
A Rákóczi-szabadságharc okai 
és kibontakozásának körülményei 
Erdélyben 

A modern történeti irodalomban általános érvényű felfogásnak tekinthetjük, hogy a 
kuruckor nem szűkíthető csupán a XVIII. század elején kibontakozó magyar-osztrák konflik-
tusra. A valóságban sokkal összetettebb történelmi jelenséggel állunk szemben, melynek ere-
dete, lefolyása és végződése meglehetősen bonyolult kérdéskörre terjed ki. A XVII. század vé-
gén és a következő század elején ugyanis a délkelet-európai viszonyok mélyreható változáso-
kon mentek keresztül. A korszak jelentős szakembere, Pierre Chaunu francia történész 
Klasszikus Európa című munkájában 1 nem véletlenül hangsúlyozza, hogy a Habsburgok XVII. 
századvégi térhódításával Európa új dimenziókat öltött, területe magába foglalta Közép- és 
Délkelet-Európa térségét is, amely addig török érdekeltség volt. Ilyenformán az eddig a fél-
hold uralma alatt levő térség a jóval fejlettebb osztrák gazdasági-társadalmi struktúra hatósu-
garába került, amely racionálisabb elvekre épült, mint a klasszikus feudális középkor világa. 

Az európai viszonyokkal ismerős Ausztria igyekszik a sok tekintetben nyugat-európai 
rendszert meghonosítani a törököktől felszabadított területeken is. A törökellenes háborúk 
folytatása idején azonban Bécs igyekezett a töröktől visszafoglalt területek gazdasági erőfor-
rásait teljesen kihasználni, hogy ezzel csökkentse a bécsi adminisztráció háborús kiadásait. 
Ennek következtében egyre súlyosabb terheket kellett a „felszabadított" területek lakosságá-
nak elviselnie. 

A meghonosodó Habsburg-uralom, a főnemesség kivételével, általában kedvezőtlen ha-
tással volt Erdély többi társadalmi kategóriájára, amelyeknek viselniük kellett az idegen had-
sereg és adminisztráció szükségleteinek kielégítésére meghonosított terheket. Ennek tudható 
be, hogy Erdélyben meglehetősen homogén Habsburg-ellenes front jött létre. Végeredmény-
ben ezzel magyarázható, hogy az erdélyi társadalom csaknem egységesen lépett fel Bécs poli-
tikájával szemben. Az erdélyi viszonyok feszültebbé válásához hozzájárult a beszállásolt ide-
gen hadseregnek a helyi lakossággal szemben megnyilvánuló kíméletlen magatartása is.2 

A bécsi udvar adópolitikája ugyancsak súlyosan érintette Erdély társadalmát. Az udvar fő 
törekvése volt, hogy a töröktől visszafoglalt területek anyagi erőforrásainak kihasználásával 
mérsékelje a kincstárra nehezedő súlyos nyomást. Az adott feltételek között azonban nem le-
hetett racionális adópolitikát folytatni. Ezért a gyakorlatban az történt, hogy az udvari Kama-
ra a szükségletek méreteinek megfelelően egy összegben szabta meg Erdély adóját, amit a di-
étával megszavaztatott, aztán kivetette azt a megyékre, a székely és szász székekre, Fogaras 
földjére, a városokra s más társadalmi tényezőkre.3 Hasonlóan jártak el a beszállásolt katona-
ság eltartásához szükséges, „portio" néven ismert természetbeni kötelezettségek esetében is. 
A kirótt pénzadó és természetbeni szolgáltatások behajtására létrehozták a Tartományi Főbi-
zottságot, s ennek alárendelve a helyi bizottságokat, amelyek a legdrasztikusabban jártak el 
az adózó közegekkel szemben. 

Az adóterhek gyors növekedését jelzi, hogy a Lipót-féle Diploma értelmében béke idejére 
50 000 tallérban (100 000 forint), Erdély és Magyarország ellen viselt háború esetére 400 000 fo-

1 Chaunu, Pierre: La civilisation de l 'Europe classique. Paris, 1966.158-159. old. 
2 Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása Erdélyben (1703-1704). Századok, 1954.1. 

sz. 22-23. old. - Kolozsvári Állami Levéltár. Bírósági jegyzőkönyvek, fasc. II. 54. „Várallyai Jánosi 
Mihályné árva özvegy asszony Annokkal leányával jur. ex. fateant. Az Vermarot ő Nagysága 
companiájában lévő várallyai káplár. . . egy estve megh akara rekeszterű részegh lévén, és leányom-
mal együt t kifuték, mezítelen karddal utánunk futa, vissza hajta az házba, erőltette az leányomat, 
hogy fekügyék le vele, engemet pálczával, ököllel vert, hogy ki nem megyek az házból s vérbe ke-
vert, az hajamat tépte szaggatta. Engem el vervén az leányommal küsdött , ütötte is, hogy meg nem 
bírhatta. . . Osztán töltött golyóbissal hasunknak, úgy mint nekem leánnak tartotta, fülemnél, 
oldalomnál el lőtt mindenkor erőltetett... kezeimet, lábaimot, nyakamot le kötözött mint egy gomo-
lyát. . ." 

3 Erdélyi országgyűlési emlékek, XXI. Bp., 1898.310-317. old. 



rintban kirótt adó összege 1703-ban meghaladta az egymillió forintot.4 Ez érzékelteti az Er-
délyre nehezedő adóterhek súlyát, de nem tükrözi az adózó lakosság körében gyorsan foko-
zódó társadalmi feszültséget és elégedetlenséget, amely 1703 elejére már a robbanás veszélyé-
vel fenyegetett. 

Bénítólag hatott Erdély gazdasági életére az is, hogy a magasra ugrott adókat a lakosság-
nak csaknem kizárólag agrártermékek és élőállat értékesítéséből kellett fedeznie. Az idegen 
katonaság beszállásolása pedig ahelyett, hogy bővítette volna a belső piacot, nagymértékben 
leszűkítette azt, s ezen túlmenően teljesen megbénította a külkereskedelmet. A bekvártélyo-
zott idegen hadsereg ugyanis a felemésztett javakért legjobb esetben elismervényekkel fize-
tett, amiket a kincstár rendszerint be sem váltott. 

így a lakosságot ellenérték nélkül fosztották megtermelt javaitól. Nem alaptalanul pana-
szolta fel a gubernium az Udvari Kamaránál Bécsben, hogy „úgy tudjuk, hogy Erdélyen kívül 
nincsen eő Felségének csak egy Provinciája is, amely az eő Felsége szolgálattyához kívántató 
magazinális adminisztrációkat creditumra, még pedig annyi esztendőknek forgása alatt, 
praestálta volna, mert az magazinumokban másutt mind kész pénzen vettek búzát és zabot". 
Egyben megemlítik, hogy a császári hatóságok Erdéllyel szembeni tartozásai 1697-ig megha-
ladják a millió forintot.5 

A század végére annyira súlyossá válik Erdély gazdasági és társadalmi állapota, hogy a 
Gubernium is veszélyesnek ítéli meg különösképpen a parasztság különböző kategóriáinak 
és a kisnemességnek a helyzetét. A parasztság és kisnemesség anyagi kimerülésén még a 
Gubernium is szükségesnek tartja a mihamarabbi változtatást, s e célból Bethlen Miklós 
1698-ban tervet dolgoz ki a terhek arányosabb elosztására. Egyebek mellett szükségesnek 
tartja, hogy „a dominus terrestrisek is, valami részét a jobbágyokra esendő tehernek magokra 
vállalják", mert ha azok képtelenek megadni, „ki adja meg, el veszen-e azért a publica salus 
popuíi?"6 

A modern szemléletű és humánus érzelmű Bethlen realisztikus érvelésének azonban nem 
volt foganatja a birtokos nemesség körében. Ez ugyanis nem képes észrevenni, hogy elzárkó-
zása a terhek viselésében való részvételtől szembefordítja magával a parasztságot és a kisne-
messég tömegeit.7 Az adófizetéssel és porciózással járó szenvedéseket tetőzte a katonai ható-
ságok számára végzett közmunka.8 Az anyagi természetű szolgáltatásokon túlmenően a la-
kosság elkeseredését és Habsburg-ellenes hangulatát a beszállásolt katonaság önkényes visel-
kedése is fokozta. A zsoldosok kényük-kedvük szerint bántak a szálláshelyül szolgáló telepü-
lések lakosságával.9 

A Habsburg-hatóságok által Erdélybe bevezetett súlyos elnyomó intézkedések, melyek az 
élet minden területét érintették, valamint az idegen katonaság állandó zaklatásai már a Habs-
burg-hódítás első éveitől egyre erősödő védekezésre sarkallták a lakosság különböző kategó-
riáit. Ennek a védekezésnek társadalmi viszonylatban is előre nem sejtett következményei 
voltak. Fellazultak azok az eléggé szigorúnak mondható jogi keretek, amelyek a Habs-
burg-foglalás előtt a jobbágyság, szabadparasztság és kisnemesség között válaszfalként emel-
kedtek, és kialakult egy sorsközösségi érzés, amely megkönnyítette az idegen elnyomás elleni 

4 Magyar Országos Levéltár, F. 43. Gubernium Transilvanicum. Libri conceptuum regii hungarici et 
latirű, 1.1366. és III. 308-311 old. - Kolozsvári Állami Levéltár, Kolozsvár város levt. fasc. II., iratok, 
366,386,386/a 

5 Magyar Országos Levéltár, F. 46. Gubernium Transilvanicum in Politicis, 1701.141. old. 
6 Magyari András: A Rákóczi-szabadságharc társadalmi feltételeinek kialakulása Erdélyben. In: Rákó-

czi-tanulmányok. Bp„ 1980. 67. old. 
7 Bethlen Miklós önéletírása. Bp., 1955. II. 132. old. - „Az elmúlt ősszel - írja Bethlen 1703 nyarán - vete 

ránk a generális 100 000 Rh. forintot; mely hamisan vettük mü azt erővel az embereken, meglátszik a 
felvetésből; sok gróf úr, főispán, főkapitányra semmit sem vetettünk, sok szegényre százakat . . ." 

8 Marosvásárhelyi Levéltár, iratok. 1702:15/3; Udvarhelyszék Levéltár, comissiones, 1702:14. sz.; Csík-
szeredai Levéltár, Csíkszék Levéltár, fond 27. 1/41.; Székely oki. VI. 93-94., VII. 110-117. ÉOE XXI. 
316-317. old. 

9 Marosvásárhelyi Levéltár, iratok, 1698:311/d.; Udvarhelyszék Levéltár, iratok, 1697.79. sz.; EOE XX. 
334-335. old.; Kolozsvári Levéltár, iratok, fasc. II. 402,403. sz.; Csíkszék Levéltár fond. 26. XXXVII/1. 
sz. Székely oki. VII. 69-77. old. 
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fellépés szervezését.10 Ezen túlmenően pedig megkönnyebbítette az alsóbb társadalmi kate-
góriáknak egyre aktívabb együttműködését a Habsburg megszállók ellen. Az 1690-es évektől 
kezdve mind a Gubernium, mind pedig az Udvar képviselői egyre nyugtalanabbul szemlélik 
a népi jellegű ellenállás erősödését. Egyre gyorsul azoknak az aktív ellenállás mezejére sodró-
dó elemeknek a száma és szembenállása, akik a forrásokban „latrones", „praedones", 
„malefactores", illetve tolvajok megjelöléssel szerepelnek. E mozgalom az 1690-es évek végé-
re igen komoly gondot okozott a császári hatóságoknak és helyi hivatalnokoknak. A korabeli 
forrásokból kiderül, hogy különösen Máramarosban, Kővár vidékén és a Székelyföldön öltött 
egyre fenyegetőbb méreteket a „tolvajok" tevékenysége. A Székelyföldön az 1690-ben tartott 
vizsgálatok jegyzőkönyveiből a „tolvajok", „latrokkal társalkodók", „orgazdák" magas szá-
ma olvasható, s olyanok is akadnak, mint a felső torjai „Szopos Ferenc - aki a - latrok párt tar-
tója, s fegyverrel is oltalmazza őket".11 

Az 1690-es évek folyamán kezd megváltozni a császári hatóságok és a Gubemium felfogá-
sa a fenti fegyveres ellenállással kapcsolatban, ami kifejezésre jut abban is, hogy a 
„praedones" és „malefactores" kifejezés mellett egyre gyakrabban fordul elő a rebellis vagy 
„publice pacis turbulator" elnevezés. A császári udvarban Erdélyt egyenesen rebellis tarto-
mányként kezdik kezelni annyira, hogy a Gubernium is fontosnak tartja a Bécsbe induló Beth-
len Miklós 1695. november 10-én kelt követutasításának 20-ik pontjában leszögezi: „Mely 
méltatlanul szenvedi ez a haza a rebellis nevet Isten és eő kegyelme tudgya, azért ezt a 
punctumot soliciter tractállya és az udvar elméjéből a scrupulusokat vegye ki. . ."1 2 

Hogy Bécs véleménye nem teljesen alaptalan az erdélyiek rebellis magatartását illetően, ki-
tűnik Bánffy György gubernátor 1695. február 15-én Kékesen kelt és Gyulaffy László, 
Marosszék főkapitányához menesztett leveléből, melyben közli Gyulaffyval, hogy az osztrák 
katonai hatóságoktól olyan értesítést kapott, miszerint „Marosszéknek ollyan supposituma 
volna, eő Felsége vitézei ellen feltámodna, s már transcribáltanak volna is Udvarhelyszékre, 
edgy et értsenek véllek".13 

A rendelkezésünkre álló forrásokból nem hámozható ki félreérthetetlenül a marosszékiek 
említett konspirációja, de hogy a székben erős Habsburg-ellenes hangulat uralkodott, érzé-
kelteti a gubernium 1702 júliusában Marosvásárhely tanácsához továbbított parancsa: 
„Displacenter értettük az községnek szófogadatlanságát, melyért keményen megintettük 
őket. Kegyelmetek maga is igyekezze moderálni és complanálni úgy a dolgot, hogy az egye-
netlenség valami nagy gonoszt és veszedelmet ne hozzon kegyelmetekre közönségesen."14 

Cserei Mihály feljegyzése szerint Leiningen tábornok 1702-ben a háromszékieket és csíkiakat 
is császárellenes felkelés szervezésével vádolja.15 

A császáriakkal szembeni nyílt ellenállás még határozottabb formákat öltött a Mára-
marostól Besztercéig húzódó hegyes vidékeken, ahol az Pintea Grigor vezetésével valóságos 
partizán-küzdelem formáját ölti.16 Ennek tudható be, hogy a császári hadvezetés 1699-1701 
között erélyes intézkedéseket foganatosított a predones mozgalom ellen, arra hivatkozva, 
hogy mind Máramarosban, mind pedig a Székelyföldön nem kevés azon falvak száma, „kik a 
vélek való czimborálástúl nem supersedeálnak sokszori parancsolataink ellen".17 Ilyen körül-
mények között nem meglepő, hogy Löwenburg császári ezredes 1699. szeptember 19-én kelt 
levelében a „román natio" és nem egyes elszigetelt csoportok nagyméretű „latrociniójáról" 
beszél.18 

10 Magyari András: i. m. 1980. 70. old.; Sepsiszentgyörgyi Levéltár; Háromszék Levéltár, közigazgatási 
iratok, fond. 10.1690.1. sz.; Marosvásárhelyi Levéltár, iratok, 385. sz. 

11 Háromszék Levéltár, közig, iratok, fond. 10.1690.1. sz. 
12 Kolozsvári Állami Levéltár, volt Erdélyi Múzeum Levéltár, Törzsgyűjtemény, 1695. november 10.; 

Magyari András: i. m. 1980.75. old. 
13 Marossék Levéltár, iratok 2499. sz. 
14 Marosvásárhelyi Levéltár, iratok, 1702.16. sz. 
15 Cserei Mihály históriája, 1661-1711.1852.311. old. 
16 Várkonyi Ágnes: i. m. 1954. 29-30. old. 
17 O.L.F. Gub. Trans, in politicis, 438. sz.; Máramaros vm. prot. IX. 1.; Háromszék Levéltár, iratok, fond. 

10.; 1690.1. sz.; Magyari András p. át. 76. 
18 Nagybányai Állami Levéltár, Nagybánya Levéltár, közig, iratok, 1699.23. sz. 
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A népi jellegű ellenállási mozgalom lendületesebbé válásához számos tényező járult hoz-
zá. A legfontosabbnak az tűnik, hogy a parasztság és kisnemesség válságos állapotából faka-
dó feszültség és politikai bizonytalanság állandóan növelte az ellenállás táborának számát. 
Ugyanakkor a magyarországi és erdélyi köznemesség soraiban is gyorsan növekedett azok 
tábora, akik mind elégedetlenebbek a karlócai béke döntéseivel, amelyek teljesen figyelmen 
kívül hagyták a magyar nemesség érdekeit, s Erdélyt - a Bánság kivételével - a Habsburgok 
tartományává változtatták. Ilyenformán az eddig főleg társadalmi színezetű mozgalom 
Habsburg-ellenes tartalmat is nyert, s a Bécs-ellenes politika bázisa kiszélesedett. Ettől kezdve 
a nemesség azon része is, amely elégedetlen a Habsburg-politika erdélyi és magyarországi tö-
rekvéseivel, kezd szembefordulni a bécsi udvarral. Világosan jelezte ezt az 1696. április 29-én 
Erdély osztrák katonai kormányzójává kinevezett Rabutin de Bussy gróf nyílt fellépése az er-
délyi arisztokráciával és guberniummal szemben: „Úgy viseljük magunkat , hogy ő bizony 
akármelyikünknek elütteti fejét, osztán megírja a császárnak, hogy ha rosszul cselekedett, üt-
tesse el a császár az ő fejét is." „Az erdélyi urakat zaboláról itatá" - írja Rabutin magatartásá-
val kapcsolatban Cserei Mihály. 

A mind erőteljesebben jelentkező népi mozgalom, mely mindinkább egy készülőben lévő 
parasztfelkelés arculatát ölti, a XVIII. század elejére kezd egyre bonyolultabb színt nyerni. Eb-
ben igen komoly szerepe volt a nemzetközi viszonyok alakulásának is. Arról van szó, hogy a 
spanyol örökösödés kérdése elkerülhetetlennek mutatkozó nagy nemzetközi végromlás ké-
pét vetíti előre, melyben Spanyolország és Franciaország mellett a Habsburg-birodalom hiva-
tott a fő szerepet játszani. Azonban főleg a francia és osztrák politikai törekvések az európai 
hatalmi egyensúly megbomlását is fenyegetik. Ennek következtében a jelentkező európai 
konfliktus Angliát sem kerüli el. Az egyre fenyegetőbbé váló nemzetközi helyzet felgyorsítja 
a spanyol örökösödési háborúban érdekelt felek álláspontjának tisztázását, illetve minél ked-
vezőbb politikai helyzetük megteremtését, katonai szövetségek létrehozásával. A francia ud-
var XIV. Lajos kezdeményezésére mér 1699-ben lépéseket tett, hogy politikai és katonai pozí-
cióit javítsa Béccsel szemben. E célból terveket szőnek az erdélyi és magyarországi kuruc 
mozgalom nyújtotta kedvező feltételek kihasználására. Párizs már 1700-ban azt javasolja Rá-
kóczinak, hogy álljon a lázongó magyarok élére. Rákóczi ekkor még nem gondol az erdélyi és 
magyarországi népi mozgalom nyújtotta lehetőségek kihasználására, sokkal inkább Habs-
burg-ellenes katonai szövetség létrehozását fontolgatja Franciaországgal. Ettől a szándéktól 
indíttatva keresi fel levelével 1700 novemberében a francia királyt és külügyminisztert, mely-
ben közli, hogy hajlandó Franciaország szövetségeseként hadba lépni Ausztria ellen. A fran-
cia udvar azonban nem szándékszik formális katonai szövetségre lépni Rákóczival, csak egy 
második frontot szeretne létrehozni a Habsburgok háta mögött. Ezzel a szándékkal pénz- és 
fegyverszállítást ígér Rákóczinak. 

Ilyenformán a XVII-XVI1I. század fordulójára új helyzet áll elő az erdélyi viszonyokban. A 
Habsburg-ellenőrzés megerősödésével Bécs egyre nyíltabb kártyákkal kezdett játszani az er-
délyi viszonyok rendezése érdekében. A császári hatóságok kezdenek felhagyni az „amor et 
t imor" [szeretet és félelem] taktikával, s a nemességnek is tudomásul kellett vennie, hogy az 
abszolutisztikus rendszer útjára lépett Bécs nem hajlandó visszatérni a középkorra jellemző 
nemesi autonóm jogok rendszerére, és az újonnan szerzett területeken is az új viszonyokat 
igyekszik meghonosítani, még akkor is, ha ezzel a nemesség jelentős hányadának rosszallását 
válja ki. A bécsi udvar ezen politikájának egyenes következménye, hogy az uralkodó osztály 
jelentős része, főleg az erdélyi vármegyei nemesség és a székely közösségek kezdtek a passzív 
ellenállás útjára lépni, sőt mind gyakrabban kerül sor a nyílt összeütközésre is a császáriak-
kal. Ugyanakkor a jobbágyság antifeudális magatartásának mérséklése céljából kezdte kivon-
ni magát a népi kuruc mozgalom felszámolására irányuló akciókból.19 A tönkrement kisne-
messég pedig egyre nagyobb számban kötelezte el magát a jobbágyság és szabadparasztság 
küzdelme mellett.20 Mindezekből Bécsben arra a konklúzióra jutottak, hogy nem lehet meg-
bízni az erdélyi hivatalos fórumokban sem. Következésképpen 1699 nyarától Bécs a Habs-
burg-ellenes mozgalmak elfojtásának feladatát az Erdélyben állomásozó császári csapatok 

19 Magyar Országos Levéltár, Archívum Gubernium Transilvanicum, F. 43. Libr. Concept, regii vol. I. 
1353. (Továbbiakban: Arh. Gub. I. F. 43. Libr. concept, regii) 

20 Arh. Gub. I. F. 46. in politicis 74.; Magyari Andris: Rákóczi erdélyi hadserege. 1994. 31. 



parancsnokaira bízza.21 Ugyanakkor Rabutin generális, az Erdélyben állomásozó császári 
csapatok főparancsnoka külön megbízottra ruházza a népi ellenállási mozgalom letörésének 
szervezését. 

Az erdélyi katonai hatóságok lázas intézkedései egybeestek a népi ellenállás teljes kibonta-
kozásával. A Bécsben székelő velencei követnek például már 1699-ben országos parasztláza-
dás közeledtének híréről van tudomása.2 2 Löwenburg császári ezredes 1699. szeptember 19-i 
levelében a „román natio" nagyméretű „latrocinijáról" [rablógyilkosságról] beszélt. A kortárs 
Cserei Mihály is feljegyzi krónikájában, hogy „. . .az egész országban rettenetes tolvaj hír futa-
modik, s mindenfelé mind német, mind székely hadak ki is menének az erdőkre, de senkit 
nem találának; kétségtelenül a következendő esztendőben támadott kurucjárásnak elöljárói 
valának azok a tolvajok.. Z'23 Minden jel arra mutat , hogy az erdélyi kurucmozgalom - a ma-
ga ellentmondásossága ellenére - egyre nagyobb méreteket öltött. Ez is közrejátszott abban, 
hogy a bécsi udvar erélyes lépésre szánja el magát , hogy elejét vegye egy általános Habs-
burg-ellenes felkelés kibontakozásának. 

Bécsben figyelemmel kísérték Rákóczi Ferenc francia udvarral kapcsolatos titkos érintke-
zéseit, melyeknek célja Habsburg-ellenes szövetség megteremtése, s egy második front meg-
nyitása francia segítséggel keleti irányból Ausztria ellen. A Habsburg-ellenes tevékenység ak-
tivizálódása az erdélyi és magyarországi térségben határozottabb fellépésre ösztönzi a bécsi 
politikai és katonai köröket. 1701. április 18-án letartóztatják és a bécsújhelyi börtönbe szállít-
ják Rákóczit, nem csinálva titkot abból, hogy a rá kirótt példás büntetéssel igyekeznek elejét 
venni a Habsburg-ellenes terveknek. A bécsi politikai körök nem is titkolták, hogy főbenjáró 
büntetéssel szándékoznak végérvényesen leszámolni az „összeesküvést" készítő lázadóval. 
Rákóczi azonban 1701 őszén kiszabadul fogságából és Lengyelországba menekül, ahol Ber-
csényi Miklóssal hozzálát a Habsburg-ellenes erők szervezéséhez.24 

A bécsi udvar fokozódó politikai és gazdasági nyomása alatt Erdély különböző társadalmi 
kategóriái, politikai, valamint etnikai csoportjai - más és más szándékoktól ösztönözve és 
Rákócziék lengyelországi tevékenységének buzdítására - fokozzák az elégedetlenek szerve-
zését. Hiányzott azonban egy világosan megfogalmazott program, célkitűzés, amely mozgó-
síthatta volna a különböző társadalmi csoportokat. A birtokos nemesség tekintélyes része, ha-
bár nem mindenben értett egyet Bécs erdélyi politikájával, az osztrák katonaság védőszárnya 
alatt kereste a kiutat a mind mélyebbé váló helyzetből. Egy másik csoport maga igyekezett el-
fogadhatóbb megoldást találni az egyre fenyegetőbb társadalmi konfliktusokra. Gondolunk a 
Bethlen Miklós körül formálódó csoportosulásra, amely a jobbágyok életére is ható reformok-
kal szeretne túljutni a mind forrongóbbá váló állapotokon. 

Az sem kedvezett az erdélyi viszonyok rendezését célzó kísérleteknek, hogy a birtokos ne-
messég mellett jelenlévő többi társadalmi csoport is egyre határozottabban, de különböző igé-
nyekkel lépett fel. Áll ez mindenekelőtt a székelységre, ahol az úgynevezett egytelkes neme-
sek, a primipilusok és a szabad darabontok követelték a császári hadvezetés és civil fórumok 
által bevezetett súlyos természetbeni szolgáltatások és adóterhek megszüntetését, mivel ők 
katonáskodással tettek eleget ilyen természetű kötelezettségeiknek. 

A Székelyföldön 1702-ben már igen erősen tartotta magát a hír, miszerint a székelyek 
rebellálni készülnek.25 

Az erdélyi viszonyok tisztázódását nem kis mértékben befolyásolta a magyarországi „sze-
génylegények" - Pap Mihály, Esze Tamás és társai - vezetőinek 1703. április-májusi látogatá-
sa Lengyelországban, a bujdosásban lévő Rákóczi Ferencnél. A kurucok küldöttsége és Rákó-
czi száműzetésben élő csoportja tárgyalásainak eredményeként lényeges változások követ-
keznek be a Habsburg-ellenesség viszonylatában. Ez világosan kitűnik a két fél közötti meg-

21 Nagybányai Állami Levéltár, Nagybánya Város Levéltár, közigazgatási iratok, 1699. február 1. (To-
vábbiakban: Nagybánya lvt.) 

22 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 1907.1.290. old. 
23 Cserei Mihály: i. m. 311. old. 
24 Magyari András: A székelység a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc időszakában. In: „A szé-

kelység története a 17-19. században". Szerk.: Egyed Ákos, Magyari András. Csíkszereda, 2001.45. old. 
25 Várkonyi Ágnes: Erdélyi változások. Bp., 1984.214. old. 
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beszéléseket záró, 1703. május 6-i Brezan várában keltezett kiáltvány szövegéből is, mely vilá-
gosan felvázolta Rákóczi és Bercsényi Miklós álláspontját. A kiáltvány hangsúlyozza: „Orszá-
gunk s hazánkhoz való szeretetünkből viseltetvén, minden igaz hazaszerető, országunk régi 
dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyver viselő és otthon la-
kos, egy szóval minden rendű igaz magyarokat hazafisságokra intjük és kénszerítjük s kérjük, 
hogy a ' mint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette s egyben hozta, úgy ki 
ki édes hazája szabadsága, nemzete mellett az Isten és törvényünk ellen képtelenül hatalmas-
kodó, zaklató, portioztató, adóztató, nemesi szabadságunkat hatalmasson foglaló s fogyató, 
becsületünköt tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő, életünkön uralkodó s kegyetlenkedő biro-
dalom ellen fogjon fegyvert . . ."2 6 

A brezani kiáltvány különleges jelentősége, hogy Rákóczi és Bercsényi „minden igaz haza 
szerető...., nemes és nemtelen.. . , minden rendű igaz magyarokat. . ." szólít fel a haza szabad-
ságának védelmére. Modernebb kifejezéssel élve a kiáltvány a Habsburg-elnyomást szenvedő 
lakosság „egységfrontja" mellett száll síkra, jóllehet szerzői tisztában vannak a létező belső 
társadalmi és politikai kérdésekkel. A kiáltvány az akkori megfogalmazás mellett is igen nagy 
hatással bírt, s nagy szerepe volt abban, hogy a Lengyelországból hazaérkező rebellis kül-
döttség eszközül használta a népi felkelés elindításához, amire Esze Tamásék hazatértűk után 
haladéktalanul mozgósítják a lakosságot. 

Az 1703 nyarán kibontakozó kuruc felkelés kezdetben két pólusúvá vált. Rákóczi a ma-
gyarországi részekre összpontosította tevékenységét, itt szeretett volna döntő sikert elérni. Ez 
azonban nem hatott ki kedvezően az erdélyi helyzetre, mivel bizonyos mértékig lassította Er-
dély bekapcsolódását a szabadságharcba az ország keleti részén, s fékezte a kuruc szabadság-
harc társadalmi bázisának, a nemzeti összefogásnak létrejöttét. Az erdélyi nemesség, főleg a 
főnemesség bizalmatlan volt a fegyvert fogott jobbágyokkal szemben, sőt előítélettel viselte-
tett még Rákóczival szemben is. Rákóczi távolléte is közrejátszott abban, hogy Erdélyben a 
mozgalom - főleg az elején - antifeudális jelleget is öltött. Ezt tükrözik Wesselényi István 
1703. augusztus 4-i feljegyzései is, miszerint „az én bujdosásomnak ideje kezdődött 4 augusti 
1703, úgy mint szombaton éjszaka, amidőn az egész Magyarország királya ellen fegyvert fog-
ván, felköltenek, és a mi földünkre, úgy mint a Partiumra is elhatoltanak, úgy hogy Hadad-
ban tovább miattok nem subsistálhatván, sokféle kárvallásim, vexatióm, marháim és egyéb 
bonumim elpredálások után, amelyeket a sokfelől gyűlt nép elprédált, végre kész voltam há-
zamat, jószágimat és minden külső és belső javaimat házammal együtt kegyelmes császárom-
hoz való hűségemért e lhadnom" 27 Wesselényi ekkor vonul több főnemes társaságában 
Szebenbe a felkelők elől. De Rákóczinak sem kerüli el figyelmét a parasztság magatartása, s 
megjegyzi emlékirataiban: „Ez a hirtelen és lelkes parasztfelkelés megdöbbentette a nemessé-
get. Visszavonultak váraikba és védett házaikba. A parasztokat mélységes harag fűtötte uraik 
ellen..."28 

A felkelés az adott feltételek mellett Erdélyben mind bonyolultabb állapotokat idézett elő. 
Az, hogy Rákóczi 1703 őszén nem lépte át Erdély határait, lassította az ország bekapcsolódá-
sát a szabadságharcba, ugyanakkor elodázta az erdélyi Habsburg-ellenes erők összefogását, a 
kuruc szabadságharc társadalmi bázisának gyorsabb kialakulását. Ezzel szemben meg-
könnyíti a császáriak eredményesebb fellépését a felkelőkkel szemben. Rabutin osztrák gene-
rális, Erdély császári parancsnoka meg is kísérelte a rendelkezésére álló haderőt minél ered-
ményesebben felhasználni a kurucok ellen. 1703. augusztus 21-én hajnalban „felverték a Ko-
lozsvárról kiküldött németek Somlyót", amely az adott pillanatban Erdély kapujának számí-
tott az északról bejövő felkelők számára, s amit a kurucok augusztus 10-én foglaltak el.29 

A császári generális a székely haderőt is igyekezett felhasználni az erdélyi kuruc mozga-
lom kibontakozásának megakadályozására. Bethlen Sámuelt rendelte ki a székelyekkel és a 
megyék nemeseinek egy részével a Szamos mentére, hogy szemmel tartsák az erdélyi felkelés 

26 Rákóczi hadserege 1703-1711. Válogatta és a bevezetőt írta Bánkúti Imre. Bp., 1970.; Esze Tamás: II. Rá-
kóczi Ferenc brezani kiáltványa. Századok. 1954. 2-3. sz. 301-315. old. 

27 Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló 1703-1708. Bukarest, 1983.1.55. old. 
2 8II . Rákóczi Ferenc emlékiratai. Bp., 1978.310. old. 
29 Esze Tamás: Rákóczi tiszántúli hadjárata. Bp., 1951. 80. old. 
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kibontakozását. Ezek a csapatok 1703. szeptember 20-án a szentbenedeki csatában vereséget 
szenvedtek a felkelőktől.30 

A Gubernium 1703. szeptember 25-én küldte ki Toroczkai István aranyosszéki főkapitányt, 
csíki és udvarhelyszéki székely csapatokkal a Szamos vidékére. Ezekre a Boncidánál táborozó 
csapatokra ráütöttek Boné András és Orosz Pál kurucai, akik Magyarországról jöttek be. A fel-
kelők egy része szétszaladt, más része kurucnak állt. Toroczkai István megadta magát, majd 
Rákóczi szolgálatába állott, s ő lett egy időre az erdélyi kurucok parancsnoka.3 1 

Egy másik székely egységet Rabutin szeptember 25-én Marosvásárhely vidékére rendelt. 
Ennek vezetői, Ugrón Tamás és Pálffy Zsigmond - értesülve a Szentbenedeknél történtekről -
nem lelkesültek a küldetésnek.32 

Rabutin generális igyekezett elejét venni, hogy a székelység felkelése általános jelleget ölt-
sön. Ezért a székek főkapitányait utasította, hogy jelenlétükkel igyekezzenek a forrongásban 
lévő alattvalókat lecsillapítani. Ez azonban egyre kilátástalanabbá vált, mivel a Rákóczi vezet-
te felkelés a magyarországi területeken egyre komolyabb sikereket ért el, aminek hatása az er-
délyi részekre is kisugárzott. Ugyanakkor nem maradt hatástalan a fejedelem által 1703 őszén 
kiadott vetési pátens sem, amely megismételte a brezani kiáltvány azon kitételét, hogy a fel-
kelésben résztvevő jobbágyok és szűkebb családtagjaik mentesülnek mindennemű földesúri 
szolgáltatástól. A nemesség viszont pozitívan fogadta Rákóczi álláspontját, miszerint a felke-
léstől távol maradó jobbágyok és zsellérek kötelesek feudális szolgáltatásaiknak eleget tenni. 
A nemesség az adott körülmények között Rákóczi álláspontjában bizonyos garanciát is lát jo-
gainak respektálását illetően. Ennek is szerepe volt abban, hogy az erdélyi nemesek közül be-
kapcsolódtak a Habsburg-ellenes felkelésbe, sőt 1704-től a felkelők nagyobb katonai egységei-
nek vezetői jórészt a birtokos nemesség soraiból kerültek ki, és hogy az erdélyi felkelők kato-
nai egységeinek létszáma 1704 augusztusában már húszezer körül mozgo t t 3 3 

Rákóczi jelzett politikája eredményezte, hogy létrejött egy hallgatólagos kompromisszum 
az erdélyi nemesség s a függő társadalmi kategóriák, főleg a jobbágyság között, miszerint 
utóbbi elismeri a nemesek katonai vezető szerepét a Habsburg-ellenes küzdelemben, a ne-
messég pedig kész együttműködni a jobbágysággal a felkelés idején. Ez a hallgatólagosnak 
tekinthető megegyezés nagy fontossággal bírt a felkelők hadseregének csaknem egy évtize-
den át tartó sikeres tevékenységében. A kompromisszumnak fontos szerepe volt a felkelés 
alatt bekövetkező politikai, társadalmi és más természetű kérdések rendezésében is. 

Magyari András 

Rákóczi fejedelem nyomdokain 
1.1705-ben járt Kőváron a nagy fejedelem. Még hat esztendeig folytatódott a szabadság-

harc, győzelmek és vereségek következtek, de inkább vereségek. Kővár kuruc maradt - a vég-
ső vesztésig. A makacs kitartás, a csakazértis ellenállás szigete lett ez a sziklaerőd a Lápos 
medre fölött, meredek magasságban. 

Innen, Kővárról emelkedik a boltív egyik szára a történelem egére. Alatta haladok Mára-
maros és Szatmár falvaiban, városaiban. 

Jól tudom, hogy ezen az úton a majtényi síkság felé tartok, ahol meteoritként hullott alá a 
boltív sebzett szárnya. Szivárvány volna csak a boltív? Szép káprázat, még ha a nap színei 
szikráznak is benne? Szívem dobbanása felelne ezen a tájon minden csatahelyre, havasi vá-
rosra, amelyeken kurucok lába nyomát, vére hullását sejthetem. 

2. Maga a fejedelem így emlékezett látogatására Kővár sziklavárában: „Meglehetős fáradt-
sággal vonultam vissza. Útközben megnéztem a föntebb már említett kővári várat, mely magában a szo-

3 0 A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, 2001.46. old. 
31 Várkonyi Ágnes: i. m.,1954.1.47. old. 
3 2 Udvarhelyszék Levéltár, Comissiones, 1703.69. sz. 
3 3 I I . Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Kriterion-Polis. 1994. 78-80. old. 
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