
TERMÉS 1 
Rác veszedelem a kuruc szabadságharc 
idején a Börzsöny vidékén 

Buda visszafoglalása 1686. szeptember 2-án megadta a lehetőségét annak, hogy 
egész Magyarország területéről kiverjék a törököket, illetve hadjáratokat indítsanak a 
balkáni népek felszabadítására is. Nándorfehérvár (Belgrád) visszavételére 1688-ban 
került sor viszonylag csekély áldozattal. A szalánkeméni csatában 1691. augusztus 17-
én is győztek a keresztény seregek a mohamedánok felett, ám ez a győzelem végle-
tekig kimerítette a csapatokat. 

Az 1690-ben indult nagy török ellentámadás következtében Csemojevics Arzén 
ipeki pátriarcha vezetésével nagyobb számú rác (szerb) csoportok menekültek Ma-
gyarországra. A kormányzat ezeket, mint az ország ideiglenes jövevényeit, akik vissza 
fognak térni hazájukba, a magyar nemesség egyetértésével széles körű autonómiában 
részesítette 1691. augusztus 20-án kibocsátott privilégiumában, melyet a Habsburg-
udvar egy évvel később még meg is erősített. „A beköltözöttek a magyarországitól 
eltérő termelési szokásaik, vallásuk és életmódjuk miatt sorozatosan összeütköztek a 
helyi lakosság és a vármegyei hatóságokkal."1 

A Csemojevics Arzén szerb pátriarcha nevével fémjelzett bevándorló népességből 
a Duna mentén jócskán telepedtek le Pentelén (Dunaújváros), Ráckevén, Sóskúton, 
Csobánkán, Pomázon, Szentendrén, Budán a Tabánban stb. Az 1703-ban kitört, II. 
Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején a hazánkba „ideiglenesen" befogadott 
rác néprészek hadrafogható rétege a kezdetektől fogva a Habsburg-hadsereg oldalán 
harcolt balkáni kegyetlenséggel a magyar ellen. 

Félelem Hontban és Nógrádban 

A Duna vonaláig tört előre a kuruc szabadságharc 1703-ban, illetve a Dunántúl, 
ezen belül a Dunakanyar, valamint Esztergom 1704-ben is a császári seregek és rác 
segédcsapataik kezében volt. A téli hadi események azonban már megteremtették a 
félelem légkörét. A diósjenőiek II. Rákóczi Ferenchez írt, 1704. április 12-én kelt 
védelemkérő levele igen jól érzékelteti ezt. „Méltóságodnak ezt akarjuk értésére 
adnunk: a Duna melléke elpusztul az mi kicsiny tartományokon, úgy Esztergomtól 
fogván Vácig egy falu nincsen, mind elpusztultak, a népe eloszlott szerte-szével; 
hanem Szokolya, Nógrád, Nőtincs, Kosd az karajsó helyek és így nagy félelemben 
vagyunk. Éjjel sem merünk bátran az házunkban maradni, hanem méltóságosi úri 
személyiben az hatalmas Istennek szent haláláéit Nagyságodnak hosszas életééit és 
föltett szándékjáért, méltóztassék szeginy hazánkot oltalma alá venni és félelmes 
hazánkot megorvosolni Nagyságodnak jó istenes reánk és hazánkra nézve, mert az 
esztergomi hatalmasoktól félünk leginkább, jóllehet a budai rácoktól is. Éjjel nappal 
rettegésben vagyunk, mert ha Nagyságod oltalommal nem védelmez bennünket, ha 
Szokolya elfut, Nógrád-Jenőnek is köll pusztulni és azután Oroszi, Berinke sem merik 
lakni és így elpusztul Nógrád vármegye."2 

1 Magyarország története 4/1. Bp., 1989. 154. old.. 
2Nógrádi évszázadok. Összeállította Schneider Miklós, Salgótarján, 1976. 44. old. 
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A levél megírása idején tehát Szokolya, Oroszi, Berinke (Borsosberény) és 
Diósjenő falvak népe még a helyén volt. Hártó János, aki 1688 körül Szokolyán 
született és ott is lakott 1713-ig, vallotta 80 éves korában, hogy a kuruc világban négy 
évig laktak a szokolyaiak a Szállások nevű völgyben.3 Ez az időszak 1704/5-1708/9 
közé eshetett. Elköltözésük a rácoktól való félelem következménye volt. 

Kurucok a Börzsöny vidékén 

n. Rákóczi Ferenc fejedelem 8000 fős lovasságával 1705. július 10-én hagyta el 
veresegyházi táborát, július 12-én Szokolyáról keltezett levelet Bercsényi Miklós 
generálishoz. A szokolyai Nagypatak (Morgó) völgyében haladt a fejedelmi lovasság 
keresztül a Börzsönyön és július 13-án már Bénynél szállt táborba.4 

Az egyik kuruc tábor 1705. július 16-án Kéménden nyugodott. A kurucok nyugati 
irányú előretörése mögött viszonylag békésen élhették életüket ebben az évben a 
Börzsöny vidék falvai. Esztergom azonban mindvégig labanc kézen lévén, jobb volt 
az óvatosság. A Dunántúl birtokbavételére irányuló kuruc kísérletek sorában nagyon 
fontos volt Esztergom várának elfoglalása a császáriaktól. A kurucok 1706. augusztus 
9-én fogtak hozzá Esztergom ostromához, el is foglalták szeptember 16-án. A császá-
riak egy hónap múlva, 1706. október 12-én visszavették Esztergom városát és várát a 
kurucoktól. 

A „nagyságos" fejedelem Esztergom ostromának idején, 1706. augusztus 14 -
szeptember 3-ig Párkánynál táborozott nyugat felé fordulva, háta mögött a Börzsöny 
vidékével. Mindezeket azért kell felemlítenünk, hogy jobban megérthessük a tanúval-
lomásokat és hogy megállapíthassuk a Börzsöny vidékére vezetett rác betörés idejét. 

Rác sajkások támadása Esztergomból 

Esztergom várparancsnoka, Franz Ferdinand Kuckländer császári generális 1706. 
szeptember 15-ig állt ellent a kurucok rohamainak és eddig viselte Esztergomban a 
várparancsnoki tisztet. Az összes visszaemlékező név szerint említi Kuckländert, mint 
aki megtorlásul a Börzsöny falvaira küldte rác sajkásait. Úgy véljük, hogy ez az akció 
csakis 1706. augusztus 9-e előtt, a kuruc körülzárást megelőzően mehetett végbe 
Esztergomból.5 A rác sajkás csapatok valószínűleg 1706 tavaszán, koranyarán észre-
vétlenül leereszkedtek Esztergomból a Dunán, és meglepték a Börzsöny-hegység 
keleti falvait, s felhatoltak egészen Borosberényig. Úgy látszik ez a település volt a 
támadás célpontja, mert prédával megrakodva innen fordultak vissza. A legrövidebb 
úton akarták elérni a Dunát, hogy azon átkelve császáriak által ellenőrzött területre 
jussanak. 

Gubacsik Mihály nagymarosi lakos, a visegrádi koronauradalom jobbágya vallotta 
1769-ban, hogy idős apjával járt a szokolyai határban, „az út mellett lévő kút mellett 
megállapodtak és ittak, akkor mondotta az Atyja: Fiam emlékezzél meg, hogy ebben 
a völgyben vagdaltattak le azon sajkás ráczok, mely völgyet Csömölye völgynek 
neveznek, és a jelentett kút végében vagyon."6 

A sajkás rácok megsemmisítése Szokolya és Verőce határán történt, talán a jelenleg 
Magyarkútnak nevezett helyen. Bagonyai Mihály váci lakos szerint: „A Ráczok vesze-
delme idejekor is, sok ízben halotta öreg Atyjától, hogy nevezett rácokat szokolyaiak 

3PML, Váci Püspöki Gazdasági Levéltár (VPGL), Metalia 1772/1. fol. fol. 44-47. 
4Horváth Laps: Veresegyház - helytörténet és községrajz. Veresegyház, 1977. 99-100. 

old., Thaly Kálmán: Archívum Rákóczianum. Pest, 1873.1. 378. old. 
5Horváth Laps: A Börzsöny-hegység bányászatának vázlata. In: Váci Könyvek 3., Vác, 

1987. 148-149. old. 
6PML, VPGL, Metalia 1772/1. fol. 25. 
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eltemetni nem akarták, egyenlő szóval kiáltván: nem a mi határunkban feküsznek az 
holttestek, verőceiek temessék el." 

Bócsa Mihály nagyoroszi lakos szerint is már a verőcei határban győzték le a ráco-
kat. „Az is verőczei rét volt, ahol a ráczokat Tekintetes vármegye katonái parasztság-
gal összeszövetkezvén megverték, és minden prédájukat, melyet Berenkéről hoztak, 
elszedték, ugyan a tanúnak édesapja jelen volt ezen rácz veszedelemben, amint 
Nagyorosziban is volt a prédának felosztása, és kótyavetye. Akkor sem akarták elte-
metni nevezett ráczokat a szokolyaiak, mivel nem az ő határukban esett meg a vesze-
delem."7 

Pál András nagyoroszi lakos vallotta, hogy Krizsán nagyoroszi kocsmárost kísérte 
1728-ban a visegrádi tömlöcbe tartozásai miatt, aki korábban szokolyai lakos volt. 
Krizsán mondta neki, ahogy elhaladtak a dombok mellett, amelyek alá temették a 
rácokat és amelyek még akkor is jól látszottak. „Ez az a völgy, amelyben a ráczok 
megölettettek, és ugyanitt szokolyaiak által el is temettettek. Én. úgy mondom, 
magam is jelen voltam akkoron és egynéhányat a bokrokon keresztül hurcoltam, 
több szokolyaiakkal együtt, így tehát ezen völgyről jól emlékezem, és tudom, hogy 
Csömölye völgynek hívják." 

Hártó János szokolyai lakos, aki 1688 körül születhetett, beszélt arról is, hogy a 
Verőce földjén legeltető pásztorok figyelték rendszeresen a Dunát. „Verőcze puszta 
volt, nem falu; valamint maga is a tanú verőczei telekben, az az falu helyén gyakran 
marhákat legeltetett, és a pásztorok templom helyin minden nap stázsát tartottak, ha a 
Dunán valami sajka, vagy veszedelem jönne, ellódulhatnának." 

Úgy látszik, hogy a pásztorok őrsége nem észlelte kellő időben a Duna hátán érke-
ző sajkás rácokat, vagy észlelte, de már nem volt képes a falvaknak hírt küldeni. így 
történhetett meg, hogy a rác portya elérte Borsosberényt váratlanul. Hártó János 
fontos adatokat ismert a rác rablók megsemmisítéséről is. „Hogy a szegénységet 
pusztító ráczokat nem a régi Kalló malom gát mellett való réten, melyet most is 
szokolyai helység bír, hanem a Csömölye völgyében, kinek végin az út mellett ku-
tacska is vagyon, levagdalták, és hogy ezeket nem verőczeiek, hanem szokolyaiak 
temették el, azt is bizonyosan tudja: mivel azoknak veszedelmekor is itt Szokolyán 
lakott, és az eltemetett testek között is járt ugyan a megírt Csömölye völgyben, sőt azt 
is hallotta, midőn a kuruczok megparancsolták szokolyaiaknak, hogy az elveszett 
ráczokat eltemetnék, valamint, hogy el is temették valósággal a tanúnak tudtára."8 

A megyei hajdúság és a parasztság együttes győzelme 

A Borsosberényig felhatoló rác martalóccsapatot a Nógrád várbeli és a palotási 
(palotáshatvani?) hajdúk, a parasztvármegye katonáit is maguk mellé véve, várták a 
Szokolya és Verőce közötti Csömölye völgyében, hogy elvágják őket a Dunától. A 
zsákmánnyal megrakottan vonuló rácok valószínűleg elmulasztották az oldalbiztosí-
tást, a kellő felderítést és őrszolgálatot, azért válhatott a magyarok támadása meg-
semmisítővé. A vallomásttevők úgy beszélnek erről a harcról, mintha a rácok közül 
senki sem menekült volna meg. 

A Nógrád megyei hajdúság, kiegészülve a parasztvármegye kékkői járásának II. 
hadnagysága fegyvereseivel, döntő csapást mért tehát az esztergomi császári katona-
ság kötelékében harcoló rác sajkásokra. A Csömölye völgyben eltemetett rácok 
hulladombjai még 1728-ban is felismerhetők voltak. A rácoktól elvett zsákmányból és 
javakból a győztes hajdúk és parasztok Nagyorosziban rendeztek osztozkodást és 
kótyavetyét, azaz vásárt. 

7U.o fol. 54-65. 
8U.o. fol. 36-37. 
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Egyes tanúk ennek az eseménynek tulajdonítják Verőce elköltözését, mondván, 
hogy lakói féltek a rácok bosszújától. Rác megtorlásra azonban már nem kerülthetett 
sor, mert a kurucok ostrom alá fogták Esztergomot és rövid időre el is foglalták. 
Bottyán János tábornok csapatai az 1705-1706-os években szinte külön-háborút 
vívtak a császári oldalon álló dunakanyari rácok ellen, akiknek jelentős részük volt 
abban, hogy a kuruc szabadságharc nem tudta tartósan birtokba venni a Dunántúlt. 
Bottyán János egyik levele szerint „Szentendre, Pomáz és Budakalász tájáról és úgy az 
Tabánbul is mind az víz hátán s mind szárazon" menekültek a rácok Eszék felé.9 

Az Esztergomból érkezett és a Börzsöny vidék keleti falvait kirabló, pusztító rác 
katonaság megsemmisítése Szokolya és Verőce között ennek a magyar-szerb kishá-
borúnak az egyik epizódja volt. Ez a feledésbe merült győzelem is hozzájárult ahhoz, 
hogy a félelmetes, balkáni jellegű rác jelenlét a Duna mentén tetemesen lecsökkent a 
szatmári béke, 1711 idejére. 

Horváth Lajos 

A váci püspöki birtokok igazgatása 
1848-1867 

A magyar történeti szakirodalom alig ismer egyházi, s különösen nem püspöki 
birtokok gazdálkodásával és igazgatásával foglalkozó műveket. Az 1945 előtt megje-
lent publikációk többnyire eredetük, felügyeletük és a vagyonjog szempontjából 
vizsgálták az egyházi nagyjavadalmakat, elvétve akadt csak köztük a birtokirányítás 
kérdéseit tárgyaló munka.1 Az elmúlt másfél évtizedben azonban egyre többen 
foglalkoznak mind a világi mind az egyházi birtokigazgatás kérdéseivel.2 A birtokirá-
nyítás és birtokigazgatás témaköre nem pusztán az ezen tevékenység iratanyagának 
mai kezelőjét, rendezőjét, a levéltárost érdekelheti, hanem azokat a kutatókat is, akik 
e birtokok, birtokrészek történetével, az itt található települések egykori lakosságá-
nak gazdálkodásával, életmódjával és mindennapjaival foglalkoznak, hiszen az egy-

9Kosáry Domokos: Pest megye a kuruckorban. In: Pest megye múltjából I. Bp., 1965. 56. 
old. 

1 Néhány példa mindkét vonatkozásban. Török Kálmán: A magyarországi katholikus 
egyházi vagyon tulajdonjoga Bp. 1900., Csorba Ferenc: A királyi kegyúri jog igaz mivol-
ta. Bp. 1930., Eckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése 
Mária Terézia korától 1918-ig. Bp. 1935., Lipics József. Világiak szerepe az egyházi va-
gyonkezelésben. Bp. 1939., Petrovay Zoltán. A királyi adományozásból eredő katolikus 
egyházi javak kezelésének és felügyeletének szabályai. In: Notter Antal emlékkönyv. 
Bp. 1941. és Beresztóczy Miklós: Egyházi nagyjavadalmakat érintő főkegyúri vagyonfel-
ügyelet eljárási szabályzata. Bp. 1944. 

2 Néhány mű mindkét témakörrel kapcsolatban. Tóth Tibor. A nagybirtoktól a nagyüze-
mig. Bp. 1977., Kállay István: A magyarországi nagybirtokok kormányzata, 1711-1848. 
Bp. 1980., Gergely Jenő: A „gazdag egyház" gazdagsága. Adatok a katolikus egyházi 
birtokvagyon kérdéséhez a Horthy-korszakban. Agrártört. Szemle, 1986/1-2. 273-327. 
old., Magyar Eszter. A tihanyi uradalom erdőgazdálkodása a XVIII. és XIX. században. 
Agrártört. Szemle, 1986/3-4. 447-506. old., Juhász Mária: A kalocsai érseki uradalom 
gazdálkodása az 1890-es években. Agrártölt. Szemle, 1986/3-4. 507-589. old., Horváth 
M. Ferenc: A váci püspöki uradalom központi igazgatása, 1848-1867. Vác, 1987. Kézirat. 
U.S.: Központosító törekvések a váci püspöki uradalom igazgatásában, 1848-1860. Bp. 
1990. In: Fejezetek Pest megye történetéből. 345-388. old. Pest megye múltjából 7. 
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