
II. Rákóczi Ferenc életérõl, az általa vezetett
szabadságharcról és tágabb értelemben vett Rá-
kóczi-korszakról könyvtárnyi irodalom szüle-
tett az elmúlt évszázadok során, és a történelmi
események megítélése is folyamatosan válto-
zott. A 19. század óta szinte valamennyi törté-
nelmi korszakban kialakult egy Rákóczi-kép,
amelyet nagyban befolyásoltak a jelentõsebb
aktuálpolitikai és világtörténelmi események.
Így nem meglepõ, hogy a Nagyságos Fejedelem
a magyar történelem egyik legnépszerûbb nem-
zeti hõsévé vált, akinek az emlékét szinte vala-
mennyi magyar helységben õrzi egy utca, tér
vagy intézmény. II. Rákóczi Ferenc nemcsak a
magyar történelem kedvelt személyisége, de ha-
sonló népszerûség övezi személyét számos eu-
rópai országban, mint például Lengyelország-
ban, Franciaországban vagy Törökországban. Ez
elsõsorban annak köszönhetõ, hogy Rákóczi az
általa vezetett szabadságharc (1703–1711) bu-
kása után hosszú számûzetésbe kényszerült. 

Az emigráns fejedelem és bujdosótársainak
története nemzeti történelmünk egyik legnép-
szerûbb, egyúttal nagyon sok vitát kiváltó témá-
ja volt, amelynek a megítélése korszakonként
változott. II. Rákóczi Ferenc fejedelem élete
utolsó korszakának (1711–1735) már több ne-
ves történészünk szentelt tudományos munkát.
Az elsõk között Szalay László, Thaly Kálmán és
Márki Sándor foglalkozott e kérdéssel.1 A 19.
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század romantikus nemzeti függetlenségi lelkesedéstõl áthatott Rákóczi-kultu-
sza a Rodostóban elhunyt fejedelem hamvainak hazahozatala idején érte el te-
tõpontját, és vezette be örökre II. Rákóczi Ferencet a legnevesebb magyar ural-
kodók és nemzeti hõsök elõkelõ panteonjába. Az idilli képet egy addig kevésbé
ismert történész, Szekfû Gyula kritikusabb hangvételû munkája zavarta meg. 
A számûzött Rákóczi 1913-as megjelenése fordulópontot jelentett a téma magyar
historiográfiájában.2 Addig feltáratlan levéltári források alapján Szekfû rámuta-
tott az emigrációban élõ Rákóczi tevékenységének árnyoldalaira is, és kiemelte
személyiségének gyengeségeit. Szembefordulva a romantikus, idealizáló törté-
netírással, tudományos kritikával, ám aktuálpolitikai jellegtõl sem mentesen ke-
zelte a tragikus sorsú fejedelem utolsó húsz évének eseményeit, amelyet a törté-
neti fejlõdéssel ellentétes folyamatnak ítélt. A könyv fogadtatása meglehetõsen
viharosnak volt mondható, és a modern magyar történetírás egyik legnagyobb
vitáját gerjesztette.

A kérdés kutatása több évtizedes megtorpanás után Köpeczi Béla nagy ívû tu-
dományos monográfiájában (A bujdosó Rákóczi) összefoglalta és részben rehabi-
litálta a Szekfû-féle monográfiában felvázolt negatív képet.3 Köpeczi Béla szinte
az összes ismert szóba jöhetõ levéltári forrást feldolgozva minden eddiginél tel-
jesebb képet alkotott Rákóczi személyérõl és életének utolsó korszakáról. A buj-
dosó és számûzött szavak tudatos használatával, amelynek árnyalatbeli kü-
lönbségeit más európai nyelveken szinte lehetetlen kifejezni, elkülönült két
historiográfiai nézet elsõsorban a fejedelem személyére összpontosítja a figyel-
met. A számos vitát okozó és rejtélyes kérdéseket felvetõ Rákóczi-szabadságharc
utáni emigráció homályzónáit mindenképpen érdemes a további kutatások ered-
ményeinek tükrében megvizsgálni és néhány ponton átértékelni.4

A Rákóczi-emigráció újabb kutatásai számos területen hoztak érdekes ered-
ményeket az utóbbi idõszakban.5 Itt elsõsorban a hadtörténeti, valamint az iro-
dalom- és mûvelõdéstörténeti kutatásokra szeretném felhívni a figyelmet. 
A hadtörténeti kutatások egyik fontos eredménye a szabadságharc utáni idegen
zászlók alatt küzdõ magyarok számának, katonai teljesítményének és a huszár-
ság európai elterjedésének bemutatása volt.6 Az irodalomtörténeti stúdiumok 
terén II. Rákóczi Ferenc fejedelem számûzetésében írt a nyolcvanas és kilencve-
nes években megjelent idegen nyelvû szövegeinek kritikai kiadása után az el-
múlt idõszakban a Confessio Peccatoris címû – magyarul Vallomások – a téma
szempontjából alapvetõ fontosságú mûvével kapcsolatos kutatások kerültek
elõtérbe.7 Hasonlóan fontos eredmények születtek Mikes Kelemen emigráns ma-
gyar író és fordító munkásságával kapcsolatban, különösen a Törökországi leve-
lek címû híres mûvének újabb fordításainak köszönhetõen immár kiterjedt nem-
zetközi kontextusba ágyazva fedezhetjük fel újra a magyar irodalom e különle-
ges gyöngyszemét.8

A szatmári béke és az emigráció kezdete

A Rákóczi-szabadságharc során a fejedelem elsõsorban a francia király részé-
rõl kapott jelentõs segítséget. Ugyanakkor 1709 után a francia segítség megszûnt,
és Rákóczi küzdelme reménytelenül elszigetelõdött az európai hatalmi helyzet-
ben. A kurucok számára elkerülhetetlen volt a császáriakkal való béketárgyalá-
sok megkezdése, amelyre 1710 augusztusában került sor. A fejedelem szerette
volna a tengeri hatalmak közvetítõ segítségét is igénybe venni, ezért követeket14
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küldött az angol, a francia és a holland kormányokhoz. A szabadságharc utolsó
szakaszában Rákóczi fejedelem I. Péter cártól remélte még a magyar független-
ségi mozgalom megsegítését. Ám, amíg a fejedelem külföldön tárgyalt, császári
részrõl Pálffy János, kuruc részrõl pedig Károlyi Sándor gróf a szatmári béke-
szerzõdés aláírásával (1711. május 1.) elejét vette a további küzdelmeknek.9 A
békeszerzõdés 300. évfordulójának tudományos rendezvényei és publikációi
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy e fontos történelmi eseményt új kutatási
eredmények segítségével és különféle nézõpontokból tekintve más megvilágítás-
ban ábrázolhatjuk.10

Bár Rákóczi mindvégig ellenezte a megegyezést, a magyarországi közhangu-
lat ekkor már erõsen hajlott a kompromisszum irányába. A vezérlõ fejedelem
elõször a Lengyel Királyság déli részén talált menedéket, ám ez a menedék koc-
kázatosnak bizonyult a magyar határ közelsége miatt. Egy meghiúsult merény-
let után a fejedelem az északi Danckába helyezte át székhelyét. Ebben a kikötõ-
városban határozta el magát franciaországi útjára, abban a reményben, hogy ott
sikerül majd meggyõzni a királyt a támogatásának szükségességérõl. 1712 végén
kibérelt egy angol hajót, amely Koppenhága, Marstrand és az angol Hull kikötõk
érintésével a normandiai Dieppe-ig szállította az emigráns fejedelmet.

XIV. Lajos udvarában

Az 1713. január elején Normandiában partra szálló nagyságos fejedelem egye-
nesen Párizsba sietett, ahová január 28-án érkezett meg. Ekkor már túl késõ volt
ahhoz, hogy bekapcsolódhasson a béketárgyalásokba, ezért a francia király kör-
nyezetében próbálta a magyar függetlenségi törekvéseket támogatni. A törvé-
nyes uralkodója ellen lázadó fejedelem jelenléte elég kényes volt a császárral ép-
pen békét keresõ XIV. Lajos számára. Ezért a Napkirály becses vendége inkogni-
tóban, „Sáros grófjaként” volt kénytelen az udvarban meghúzni magát. Az ut-
rechti és rastatti békeszerzõdéseket az emigráns kurucok teljes mellõzésével kö-
tötték meg a tárgyaló nagyhatalmak. A magyarok ügyével szemben a császári tár-
gyalók sikeresen állították szembe a dél-franciaországi katalán lázadókét, és így
kölcsönösen „magukra hagyták” a törvényes uralkodójuk ellen felkelt hajdani
szövetségeseiket. Az utrechti békeszerzõdés tricentenáriuma (2013) alkalmával
tartott nemzetközi konferenciák egyik örömteli eseménye volt, hogy – hasonló-
an más európai nemzeti mozgalmakéhoz – egyre nagyobb figyelem fordult a ma-
gyar szabadságharc és az azt követõ emigráció története iránt.11

Az idõs XIV. Lajos halála (1715) fordulópontot jelentett Rákóczi életében. 
A versailles-i udvari emberbõl lassan külvilágtól elforduló remete lett, akit mé-
lyen megérintettek a janzenizmus tanai is. Grosbois-ban a kamalduli szerzete-
seknél bérelt egy kis lakást, és elkezdte írni a Confessio Peccatoris címû emlékira-
tát, a latin nyelvû magyar vallásos irodalom egyik remekét. Visszavonulása nem
jelentett teljes elszigeteltséget, hiszen folyamatosan követte a külpolitikai esemé-
nyeket. A kiújuló osztrák–török háború újabb lehetõséget kínált a magyarországi
felkelés kirobbantására, s Rákóczi elfogadva a szultán meghívását, 1717-ben el-
hagyta Franciaországot, és török földre utazott. A források szerint Rákóczi 1717.
szeptember 16-án Marseille-ben szállt hajóra.12 Rákóczi franciaországi tartózko-
dása egy cseppet sem volt a korabeli francia kormányzat ínyére, és a régens, az
orléans-i herceg országa szövetségi rendszerének gyökeres megváltoztatását tart-
va szem elõtt kifejezetten támogatta Rákóczi távozását. Rákóczi visszaemlékezé-
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sei szerint az osztrák–török háború híre mellett a Spanyol Királyságban a Giulio
Alberoni kardinális államminiszter vezetése alatt készülõdõ újabb háború remé-
nyében határozott az utazás mellett. A spanyol külpolitika komolyan számolt a
Rákóczival való együttmûködés lehetõségével, s ennek céljából még 1717 no-
vemberében V. Fülöp király Jacques Boissimène ezredest küldte utána, akitõl in-
direkt módon a szultán támogatását remélte az új spanyol revíziós politika szá-
mára. Boissimène, aki egyébként a régens kormánya számára is kémkedett, a
spanyol külpolitikában egy eddig ismeretlen módszert igyekezett alkalmazni,
amely a franciák által sikeresen alkalmazott kelet-európai osztrákellenes szövet-
ségi politika közvetett változatának tekinthetõ.13

Rodostó, a fejedelem utolsó stációja

A fejedelem és kísérete végül október 10-én érkezett meg Gallipoliba. A török
földre sietõ Rákóczi sajnos ismét késõn érkezett ide ahhoz, hogy aktív politikai
szerepet játszhasson a háborúban és az azt követõ béketárgyalásokon. Rákócziék
Törökországba való érkezésével a számûzött fejedelem és kísérete számára egy
új korszak kezdõdött, amely hamarosan letelepedésük utolsó állomásához vezet-
te õket. Az emigráns magyarok csalódására a háború már gyakorlatilag befejezõ-
dött, amikorra a szultán Drinápolyban érdemben foglalkozni kezdett a magyar
emigránsok ügyével, a pozsareváci békekötés (1718. július 2.) pedig az aktív al-
kalmazásuk reményét is szertefoszlatta. Az 1718. június 5-én angol–holland
közvetítéssel elkezdõdõ tárgyalások során Rákócziéknak újra diszkrét passzivi-
tásba kellett visszavonulniuk, mivel a kiadatásuk is felmerült a béketárgyalások
során. Miután a kiadatást nem sikerült elérniük, a császári tárgyalók megpróbál-
ták kiutasíttatni a magyar rebelliseket az Oszmán Birodalom területérõl. Végül
is a karlócai békéhez hasonlóan az a kompromisszumos megoldás született –
ahogyan azt a július 21-én megkötött béke 15. pontjában megfogalmazták –,
hogy a magyar szabadságharc vezetõit a határtól távoli helyen kellett letelepíte-
ni, családjukkal együtt. A feltûnést elkerülendõ – és fõleg a császári tiltakozás
miatt – a Fényességes Porta a Márvány-tenger partján fekvõ kikötõvároskát, Ro-
dostót jelölte ki a magyar emigránsok szálláshelyének.14

A fejedelmet és kíséretét szállító gálya csak 1720. április 16-án indult el
Jenikõbõl, és harmadnapra ért Rodostóba. Rákóczi bizonyíthatóan nem szándé-
kozott végleg letelepedni Törökországban. 1720-ra viszont nyilvánvalóvá vált,
hogy az európai viszonyokat meghatározó négyes szövetségben fontos szerepet
játszó francia külpolitika számára Rákóczi visszatérése elképzelhetetlenné vált.
A számûzött fejedelem kényszerhelyzetbe került, és ennek következtében nem
maradt más választása, mint elfogadni a török menedéket. Nem sokkal a megér-
kezésük után a magyar bujdosók egy új emigrációs központot hoztak létre a Már-
vány-tenger partján fekvõ soknemzetiségû kisvárosban, ahová egyébként a 18.
században más európai országokból származó emigránsokat, például lengyele-
ket is letelepített az oszmán vezetés. Rodostó egyszerre volt a bujdosó Rákóczi
szellemi mûhelye és a számûzött fejedelem diplomáciai fõhadiszállása. Rákóczi
Rodostóból is igyekezett bekapcsolódni a nemzetközi politikai életbe. Követeket
és emlékiratokat küldött a különbözõ európai udvarokba, elsõsorban Versailles-
ba. Rákóczi fejedelem diplomáciai terveinek szövögetése, emlékiratainak és
egyéb mûveinek megírása és a szenvedélyes asztalos, esztergályos munkálkodá-
sai mellett igen ájtatos életet élt. A gyakori imádság és misehallgatás a bujdosók16

2021/3



mindennapi életének állandó részévé vált. Amikor Rákóczi 59 éves korában, be-
tegségben elhunyt számûzött honfitársai körében, halálával egy nagy remény
foszlott szét a magyar függetlenségi mozgalmak számára, mivel sokoldalú kariz-
matikus személyiségét utódai nem tudták pótolni.15

A Rákóczi-emigráció és a francia külpolitika

A Rákóczi-emigráció török földre való érkezése idején Jean-Louis de Bonnac
(1716–1724) konstantinápolyi francia nagykövet volt hivatalban. Bonnac márki
már régi ismerõsnek számított Rákóczi és kísérete számára, hiszen a Rákóczi-
szabadságharc és az északi háború (1700–1721) idején különbözõ diplomáciai
hivatalai során folyamatos kapcsolatban volt a magyar függetlenségi mozgalom
vezetõivel. Az oszmán fõváros közelsége valószínûleg lehetõvé tette a magyar
emigránsoknak a konstantinápolyi francia követtel, annak családjával és kör-
nyezetével való szorosabb kapcsolattartást. Amikor a bujdosó magyarokat a Por-
ta áthelyeztette Rodostóba, a távolság miatt kicsit körülményesebb lett ez a kap-
csolat, de nem szakadt meg.

A konstantinápolyi francia követség levelezését áttekintve megállapítható,
hogy a francia diplomácia folyamatosan tájékozódott a rodostói magyar kolónia
tevékenységérõl. Ez a figyelem természetesen nagyban függött a fejedelem és 
a francia követek személyes kapcsolatától is. A Bonnac márkit követõ francia kö-
vet, Jean-Baptiste d’Andrezel vicomte volt, akit II. Rákóczi Ferenc közeli isme-
rõsének és szellemi útitársának tekinthetünk a fennmaradt levelezésük
alapján.16 A két személy közötti szellemi rokonságot mi sem bizonyít jobban,
mint az a tény, hogy Rákóczi fejedelem az 1716. május 30-án a kamalduli szer-
zetesekkel megkötött szerzõdés szerint azt a házat bérelte Grosbois-ban, amely-
ben korábban D’Andrezel vicomte lakott. A kamalduliak révén szoros kapcsolat-
ba kerültek a janzenizmussal is, amelynek Rákóczira gyakorolt hatását már so-
kan bizonyították.17

Szintén jó viszonyt ápoltak a rodostói magyar emigránsok a késõbbi konstan-
tinápolyi nagykövetekkel, a D’Andrezel vicomte tragikus hirtelenséggel bekövet-
kezõ halála után kinevezett Villeneuve márkival, annak utódjával, Castellane
gróffal, majd az õt felváltó Des Alleurs gróffal is, aki egyébként a II. Rákóczi Fe-
renc mellett tevékenykedõ rendkívüli francia követ fia volt. Rákóczi a francia
követeken keresztül juttatta el memorandumait és tervezeteit a francia királyi
udvarba. Az 1725. november 31-i a Habsburg Monarchia európai térnyerését be-
mutató és a cambrai-i kongresszuson a saját érdekeinek pártfogását kérõ memo-
randumában egyebek mellett kitért a pozsareváci béke francia érdekek szem-
pontjából negatív kereskedelmi hatásaira is. Rákóczi, úgy tûnik, más szempont-
ból is érdeklõdött a földközi-tengeri kereskedelem lehetõségei iránt. Ebben az
idõszakban bonyolódott bele a számûzött fejedelem a Szekfû Gyula által is pel-
lengérre állított kétes hírû kalandba, amely a „kalózfejedelemség” néven került
be a magyar történetírásba. Egy angol kalandor, bizonyos Ploutman javaslatáról
volt csupán szó, amelyben a Földközi-tenger kereskedelme biztonságának elõse-
gítésére kalózokat kívánt letelepíteni az Oszmán Birodalom területén, és e tervé-
rõl Rákóczival is tárgyalt, aki ezt az alkalmat is meg kívánta ragadni a tényleges
politikai szerepvállalásra. A tervezet lényege az volt, hogy egy kalózokból álló,
a Portának adózó fejedelemséget kívántak létrehozni, amelynek célja a földközi-
tengeri kereskedelem biztonságának növelése volt. A francia diplomácia elõször
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érdeklõdést mutatott e terv iránt, késõbb azonban elzárkózott a kétes hírnevû
kalandorral való együttmûködéstõl.18

A rodostói emigránsok természetesen nem adták fel a reményt, hogy vissza-
térhessenek hazájukba, de a számûzetés keserveit más alternatív megoldásokkal
is megpróbálták enyhíteni. 1731-ben például Mikes Kelemen Ilosvay Jánossal
együtt egy különös tervet kovácsolt: az Oszmán Birodalom magyar határhoz kö-
zel esõ lakatlan területén egy magyar menekültekbõl álló kolóniát szerettek vol-
na létrehozni. A projekt 1732-ben már önálló szuverenitással rendelkezõ ütkö-
zõállam alapításaként került a francia nagykövet elé, aki azt egyszerûen légbõl
kapott ötletnek tekintette. Mindenesetre a realitástól távol álló ötlet késõbb még
egy az Oszmán Birodalom felosztására vonatkozó terveket összefogó gyûjte-
ménybe is bekerült.19

Rákóczi életének utolsó éveiben továbbra is fõleg a francia és spanyol diplo-
máciát ostromolta a magyarországi diverzióra vonatkozó terveivel. A valóságtól
egyre jobban elrugaszkodó tervezetekrõl a fejedelem kíséretéhez csatlakozó kül-
földi ügynökök kémtevékenysége folytán a császári udvar szinte naprakész in-
formációkkal rendelkezett. Az öreg Rákóczi kapcsolatba került kora neves rene-
gátjaival, mint a híres Bonneval pasával vagy a kolozsvári születésû Ibrahim
Müteferrikával is, aki egyébként hivatalos tolmácsként és portai ügyvivõként is
segítette a Rákóczi-emigrációt. Az idõs fejedelmet a külföldi kalandorokba vetett
bizalma kissé elidegenítette saját honfitársaitól is, és ezáltal tovább fokozódott
az elszigeteltsége. 

A rodostói magyar emigrációs szellemi központ

A rodostói magyar emigránsok s legfõként II. Rákóczi Ferenc szellemi teljesít-
ménye méltán érdemli meg az utókor elismerését. A látszólagos tehetetlenség,
amelyre az emigráció kárhoztatta számûzött fejedelmünket, a bölcseleti, vallási
és irodalmi tevékenység felé orientálta Rákóczit. Rendkívül nyitott volt a különfé-
le eszmei irányzatok elõtt, amelyek erõteljes hatása kimutatható az emigrációban
írt mûveiben is. A janzenizmus meghatározó jelentõségû volt a franciaországi
Grosbois-ban és Rodostóban keletkezett francia és latin nyelvû munkáiban (pl.
Vallomások, Politikai és erkölcsi végrendelet, Emlékiratok). Az elmúlt évtizedek
kutatásainak köszönhetõen egyre jobban ismerjük Rákóczi rodostói könyvtárá-
nak állományát. A török földre menekült utolsó fejedelem értékes gondolatokat
hagyott hátra, amelyek aktualitása a mai olvasót is elgondolkoztatják. Egyik ke-
vésbé ismert, a Bölcs Musztafa beszélgetése egy Zarándoknak nevezett franciával
címû, D’Andrezel vicomte francia nagykövetnek küldött kéziratában a vallások
közötti párbeszéd és vallási türelem eszméi mellett foglalt állást. Az írás alapján
megállapítható, Rákóczi jól ismerte az Oszmán Birodalom területén élõ keresz-
tény kisebbségek helyzetét. A korabeli vallási összetûzések és keresztényüldözé-
sek feszültséggel teli idõszakában Rákóczi a vallási tolerancia eszméje mellett
tört lándzsát.

Rákóczi elveit kiválóan tükrözte sikeres rodostói vallási tevékenysége. Amint
ismeretes, francia–oszmán egyezmények, az úgynevezett „kapitulációk” alapján
a francia király az Oszmán Birodalom területén élõ katolikusok protektoraként
a konstantinápolyi követségén keresztül védelmet és segítséget nyújthatott az
olyan kis keresztény közösségeknek, mint a rodostói magyar kolónia. Rodostó-
ban a magyarok megjelenésével nõtt meg jelentõs mértékben a katolikusok lélek-18
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száma, és a Rákóczi fejedelem által alapított kápolna lett a késõbbi rodostói ka-
tolikus plébánia elõzménye. A fejedelem igyekezett állandó papot tartani a kör-
nyezetében, de késõbb a francia követség biztosított a rodostói magyar katoliku-
sok lelki gondozása céljából lelkipásztort. Egy francia forrás azt is megerõsíti,
hogy a francia követség még 1773-ban is biztosított káplánt a rodostói magyarok
számára. A rodostói katolikus plébánia még a 19. század folyamán is összefogta
az akkorra már õseik nyelvét sem beszélõ magyarok utódait. Errõl tanúskodik a
rodostói magyar emigrációból származó Grégoire Keösseck (Kõszeghy Gergely),
magát a rodostói magyar kolónia vezetõjének is tituláló francia konzul-ágens e
század elsõ évtizedeibõl fennmaradt levelezése is.20

A törökországi magyar emigráció tevékenységének másik fontos szellemi ho-
zadéka Mikes Kelemen életmûve volt. Mikes Kelemen rendkívül érzékenyen fog-
ta fel az emigráció szellemi hatásait, és közvetítõként megtermékenyítõleg hatott
a magyar nyelvû irodalomra. Mikes leghíresebb írásai, a Törökországi levelek
1794-ben jelentek meg, ám e viszonylag kései kiadás visszamenõleg átírta a 18.
század magyar irodalmának történetét. Szintén jelentõsek Mikes franciából va-
ló mûfordításai, amelyek sokáig kéziratban maradtak. Rákóczi fejedelem szelle-
mi hatásának tulajdoníthatjuk, hogy számos janzenista jellegû munkát is sike-
rült titkárának magyarra átültetni. Nem kizárt, hogy Mikes érintkezésben lehe-
tett a francia követek perai rezidenciáján tartózkodó írókkal, dragománokkal
(tolmács-fordítókkal) és mûvészekkel is, ha máshogy nem is, hát kéziratos mû-
veiken keresztül. Valószínû, hogy olvasta a francia királyi megrendelésre készült
keleti munkák fordításainak kéziratait, és bizonyára merített is belõlük a Török-
országi levelek megírásakor. Mikes egyéni rodostói irodalmi munkásságát – a leg-
újabb kutatások eredményei alapján – egy másik rodostói magyar emigráns utó-
dának, François de Tott francia diplomata közremûködésével a konstantinápolyi
francia követség segítségével sikerült megmenteni.21

A rodostói emigráció titkos tervei 
a Rákóczi halála utáni évtizedekben

A francia diplomácia nemcsak megfigyelés alatt tartotta, hanem a lehetõsége-
ihez mérten burkoltan támogatta is a magyar emigráció mozgalmait. A rodostói
magyar kolónia leginkább politikai szempontból lehetett érdekes a francia dip-
lomácia számára, amely a 18. század során több magyar, illetve magyar szárma-
zású ügynököt alkalmazott az Oszmán Birodalom területén. A hajdani kurucok-
ban a francia diplomácia elkötelezett Habsburg-ellenes ágensekre talált, akiket
könnyen felhasználhatott a különféle titkos diplomáciai manõverekben. Így
vállaltak szerepet például XV. Lajos személyes titkos diplomáciájában, a Secret
du Roi-ban, amely a hivatalos francia külpolitikával párhuzamosan igyekezett
egy széles körû kelet-európai franciabarát szövetségi rendszert létrehozni,
amely magába foglalta volna Lengyelországot, Svédországot és az Oszmán
Birodalmat.22

Ezenkívül a magyar emigránsok keleti nyelvekben való jártasságuk és kiváló
helyismeretük miatt is alkalmasnak bizonyultak a különleges feladatokra. Ki-
küldetéseiket gyakran katonai feladatok – mint például a francia huszárezredek
számára újoncok toborzása – ellátásával is kiegészítették. A török földön tevé-
kenykedõ huszártisztek francia megbízóik által kapott feladataikat gyakran ido-
mították a magyar függetlenségi mozgalom célkitûzéseihez. E tevékenységükkel
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bekapcsolódtak a bujdosó II. Rákóczi Ferenc fejedelem diplomáciai hagyomá-
nyait folytató rodostói emigránsok meg-megújuló szervezkedéseibe is. Ide sorol-
hatjuk Bercsényi László francia ezredtulajdonos (1720) és Tóth András francia
brigadéros (1733, 1747, 1755–57) rodostói útjait. Az 1756-os osztrák–francia
szövetség éles törést jelentett ebben a folyamatban, hiszen a magyar emigráns
ágensek Habsburg-ellenes tevékenységét teljességgel lehetetlenné tette. A fran-
cia kelet-európai külpolitika változásainak megfelelõen a korábban Tóth András
ügynök munkájának folytatására felkészített fiát – a neves François de Tott-ot –
késõbb a krími, majd a közel-keleti területeken alkalmazták.23

Rákóczi emigrációban fogant külpolitikai tervei nem maradtak teljesen elszi-
getelt és hatás nélküli próbálkozások, sõt akadtak számosan folytatói is a rodos-
tói, illetve franciaországi magyar emigrációban. A francia diplomácia még soká-
ig nagy hasznát vette a törökül is jól beszélõ magyar ügynököknek, a 17. század
végi és 18. század eleji magyar rendi mozgalmak pedig szoros kapcsolatban áll-
tak mind a Francia Királyság, mind az Oszmán Birodalom meghatározó hatalmi
köreivel. E kapcsolati tõkét sikerült kihasználniuk, amikor a függetlenségi moz-
galmak bukása után emigrációba kényszerültek. A rodostói magyar emigráció és
a franciaországi magyar emigráció egyes csoportjai tovább erõsítették e szemé-
lyes szálakat, amelyek révén gyakran a két nagyhatalom közötti kapcsolattartás
is szorosabbá vált. A hármas együttmûködés garanciájává a hamu alatt izzó ma-
gyar függetlenségi mozgalom parazsa vált. A bujdosó fejedelem diplomáciai ter-
veinek leghívebb követõje Csáky Mihály gróf volt, aki az 1740–50-es években
több magyarországi felkelésre vonatkozó tervezetet is küldött a versailles-i ud-
var felé.24

A francia külpolitika bizonyos szempontból még egészen a 18. század köze-
péig változó intenzitással felszínen tartotta egy esetleges magyarországi szabad-
ságharc lehetõségét, visszanyúlva ahhoz az évszázados diplomáciai hagyomány-
hoz, amely szerint háború esetén a francia király osztrákellenes lázadást szító
politikát folytathatott Magyarországon és Erdélyben. A 18. században, különösen
a Rákóczi-szabadságharc bukása után, a francia diplomácia a magyar elégedet-
lenek ügyét óvatosabban, az Oszmán Birodalom érdekszférájába hárítva kezelte.
Ugyanakkor igyekezett minden adandó alkalommal felhasználni a számára ka-
póra jövõ magyar mozgalmakat a császári ellenlábasával folytatott konfliktusok,
háborúk során. Az általunk vizsgált idõszakban, XV. Lajos fokozottabban érdek-
lõdött Lengyelország ügyei iránt, amely a tervezett francia szövetség legfonto-
sabb láncszeme volt, mivel a szabad királyválasztás révén a legkönnyebben itt
lehetett franciabarát uralkodót trónra juttatni. Amíg a hivatalos francia külpoli-
tika a Habsburgokkal való megegyezést kereste, a királyi titkos diplomácia (a
Secret du Roi) a Habsburg-ellenes franciabarát szövetség létrehozásán fárado-
zott. A kapcsolattartás és információszerzés során fokozottan felhasználták a ro-
dostói és franciaországi magyar emigránsok szolgálatait.25

Zárszóként megállapíthatjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc életének utolsó szaka-
sza olyan korra esett, amelyben a magyar függetlenségi mozgalmak lehetõségei
a minimálisra csökkentek. A magyarországi török hódoltság felszámolásával és
az európai francia hegemónia megszûnésével két fontos támaszukat is elveszí-
tették a Habsburg-ellenes magyarországi mozgalmak. Tehát egy kedvezõtlenebb
helyzetben és idõszakban került sor az emigrációra, amely eleve kudarcra ítélte
az egykori szabadságharcosok próbálkozásait. Részben ebbõl adódik a Rákóczi-
emigráció ellentmondásos történelmi képe is, amely egyrészt a történelem hala-20
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dásával szembeforduló, a megbékélést akadályozó számûzötteket, másrészt pe-
dig a megalkuvást nem ismerõ, mindhalálig elkötelezett nemzeti hõsöket ábrá-
zol. A történész feladata, hogy a kettõs kép mögött rejlõ morális vagy politikai
elõítéletektõl függetlenül megpróbálja megismerni a kort s megérteni benne az
embert és tetteit a korabeli források és eszmék tanulmányozása segítségével.
Az emigráció politikai céljainak kudarca ellenére hangsúlyoznunk kell, hogy
a szélesebb értelemben vett Rákóczi-emigráció mérlege jóval pozitívabb képet
mutat. Az emigráns magyarok megismerkedtek a korabeli világ fontos hatalmi
és szellemi központjaival, a kor fontos eszmeáramlataival, amelyeket – igaz je-
lentõs késéssel – a magyar szellemi élet felé is közvetítettek. Másfelõl pedig õk
is gazdagították a külvilágot, a portyázó kisháborús taktika és a huszárság el-
terjedésével a nyugati hadmûvészet számára a magyarság olyan modellértékû
példát adott, amelyet számos sikeres karrier és kiemelkedõ teljesítmény fém-
jelez. A Rákóczi-emigrációt jól ismerték az európai értelmiségi körökben is. 
A bujdosó fejedelem kalandos élete a legkiválóbb francia írókat is megihlette.
Prévost abbé híres regényei mellett Voltaire Candide-jában is szerepel a szám-
ûzött fejedelem. A Rákóczi-emigráció irodalmi teljesítménye is igen figyelem-
reméltó. A számûzött fejedelem és Mikes Kelemen a 18. századi magyar iroda-
lom olyan egyedülálló remekeit teremtették meg, amelyek a rodostói emigrá-
ció nélkül talán soha nem jöttek volna létre. Ebbõl a szempontból feltétlenül
vitába szállhatunk Szekfû Gyula azon állításával, miszerint „minden szám-
ûzött élete a köznek haszontalan”.
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