakkor k6szen 6llnak kozhenjitrrttaz

wak szAmitra egy olyan illtalanos b6ke iigy6ben, amely a keresztdnyseghasmdt snlg5'lja. Eznl szemben a

cs1szin kovetek azt fuattik, hory szeretn6k meg6rtenq Thokcily milyen alapon tudta r6bi."ni az osza]F;n

birodalrrrat a b6kekot6sre. Ezen kivtil Thokolynek a Port6val val6 kapcsolata m.ert is kifejezt6k aggodaknukat.

Erre v61aszul a nnyar kovetek megism6telt6k, hogu els6dleges 6hajuk a bdke tov5bbi fenntart6sa, s kdrt6k a

b6csi udvart, hory fogadj6k j6hiszemrien Thokolynek a tcjrokokt6l val6 fiigg6s6g- tisztelet6t. Ne higry6k azt,

hory a magyarok a torok fiiggdst6l nem akarrSnak szabadulni de-mint mondt6k- Thokdty ann6l kevesebbol is

megdrti, mint amit a porta neki adni szAndekozalt, hory aknevezl okm6nyt csr"rp6n katonai c6lok 6rdek6ben

kiildt6k neki. A kcizbenj5r6s javaslat6t a b6ke i.igr6ben b6csi korm6ny nem tudta elfogadni. igy a Habsburgolcra

olyan szerep h6nrl majd, melyet Eur6pa-szerte megvebrek. Csakhog, Thokdlyt sem tudtak megbimtet'i aza\

hogy a javaslatfitaznwnl elvetett6k. V6giil 1682. november 19-6n a16frtdk a fegrversziinetet.

Ugy t(ffi, m6g eldtte Thdkoty Isztambul 6haj6b61 akarta ezt akiegye:zest. Hiszen Erd6ly fejedehn6nek a

portdn6l l6vo kcivete , Nagy Istvan az Apafnak decenrber 10-6n kiildott level6ben azt az infonndci6t irta, hory

Thdkdty aPortiltirgy 6rtesitette, hogy a b6csi udvar akar feguversziinetet kohl, s neki is ez az 6haja, s amig a
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birodalrni tan6cs ez ii$/ben egyezsegrejut, addig rs egyenenek meg a fegrversztinet lefolytatds6nak m6dj6r6l

A b6csi udvar ds Thoko$ kozotti egze rrcny-sotozat szerint a Thokot5rnek a Garam foty6lg Esnk-

Magarorszhgon tartal6kolt katonai egzsdge szfim\ra azudvar havi 3000 aranyat fog adni Emiatt artaryar

tcirtdnd szek az alitbbi nezntet v alljitk:

,, A bdcsi kormany abszolutizmuse az egdsz harctdren elkerillhetetlennd tette a visszavonuldst. Ezt kdt

tdnyezri hozta ekitdrbe. Az egyik az altaldnos eur1pai helyzet, a tordlc-francia kapcsolatok, a mdsik pedig

a magyarorszdgi menekilltek ds Thokoly nyomdsa...Ha a magyar lrirdlysdg keleti rdszei a kassai osztrdk

parancsnoknak mindenfdle panasztdtel n,4lktil sz6t fogadtak volna, akkor nem maradhatott volna meg a

magyar allcotmdny ismetelt ervenyes{tese, s a nagyrdszt protestans teriileteken a valldsi szabadsdg

elfogaddsa. Ebben a telcintetben Tholcoly megmozduldsai mind az dltaldnos europai probldmdkra, mind a

magyarsdg fejlcidesere nagymdrtdkben hatdst gyakoroltak. Pontosan ugy, mint Bethlen ds Rdk1czi

Gyorgy idej 6ben v olt ... "

Thdkdly 6rtesitette a helyzetol Apafit. ig' v6gleg eld6lt, hory MagyarorszAg egy r6sznnek a vezntoje

lett. A protest6nsok oriiltek a helyzet ilyen ir6nlban tort6nd vdltozirsdLnak. megsziint a vall6si k6rddsekben

mostan5ig jellemzb nyom6s. A bujdos6k pedrg haz|jt<ba visszatdrve visszakaphatt6k birtokakat,

megmenekiiltek a rendszertelen ad6kt6l, az osz/,rirkok kim6letlen magatarthsht6l s kinythattftk az iskol6ftat is.

Thokoly igy hozta ldke -ennek a komak a jelszavftval 6lve- a ,,Restitutio in interregnum"-ot,l26l hogy az

minden negrhzk6dtatds n6lkril val6sulon meg. Az Eperjesi Kolldgium r6gi diSkja, Thdkdly tisaelet6re 6s az o

jelenldtdben megrendezett eldadfs6ban Thokcilyt mint a protestantizrus 6s a magyar fliggetlens6g 6s szabads6g

megmentoj6t tiintette fil A serege napr6lnapra nott,Eszak-Magyarorszhgonazosztr6k katoruik elnyom6s6t 6s

zsamoks6g6tlStua a kisnemesek es a jobbdgtnak nevezett parasztok is tdmegesen csatlakoztakhon|.

A Thokdty birtokain regota 6lo szlov6k parasztok is gyorsan helyet kaptak - a t<jbbiekhez hasonl6an- a

kwuc lovasok mellett, a gyalogosok is hosiesen sziiltak harcba, de azkdnyttfs 6s a hadbir6s6g nem mtikodcitt

megfelel6erl s hamarosan felbukkantak az els<i fosztogat6k is...

Eddig tartott tehft Gokbilgin eloaddsa, amelynek hatitrdt azl682-es evkepezte. Ezendv hat6rk<jnek val6

vitlaszt1sdtval6szintileg az indokolta, hogy Gdkbilgin Thdkdly p|lyhjStkiilon vSlasztottaMagyarorszitg tdrt6nelrni

irtj6t6l Mig Thokcily szAmira 1682 volt az a por:l-, ahol a legnaryobb katonai 6s drplorn6cia hatalommal birt,

1683 viszont az elowgyhzatos taktil<|zits, majd a Bdcs sikeftelen tdrok ostroma utfinmhr a gyengiilds elojeleit

hordoztamagfban. Mig teh6t Magarorszilgszitmfrra 1682 a ndry r6sze szakadfs miatt egz tort6nehni m6lypont

volt, addig Thdkdty szfimira ez epp ellerikezo elojellel bx1. Az a tfpusri hadvisel6s, ame$ 1682-ig a sikerre

vezetelt, tcjbbszir epp azerd6\'i vay a torcik seregek t6mogat6s a mnf-, 1683 ut6n mlr nem tudott sftert eldrni.

Th6kdly 1682-ben m6g eros es vtrhgn dplorniciai kapcsolatai sem tudtak mar erSsebb6 v61ni a k6s6bbiekbeq

iry mindenk6ppen ezt az6vet nevezhediil< 16 n6zve annak a pontnak, amely'ol m,ir csak lefel6 volt tov6bb. . ...
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