
jelenlegi (ma is létező szövegekre támszkodó) ismereteink alapján gondolhatjuk. Oeleji Katona 
becses adata nemcsak megerősít ebben bennünket, de buzdít is a kutatás szélesebb alapokon 
nyugvó, a korszak egész irodalom- és művelődéstörténetét felölelő folytatására. 

Kemény és Szalardi kapcsolatának eddig nem tulajdonított különösebb jelentőséget a 
kutatás. Regisztrálta, hogy a „szép személy", Tarnóczy Sára, Pécsi Simon és a szombatosok 
tragikus történetét Kemény a Siralmas krónikából merítette. Kettejük közötti mélyebb, mond
hatnánk eszmei rokonság gondolata — tudomásom szerint — fel sem merült, sem a Kemény
szakirodalomban, sem a Szalárdiról szóló tanulmányokban. Pedig nyilvánvaló, hogy többről 
van szó, mint egyszerű témakölcsönzésről. „Kölcsey és Vörösmarty, Petőfi és Arany a nép arcá
ról olvassák le azokat a nemzeti vonásokat, melyeket a magyar polgárosodás arculatán kíván
nak viszontlátni. Kemény a történelemből kívánja kiolvasni ugyanezeket. De Kemény, aki 
kiadja Szalardi Siralmas króniká\at, s a szélesebb olvasóközönséget az elfeledett memoárok
hoz, a régi történetírókhoz akarja visszavezetni, nemcsak a polgárosodás nemzeti jellegéért 
folyamodik a történelemhez, — hanem a »súlyegyen« megóvása érdekében is."39 És a törté
nelem — Erdély története, úgy ahogyan Szalardi megfogalmazta, adhatott is több ponton 
inspirációt Keménynek, történeti nézetei kialakításához. Szalardi ugyanis lényegében a magyar 
polgárosodás XVII. századi sajátos lehetőségének, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György Erdélyé
nek bukását írta meg, s a bukás okai között talán legfontosabbként II. Rákóczi György és 
felelőtlen tanácsadóinak tragikus vétségét emeli ki, akik meggondolatlan lépésükkel felborítot
ták Erdélynek Sztambul és Bécs között csak roppant erőfeszítések, szüntelen készenléti állapot 
árán fenntartható egyensúlyi helyzetét. S Keményhez hasonlóan Szalardi is nagy szerepet 
tulajdonít a történeti tanulságoknak, a realitások felelősségteljes mérlegelésének, a tettek 
erkölcsi megítélésének. Különösen Kemény történelmi regényeinek atmoszféráján érezzük 
leginkább Szalardi belső világának hatását. 

Egy percre sem feledhetjük azonban, hogy Kemény történelemszemléletét döntő mértékben 
a XIX. századi magyar és európai fejlődés determinálta, Szalárdiét pedig a XVII. századi 
erdélyi és európai helyzet. De ha Kemény visszanyúlt Szalárdíhoz tanulságért, vajon nem téte
lezhetjük-e fel, hogy Erdély történelmének Szalardi által megírt szakasza és Magyarországon 
a XIX. század első felének problémái valamiképpen rokonok lehetnének egymással? Vannak 
jelek, melyek erre mutatnak. 

Mikor Szalardi a „mi megromlott szegény hazánk"-ról, „boldogtalan nemzetünkéről 
beszél, amikor Medgyesivel az utolsó fejezetben így sóhajt fel: „szegény romlott édes nemzetünk 
„mi szegény megromlott, utolsó veszedelmünkhöz közelgető, czondorlott magyarok",40 „Az 
régi jó magyari hírnek névnek, hogy csak a seprője maradott" stb. — ugyancsak arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a Siralmas krónika, bár majd kétszáz esztendeig csak kéziratos másolatok
ban olvasták, szerves része egy a XVI. századtól a XIX. század első harmadáig ívelő eszmei
terminológiai fejlődésnek, melynek kezdőpontja — némi előzmények után — Farkas András 
Az zsidó és az magyar nemzetről c. éneke, gazdag elágazásai: a XVII. századi hazafias prédiká-
ciós irodalom, Zrínyi sodró erejű prózája, a kuruc költészet és végső lezáródása, legmagasabb 
szintű költői megfogalmazása: Kölcsey Himnusza*1 Tarnóc Márton 

Özv. Bercsényi Miklósné Kó'szeghy Zsuzsi levele Jaroslawból Rodostóba 

Jaroslaw és Rodostó. A délkelet-lengyelországi egykor gazdag kereskedő városka és a 
Márvány-tenger partján fekvő török kikötőhely neve a Rákóczi-emigráció évtizedeiben kap
csolódott össze. A szabadságharc elbukása után Jarosíaw és környékén szóródtak szét a kuruc 
főemberek, udvariak, katonák, szolgálók. Rákócziné is itt lakott az óvárosi Rynek egyik leg
szebb palotájában, az árkádos oszlopfolyosóval és attikával kiképzett ún. Kamienica Orsettich-
ben, míg a főtér emelete patrícius házaiban udvari társasága helyezkedett el. A fejedelem, aki a 
jezsuiták kollégiumában (Collegium Nobilium) szállt meg, 1711 augusztusában kíséretével 
innen indult észak felé a San folyón,1 s a Visztulán tovább hajózva átmenetileg Dancka váro
sában telepedett meg, ahonnan 1712 novemberében legszűkebb kíséretével Franciaország 
partjai felé vitorlázott el. 

a> SőTfiR ISTVÁN: Kemény Zsigmond történelemszemlélete. MTA.I. OK XVII. (1961) 96. 
" Az idézetek sorrendben: Szalardi: VII. 482., V. 318., IX. 673., IX. 656., VI. 441. 
"MÉSZÖLY GEDEON: Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Bp. 1939. 1 A dél-lengyelországi emigráció irodalmára vö. tanulmányunkat. MTA I. OK 1971. évf. — Stanislaw 

Chudzik tévesen írja (Ziemia jarostawska. Krakow, 1966. 30), hogy „Jerzy Rákóczy" időzött 1711-ben huza
mosan Jaroslawban. II. Rákóczi Ferencet összetéveszti II. Rákóczi Györggyel, aki 1656 elején hetekig tar
totta megszállva a kifosztott várost. 
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A lengyel és francia földön élő kuruc emigránsokhoz 1715-ben eljutott a híre, hogy III. 
Károly király az év júniusában szentesítette az 1712/15. évi pozsonyi országgyűlésnek a kuruc 
„rebellio"-val kapcsolatos törvénycikkelyeit. Az emlékezetes XLIX. te. kimondja, hogy Rákó
czit és Bercsényit párthíveikkel együtt „mint törvényes királyuk és hazájuk nyilvános ellen
ségeit és mint árulókat s az igaz szabadság felforgatóit" törvényesen száműzik, és büntetésük 
kiszabása végett őket mindenütt üldözni, elfogni rendelik, s a királyi kincstár részére összes 
ingó és ingatlan javaikat elkobozzák.2 Megtiltották a velük való érintkezést, levelezést, minden
féle kapcsolat tartását. 

A szigorú törvény következtében a Lengyelországban rekedt száműzöttek végleg elszigetelőd
tek, a Rákóczi-követők koldusbotra jutottak. Bercsényi, aki kb. száz főnyi udvarnépével együtt 
nyomorgóit a dél-lengyelországi széleken, már Rákóczi Danckából történt elhajózása után 
II. Ágost királynak írott leveleiben3 a „Serenissime et Potentissime Rex Domine mihi Clemen-
tissime" oltalma alá kívánta magát helyezni. Besenval francia követ, akitől az üldözött 
főgenerális szintén támogatását kérte, a gróf érdekében Sieniawska hercegnőhöz fordult, hogy 
védelmezze meg a „persecutions"-tól,4 a császár bosszújától. 

A dél-lengyelországi bujdosók félelme nem volt alaptalan. A bécsi titkosszolgálat nem volt 
válogatós eszközeiben. Az 1714 őszén fölfedezett „összeesküvés", a „lőcsei fehérasszony" halál
lal végződő „felségárulási perének" megrendezése figyelmeztetés volt. A lengyel—magyar 
határvidék szigorú őrzésével az érintkezést a minimumra csökkentették. Vannak támpontok 
ezekre a rendkívül nehéz emigrációs évekre, de a forrásanyag nincs megfelelően feldolgozva.5 

A Rákóczi által korábban remélt osztrák—török háború kitörésének hallatára az emigráns 
magyarok Varsóban gyülekezni kezdtek, fejedelmük érkezésének hírére várva.6 Innen Hotinba 
és Viddinbe mennek, s a_maguk jószántából tárgyalásokat kezdenek a törökökkel. Rákóczi 
egykori portai megbízottját, Pápai Jánost, akiről úgy tudja, hogy a zűrzavaros helyzetben 
„akkor Lengyelországban elég nyomorúságosan tengette életét", tapogatódzás céljából Török
országba rendelte.7 1717 nyarán maga is elhagyta Franciaországot és Oallipoliba, azután Dri-
nápolyba érkezett. De a „török remény" éppúgy megcsalta Rákóczit, mint a francia remény
ség.8 Nagyon hamar, már a pozsareváci (1718. július) békekötéssel hajótörést szenvedett 
vállalkozása. 

A rodostói bujdosó telep életéből nem hiányoztak a lengyelországi élmények, sem a lengyel 
elemek. Itt verődtek össze a dél-lengyelországi emigrációból elszivárgott kurucok azokkal, 
akik Danckán keresztül franciaországi kerülővel érkeztek. A közben Hotinba rendelt Pápai a 
lengyel határszélekről tudósította Rákóczit. Gr. Csáky Mihály Jarosíaw környékére íratott 
levelet valamelyik kéznél levő lengyelül írni tudóval.9 Mikes is följegyezte leveleskönyvébe a 
lengyel vonatkozásokat; többek között azt is megemlítette, hogy gr. Forgách Simon tábornok 
elhagyta őket: „Lengyel országban akar lakni."10 De szolgálhatunk más példával is. 

Mikes életszerű részletet ad elő gr. Eszterházy Antal tábornok és lengyel felesége történe
téből: „ . . . Eszterházi ur ebben az országban jővén és töb urakkal lengyel országból, a fele
sége mellett volt egy lengyel leány, akit egy tót nemes szolgájának férhez adta. A felesége meg 
halván, és a lengyel aszszonyra igen vágyván, erőveié, vagy jó kedviböl, nem tudom, de az 
urától el választatta, és azután papok előtt meg esküdvén véle, magának elvette, és azolta mint 
házasok ugy élnek . . . " S így folytatja: „az aszszony elegendő szép, igen szép termetű, iffiu, 
és a mulattságot szereti. Nekünk illyen kel az unadalmas Rodostóra. A lengyel tánezot el jár
tam már egy néhányszor véle. Magyarul is tud keveset. Azt el mondhatni felölle, hogy emberség 
tudó aszszony, és el nem unom magamot, amikor véle vagyok."11 

2 M Á R K I SÁNDOR: I I . Rákóczi Ferenc. I I I . köt. Bp. 1910. 4 1 5 - 1 8 . 
3 List Berczeniego ze Lwowa 22 febr. 1713. „Poleca sie, wzgle.dem Vlmci . . ." Csak az aláírás Bercsényié. 

Bibliotéka Czartoryskich, sygn. IV. 465, nr 143. A másik: List C Bercseniego z Zolwi 10 oct. 1713. „Oddajac sie 
Protekcii V l m c i . . ." Csak az aláírás autográf. Bibi. Czart. IV. 466, nr 555. 

* Besenval do Sieniawskiej 28 VI 1714. Listy hrabiego Besenvala posla francuskiego w Polsce z lat 1710 — 
1726. Bibi. Czart. 2788. L. még MÁRKI : i. m. 297, 396 és 416. 

6 S Z E K F Ü GYTJLA: A száműzött Rákóczi. 1715-1735. Bp. 1913. 29, 4 2 - 4 3 , 340. J. GlEROWSKi: Mi^dzy 
saskim absolutyzmem a zlota. wolnoscia, — z dziejów wewne.trznych rzeczypospolitej w latach 1712 — 1725. 
Wroclaw, 1953. 153. KÖPECZI B É L A - R . VÁRKONYI AGNES: I I . Rákóczi Ferenc. Bp. 1955, 3 3 9 - 4 0 . 400, 405. 

" G I E R O W S K I : i. m. 1953. 260. W. KONOPCZYNSKI: Polska a Turcja, 1683-1792. Warszawa, 1936. 56, 72, 
78, 80 és 90. SZEKPÜ: i. m. 73, 81 - 8 3 . KÖPECZI-VÁRKONYI: i. m. 345 - 4 6 . 

7 I I . Rákócz i Ferenc fejedelem önéletrajza. Ford, DÓMJÁN E L E K . Miskolc, 1903. 2 9 7 - 3 0 1 . A bécsi kém
hálózat szemmel tart ja a Lengyelországból elszivárgó kuruc tábornokokat és tiszteket: vö. a konstantinápolyi 
követ jelentéseit, Staatsarchiv, Wien Türkei I Turcica 1717, fasc. 181, s. 1 3 - 2 0 , 4 7 - 4 9 , 5 6 - 6 0 , 6 7 - 6 8 , 
7 0 - 7 1 és 1 7 5 - 7 6 . 

» Rákóczi: Vallomások, i. m. 3 0 2 - 3 0 3 , 3 0 8 - 3 2 5 . MÁRKI : i. m. I I I . köt. 4 3 2 - 4 8 3 . SZEKEÜ: i. m. 5 0 - 1 3 2 ; 
221, 376, 386. K Ö P E C Z I - V Á R K O N Y I : i. m. 3 4 8 - 3 5 9 . 

• A levél címzése: „Jasnie Oswiecona Dobrodziejko." Befejezése: Na zawsze W mm Páni i Dobrodziejki 
Najwiszszym[I] Sluga Michat Graff Csáky, w Rodoscie 19 marca 1721. Bibi. Czart. sygn. 2710, s. 5 2 3 - 5 2 5 . 

10 41 . levél, Rodostó 9 Septembris 1721. Mikes Kelemen összes művei I. Sajtó alá rend. H O P P L. Bp. 1966. 
65 és jegyz. 499; a Porta 1721. jan. 13-án adott engedélyt Forgách tábornok Lengyelországba történő távozására. 

1 1 4 1 . ievél. Mikes i. m. I. köt. 65 és 498. 
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De Eszterházy lengyel házassága nem volt olyan egyszerű a feudális világban, meg a 
bujdosásban sem. Első felesége ugyanis Erdó'dy Julianna volt, aki gr. Csáky Krisztina (itt már 
Bercsényiné) első házasságából született. A császári kémjelentések szerint Bercsényi és felesége 
nem érintkezett Eszterházy gróf rangjához nem illő ifjú lengyel nejével.12 A következő év 
júniusában Rákócziék a pestis elől Bülyükali nevű helységbe menekültek. Mikes megjegyzi: 
„Eszterházi ur nincsen velünk, Rodostóhoz közéi egy rétre ment szállani sátorok alá a feleségi-
vel", de arról tapintatosan hallgat, hogy miért vannak külön. Másfél hónap múlva, 1722. 
augusztusában megindultan írja: „Eszterházi ur ide járván misére mind innepekben, leg utol
szor ur szine változása napján itt misét halgatván, és ebédet evén, estve felé lóra ült, és viszá 
ment, ahol feleségivei volt szálva egy réten. Itt ebéd után nagy fö fájást érzet, de mi nem is 
gondoltuk, hogy még a veszedelmes legyen . . . és harmad nap múlva csak hallyuk, hogy pestis
ben meg holt. Azt a hirt a felesége hozta meg nekünk, a ki is mihent halva látta az urát, nem 
tudván mi tévő légyen, abban az el bódult állapottyában, kapja magát, egy szolgával és egy kis 
leányai, oda hadgya az ura testit és mindenit, gyalog két mély földnire jö hozzánk. A midőn 
meg láttuk ezt a keserves processiot, nem lehetet nem könyvezni szomorú voltán annak a 
szegény aszszonynak." A levélíró együttérző sorait Rákóczi kurta intézkedésével fejezi be: 
„A fejdelem viszá küldötte az aszszonyt, és tett rendelést az ur temetése felöl."13 A megdöb
bentő eset után Mikes már nem írt arról, hogy Eszterházy lengyel felesége és háza népe egy 
hónap múlva eltávozott Lengyelországba. A tábornok haláláról egyébként Rákóczi tudósította 
a Sieniawski-családot Törökországból újra kezdett levelezésében.14 

A bujdosó élet azonban változó, az emberi sorsok váratlanul beteljesednek. A következő 
nyáron Bercsényi özvegyült meg, s a főgenerális a gyászhónapok elteltével 1723 októberében 
Eszterházyhoz hasonló „mezaIiansz"-ot kötött az elhunyt kuruc nagyasszony fiatal udvar
hölgyével, a Mikes által annyit emlegetett15 Kőszeghy Zsuzsival. Két"év múlva, 1725 októberé
ben Bercsényi Miklós is meghalt. Mikes fájdalmasan írja, hogy szíve választottja most sem őt 
választja; „ . . . az özvegy Susihoz gyakorta megyek, Lengyel ország felé készül. Ha itt nem 
marad, nem én rajtam múlik . . . " 1726. szeptember 17-én szomorú gondolatok foglalkoztat
ják: „három vagy négy nap után Susi Lengyel ország felé indul, meg látómé valaha vagy sem, 
Isten tudgya. Ugyan szép állapot, mikor az ember bujában meg nem hal, mert másként, négy 
nap múlva, el kellene engemet temetni. Azt Susi sem akarná. Hát osztán ki irna neki? hát ö 
kinek ir azután? . . . " I 6 

Mikes valószínűleg elkísérte a Jaroslaw felé induló fiatal Özvegyet egy darabig, de arról nem 
ad hírt, hogy ugyanakkor többen is útnak indultak Rodostóból a lengyel határok felé. A Sze-
ráj levéltára őrzi a dokumentumot, hogy „Bercsényi tábornok elhalálozván, Rákóczi mellől 
negyvenhármán, férfiak és asszonyok, családjaikkal és hozzátartozóikkal Lengyelországba 
távoznak s Rákóczi kapuketkhudája által kérte, hogy a határokig menve az állomáshelyeken 
lovak és podgyászaik elszállítására tíz kocsi adassanak nekik. Mivel ő beleegyezését adta, azért 
„a magas fermán kibocsátatott. . ." A császári kémek azt írták ezzel kapcsolatosan, hogy a nemes 
hölgy azért ment el Rodostóról, mert a fejedelem állítólag nem bánt vele törvényesen megszer
zett grófi rangjához illően.17 A Jaroslaw környékén megtelepülök jó része Bercsényi udvari 
emberei, szolgálói közül került ki. 

Sokáig nem volt biztos tudomásunk arról, hogy a korábban dél-lengyelországi területen 
maradt, s a Rodostóból visszatérőkkel megszaporodott jaroslawi emigráció és Rodostó között 
létezett-e valamilyen kapcsolat a húszas évek körül. A levelezési lehetőség korlátozott és bizony
talan volt, mivel a császári posta- és kémhálózat mindent megtett az ilyen összeköttetések 
megbénítására. Éppen a bécsi követ „eredményes" munkájának köszönhető, hogy nyomára 
bukkantunk Bercsényi Kőszeghy Zsuzsi Jaroslawból keltezett és Rodostóba küldött levelének, 
íme a becses levél szövege: 

, 2 S Z E K F Ü : i. m. 2 1 6 - 1 7 , 376. Diriing 1721. július 29-én jelenti, hogy Eszterházyt rossz házassága miatt a 
rodostói magyar urak megvetik. MÁRKI: i. m. I I I . 564, 585. 

13 44. levél, Bújuk álli 24 juny 1722, 45. levél, Bújuk álli 12 aug. 1722. Mikes: i. m. I, 7 4 - 7 6 és jegyz. 508. 
A Porta 1722. szept. 10-én kiadott fermánja biztosította a Lengyelországba távozók útiköltségét. 

11 Valószínűleg Sieniawskinak, dátum nélkül. [1722 szeptember?] „Ipse Comes Antonius Es t e rhaz i . . ." 
Bibi. Czart. IV. 2155. s. 8 3 - 8 5 . 

16 Az árva Zsuzsit Bercsényiné magával vitte Lengyelországba, majd Törökországba is. Mikes először 24. 
levelében (Jénikö 24 January 1719) írt róla: „a kis Susinak igen fösvényen osztogatták a szépséget, de rendes, 
tisztességes személy és tiszta jóság." Mikes: i. m. I, 35, 463; férjhezmeneteléröl Bercsényihez, i. m. 81 . 

16 73. levél, Rodostó 24 Maji 1726. 75. levél, 28 July és 76. levél, 17 Septembris 1726. Mikes: i. m. I, 130, 
135, 137 és 599. 

17 SZEKFÜ: i. m. 376. Diriing 1727 júniusi rejtjeles jelentése özv. Bercsényinérői,,,. . . aber von dem Ragoczy 
schlecht beachtet worden . . ." (Staatsarchiv, Turcica, fasc. 194, s. 68—70). KARÁCSON IMRE: A Rákóczi
emigráció török okmányai 1717-1803. Bp. 1911. XCV, Szeráj levt. Kőszeghy Zuzsi testvérbátyja, János, 
Rodostón élt népes családjával. Vö. Mikes: i. m. I. 459, 729. 
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Jaroslav 21 Januári 1728 
Kedves Édes prépost uram 

Kigyelmed nekem irot kedves levelit nagy örömmel vettem ugy mint Ez maj napon kit páter 
pal által miltoztatott kigyelmed irni az mel száz arany iránt miltoztattig kigyelmed Emlékezni 
azt mar pater pal van öt holnapja hogy meg hozta az kinek mar nagyob riszit alkalmasint 
el kötöttem az ki iránt mar Ezelöt egynihány rendbeli levelemben tudosittottam kigyelmedet 
az kikkiris most senever uram most egyczersmint fogja el vinni cestohorul is adatot az a szeren-
czem hogy valasttot küldőt páter provencialis az kit is en magam levelemben inkludalvan 
kigyelmednek tituláltam most senever uram által fogja kigyelmed venni [.] nagy örömmel 
irtettem kigyelmed levelejbül az felsiges urunk kivált kipen való örömét az ifjú herczek oda 
való irkezzivel [.] halakot adok az én Istenemnek hogy az herczek urnag oda való szerences 
irkezise által az ur Isten meg vigastalta ö felsigit [.] tovab is kirem a minden ható Istent hogy 
minden dolgajiban segitcse boldogitcsa hoza szerencessen sok szegény özvegynek is arvak 
szerencejre nem csak az enyimre [. ] ki nem mondhatom Édes prépost uram hogy mely nagy 
örömmel Értettem az ö felsiige ide való szandikozasat [.] oh Adna a minden ható Isten hogy 
ugy volna kinek lehetne nagyob öröme mint nikem gyámoltalan Áriának [.] az mi pedig 
az kigyelmed cestohora szolo levelit ileti mar fel találtam modgyat hogy mely utón küldgyem 
mivel pedig az postaj alkalmatosság bizonyossab senki Embersigihez nem bizom hanem csak 
postára mert az mely Első levelit bizonyos Emberre biztam volt ara soha valasttot nem 
vehettem [.] amasodikkat az kit senever által küldőt volt kigyelmed azt a postára atam az 
kire is most.senever valasttot vesén kigyelmednek [.] ezen harmadik levelit is mint hogy ma 
van a posta nap mindgyart postára küldöttem remenlem hogy három leg feleb nigy het alat 
ara is valassom Iisen [. ] nagy szerenczemnek tartom Édes prépost uram hogy alkalmatosságot 
ad kigyelmed igaz jo akarójának az szolgalatra az kireis tovab is Alázatosan kirem hogy 
hitesse el magával hogy vagyok holtig 

Igaz Alázatos Szolgálója 
Kigyelmednek Árva K. S. 
Nihaji Oroff Bercsinyi 

Miklós meg hagyatot özvegye18 

A január 21-én keltezett levél február 3-án már Diriing rejtjeles jelentése mellett feküdt 
Konstantinápolyban, latinra fordított párjával együtt. A bécsi kutatásaink idején (1966) 
előkerült ritka érdekességű levélből kiderült, hogy Kőszeghy Zsuzsi „már egynehány rendbeli" 
levelet küldött Rodostóba, aminek nem találtuk nyomát a bujdosók életére vonatkozó iratok 
között. 

Az „Édes prépost uram"-nak szólított címzett személye Radalovics János, Rákóczi udvari 
papja lehet. Valószínűleg ő adta össze Zsuzsit Bercsényi gróffal „két vagy három bizonyság 
előtt. . . titkon".19 A levelezést közvetítő „pater pal" és az említett „senever uram" kilétét 
nem ismerjük. Az viszont figyelemre méltó, hogy a rodostói prépost — jaroslawi közvetítéssel 
— a cze,stochawai kolostorral állit összeköttetésben. De nem világlik ki a levélből, hogy ez 
a kapcsolat milyen természetű volt, s nem Rákóczi megbízásából történt-e. Mert ez sem zárható 
ki, hiszen a fejedelem ez idő tájt másutt is tapogatózott Lengyelországban. 

Hogy Jaroslawban viszonylag hamar értesültek az ifjabb Rákóczi herceg Rodostóba érke
zéséről,30 arra vall, hogy itt is számon tartották, ami nevezetes dolog ott történt. De volt más 
forrásuk is a lengyelországiaknak. Rákóczi 1722 óta újra levelezésben állt a Jaroslaw környéki 
birtokain élő Sieniawska-családdal.21 Az első levélváltás utáni években fölmerült Rákóczi 
és Sieniawska közösen melengetett terve: Rákóczi György és Sieniawska leánya, Zofia Mária, 
Denhoff gróf fiatal özvegyének házassága. Rákóczi leveleit Forgách Zsigmond, a tábornok fia 
vitte az 1726 elején megözvegyült Sieniawskának. A hercegnő válaszára Rákóczi egy francia 
kapitánnyal küldi 1727. szept. 16-i levelét, amelyben Bécsből elszökött és Párizsból Rodostóba 
érkezett György herceg közeli indulását jelzi. „Csak arra kérem Asszonyom, hogy valamelyik 
palotájában nyújtson neki lakást és biztonságot, ahogy azt majd Krucsai úr előterjeszti s remé
lem, hogy Litvániából való visszatérte után már azon a helyen fogja találni őt. Ezután már 

1 8Staatsarchiv, Turcica, fasc. 197, s. 56 — 57. Diriing 3 Febr. 1728-i jelentése mellett. A levélben nincs köz
pontozás; a gondolatok elkülönítésére néhány [ ] jelet alkalmaztunk. Az egész levél Kőszeghy Zsuzsi kezeírása. 

" 5 0 . lev. Rodostó 15 8bris 1723. Mikes: i. m. I, 81 és 317. 
20 82. lev. Rodostó 17 juny 1727. Mikes: i. m. I. 149 és 610. Vö. SZEKFÜ: i. m. 291. K Ö P E C Z I - V A R K O N Y I : 

i. m. 3 6 8 - 6 9 . . 
S1 Bibi. Czart. sygn. 2155 s. 8 3 - 8 5 . Rákóczi dátum nélküli [1722] latin nyelvű levele; s 8 9 - 9 0 . Rodostó 

20 Octobris 1722. A borítékon címzés: Excellentissimo Domino Adamo Nikolao Comiti S innyavsk i . . . Nicolas 
Theyls még tavasszal írja jelentésében, hogy a francia követ leveleket küldött Rodostóba, az egyik Lengyel
országból jö t t (9 Marco 1722, Pera. Turcica, fasc. 189, s. 50). Rákóczi lengyel ügyeit érinti Diriing június 10-i 
és Theyls szept. 18-i irata is (s. 195 és fasc. 190, s. 57). 
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neki kell szerencsét próbálnia Métóságod útmutatásaitól és jóságától támogatva".22 így re
mélte Rákóczi az öröklési jog fenntartásával Sieniawskának (zálogba) eladott lengyelországi 
birtokainak megmentését és a két főrangú család utódai kezében való egyesítését. Tervüket 
azonban a császári kémek jókor fölfedték az osztrák követnek, aki a Portánál megakadályozta 
Rákóczi fiának eltávozását Lengyelországba. Sieniawska 1729-ben történt halála következté
ben a házassági ajánlat végképpen kútba esett; a hercegnő leánya két év múlva Czartoryski 
Ágost herceghez ment feleségül. 

Rákóczi Lengyelországba való „szándékozása" hírének is volt némi alapja. 1728-ban puha
tolózott, elnyerhetné-e régi bizalmas ismerőse, előkelő arisztokrata hölgy, Jablonowska 
Konstantina hercegnő kezét, s ezzel együtt a lengyelországi letelepedési engedélyt. A dús
gazdag hercegnő késznek mutatkozott a száműzött fejedelem Törökországból kivezető útját 
egyengetni. Rákóczi megbízottai a francia Vigouroux és a Konstantinápolyban hozzá csat
lakozó Bachstrom doktor, a toruni gimnázium egykori tanára, 1729 nyarán Lengyel- és Porosz
országban erről tárgyalásokat folytattak. Utasításuk értelmében átadták II. Ágostnak Rákóczi 
„hódolatát" és kérését, járja ki III. Károlynál (VI. Károly császárnál) e rangjához illő házas
ság engedélyét.23 

A hercegnő maga ajánlotta Rákóczi ügyét a lengyel király és szász választó drezdai minisz
terének, gróf Mantauffelnak, aki kezébe vette a közvetítést. Közben Savoyai Jenő a rodostói 
császári kémjelentésekből és Vigouroux árulása folytán már értesült a fejedelem tervezgetésé-
ről, s a bécsi kormány feje véget vetett engesztelhetetlen ellenfele álmodozásainak. Savoyai 
szerint a lengyel királynak sem lehet érdeke egy ilyen házasság, mivel Jablonowska hercegnő 
a francia földön áskálódó lengyel trónkövetelő Leszczynski Szaniszló rokonságához tartozik. 
Rákóczi egész elgondolása füstté vált. 

Bercsényiné Kőszeghy Zsuzsi levele tanúsága szerint a jaroslawi magyarok is értesültek 
Rákóczi Lengyelországba jövetelének szándékáról. A levélíró személyes megnyilvánulása: 
„oh Adna a minden ható Isten hogy ugy volna kinek lehetne nagyob öröme mint nikem gyámol
talan Áriának" — bizonytalan hírekre vall. De örvendezésének oka mögött a fejedelem kama
rásának közeledéséről táplált titkos reményei sejthetők. Vannak ma már közelebbről meg nem 
vizsgálható hírek is. Thalman 1732. január 21-i jelentéséhez egy levelet mellékelt „Von dem 
Confidenten zu Rodostó . . . ", Rákóczi személyi titkárától. A dán származású Paul Wilhelm 
Bohn, fizetett osztrák kém, aki 1727-ben állt a fejedelem „szolgálatába", 1731. december 
27-én Rodostóból írt levelében tudatja, hogy a Vigouroux-val jó egyetértésben levő Ilosvay 
János (Mikes egykori apródtársa) már többször kért a portától engedélyt, hogy Moldvában 
földet bérelhessen és ott élhessen. Bohn hallomása szerint Mikes is az erdélyi és moldvai határ
vidéken akart letelepedni, s ott egy erdélyiekből álló kolóniát létrehozni, hogy adandó alkalom
mal Rákóczi terveit támogassa. S ami nem kevésbé érdekes számunkra: az özvegy Bercsényinét 
akarja feleségül venni. íme Bohn erre vonatkozó sorai: „On assure aussi qu'un autre, nőmmé 
Miques, Transylvain de nation, qui est actuellement gentilhomme de la chambre du Prince, 
a un pareil dessein; qu'il se mariéra avec la veuve du feu Comte Bereseni, qui est en Pologne, 
et qu'il s'établira sur lesdites frontiéres, oű il espére attirer de la Transylvanie du monde pour 
en faire une espece de colonie, et entretenir dans son pais un commerce secret, qui pourroit 
servir en cas de quelque revolution."2* Leszámítva a kémjelentés ellenőrizhetetlen túlzásait, 
Mikes házasodási szándéka nem elképzelhetetlen. S lehet, hogy a Jarosíawba szakadt „grófné" 
is másképpen gondolkodott, mint Rodostóban létekor. Más nyoma azonban nincs ennek. 

Néhány év múlva lengyelországi hírek rázták föl a rodostói udvart, melyek kihatottak 
a jaroslawi kapcsolatokra is. II. Ágost király halálhírére a fejedelem és bujdosó társai izgalom-

" Rodostó 16 7bre 1727. Sieniawskának Bibi. Czart, 2155. Magyarul közölte: KÖPECZI B.: II . Rákóczi 
Ferenc válogatott levelei. Bp. 1958. 327—28. Rákóczi azt írja benne, hogy vette a hercegnő (6 d'aout de Var-
sovie) levelét és három saját levelét küldi neki. Vö. M Í R K I : i. m. 6 1 8 - 2 4 . SZBKFÜ: i. m. 308. Diriing írja: 
16 Apr. 1727. „Der junger Forgatsch . . . ist von des Sieniawsky . . . dem Ragoczy angekommen . . ." Staats
archiv, Turcica, fasc. 195, s. 13. A rodostói kémtudósító 1727. szeptember 25-én „Madame Sieniawski"-ra 
hivatkozik (fasc. 195, s. 25). Diriing: 23 Oct. 1727. Turcica, fasc. 196, s. 188: „Von Rodostó . . . mit expedi-
tionen nacher Pohlen . . . mit briffen an dem Forgacz gr. f o l g t . . . Ragoczy . . . " 

23 SZEKFÜ: i. m. 297 —308. I t t közölte Rákóczi Vigouroux számára készített dátum nélküli utasításának 
töredékét (390 — 93). íme a 15°. „. . . nous avons instruit les S rB Crouchai et Javorka au sujet de notre mariage 
pour avoir sujet d'écrire ä la princesse R o y a l l e . . . " Vö. Diriing 23 December 1727. Turcica, fasc. 196, s. 72 
(Sieniawski, Mareschall Belinski, Jablonski nevek említésével), és az 1728 — 1731. évi kémjelentéseket Turcica, 
fasc. 1 9 7 - 2 0 3 . M Í R K I : i. m. I I I , 6 2 5 - 3 0 . 

24 P. W. Bohn levelét kiadta HURMUZAKI: Documente privitore la Istoria Rumánilor, Bucarest, 1818. VI. 
köt. 4 9 9 - 5 0 0 . A kéziratot magunk is megvizsgáltuk: Staatsarchiv, Türkei I. Turcica, fasc. 206. s. ?&. Thalman 
jelentése, Pera Constpl. den 21 Jan . 1732. Csatolva Bohn de 27 Decembre 1731 levele (s. 2 9 - 3 2 ) egy másolat 
kíséretében. Thalman állandóan kap Rodostóból jelentéseket: „Mein Confident von R o d o s t ó . . . schreibt" 
(s. 44, 25 Jänner 1732). „Von Rodostó habe ich . . . " (s. 65, 7 Febr. s. 120, 129, és 8 és 14 März). „Der Comi-
dent zu Rodostó be r i ch t e t . . ." (s. 152, 2 April 1732). S így tovább egész évben, vö. fasc. 207 is. L. még Mikes 
i. m. I, 657. 



mal figyelték az európai fejleményeket. Rákóczi kamarása meglepő módon méltatja a lengyel
országi tartózkodásakor látott király érdemeit, beszámol a lengyel örökösödési háború ki
töréséről, Leszczynski utolsó föllépéséről, a kettős királyválasztásról. Rákóczi igyekezett vál
toztatni rodostói elszigeteltségén s bekapcsolódni az európai fejleményekbe. Mikes közelről 
látja hiábavaló fáradozását: „A szegény urunk, a mit a pennájával tehet, el nem mulattya, 
eleget ír minden felé . . . mi is azt várjuk, hogy valaki valamely zür zavart csinállyon, mert 
mi magunkal jó tehetetlenek vagyunk."25 

Rákóczi az új konstantinápolyi követtel, Villeneuve-vel, a Portát az Ausztriával szövetséges, 
Lengyelországot megszálló Oroszország ellen igyekezett hangolni. Lengyel ügyvivőjét, Jávorka 
Ádámot a szorongatott helyzetben levő Leszczynskihez küldte. Megüzente neki, hogy magyar 
tiszteket küld, fiával együtt, segítségére. A lublini palatínus pedig Rákóczit értesítette egy 
németellenes közös támadás kilátásairól. Megküldte Rákóczinak a sandomiri confoederatio 
okmányát is. A szomszédos népek szabadságára és egymás kölcsönös megsegítésére hivatkozó 
terv a Rákóczival együttműködő Bonneval pasa elgondolásában is szerepelt, kibővítve a tö
rökök, esetleg az Isztriában partra szálló francia csapatok részvételével.36 Az év elején a feje
delem Máriássy Ádám diplomata ezredesét és Ilosvay János udvari nemest Lengyelország 
határára küldte, hogy ott Jávorkával, s a Jaroslawban élő Krucsay Istvánnal és a többi buj
dosó tiszttel az illuzórikus tervhez tartozó magyarországi hadjáratot előkészítsék. Ily módon 
létrejött a két emigráció embereinek találkozása a lengyel határszéleken, s híreket kaphattak 
egymástól. A lengyelországi események azonban Rákóczi terveire nézve kedvezőtlenül alakul
tak. Mikes együttérzéssel ír Szaniszló király meneküléséről.27 

A végső gondviselésben bízó Rákóczi még mindig nem adta fel reményét. Utolsó politikai 
emlékiratában, 1735 februárjában újra kifejti a módosított isztriai vállalkozás tervét a francia 
udvar előtt, amelyben egykori kuruc tisztjeinek a lengyelekkel való együttműködésére számí
tott. „ . . . J'ai des officiers connus et accrédités sur le frontiéres. Un pourrait entrer par l'angle 
que forment la Silésie et la Polognef. . . ] Chacun de ces officiers trouverait des Polonais, 
des Moldaves, enfin les gens des frontiéres [ . . . ] Ma situation actuelle est si triste que je ne 
puis pas suivre l'idée qu j 'ai pour Pintérét duroi Stanislas."28 A türelmetlen fejedelem, miköz
ben a válaszra várt és siettette József fiának Rodostóba való utazását, megtudta, hogy bizal
mas emlékiratát Párizsba vivő titkára, Bohn, még indulása előtt elküldte terveit a konstanti
nápolyi császári követnek. A Lengyelországgal élete végéig terveket kovácsoló Rákóczi 1735 
tavaszán meghalt Rodostón. 

A fejedelem halála után Rodostón nem akadt már érdemleges följegyezni való a lengyel 
ügyekről. Mikes utolsó lengyel vonatkozású levele a később Istanbulba érkező francia követtel 
kapcsolatos: „Gróf d'Ésalleur"-ről tudja, hogy „a felesége lengyel, Iubumerczki famíliából. 
Ez a frantzia ur Parisból Saxoniában, onnét Lengyel országban került Török ország felé".2a 

Mikes nemesapród korában eleget hallott erről a famíliáról Rákóczi udvarában s a kuruc 
kancellárián, de lengyelországi tartózkodása alatt is. 

Lengyel vonatkozású irodalmi emlékeink ritkulását az életből sarjadt kapcsolatok elhalása 
kíséri. A jarosíawi és a rodostói emigrációs telep között gyér érintkezés állt fenn a XVIII. 
század derekáig. A jarosíawi magyar kolónia és Rodostó kapcsolatára vonatkozólag érdekes 
anyagot szolgáltattak Thaly Kálmán múlt század végi kutatásai, őszerinte Jávorka Ádám 
(1683 — 1747), a bujdosó fejedelem lengyelországi diplomatája mentette meg a Rákóczi-levél
tár Lengyelországba került részét. A Jaroslawból 1712 nyarán elvitt levéltár Vay Ádám udvari 
marsall Danckában bekövetkezett haláláig (1719) az északi városban volt.ao Innen újra Jaros-
taw környékére vándorolt; majd egy része, állítólag 1738 táján, Konstantinápolyba került 

25 101. levél, Rodostó 15 Febr. 1734. Mikes: i. m. I, 189ésjegyz. 658. Vö. Mikes 69, 9 8 - 1 0 0 , 103 -105 , 107, 
110. lev. is. SZBKFÜ: i. m. 259, 311. MAKKI: i. m. I I I . köt. 661 —66. EMMANUEL ROSTWOEOWSKI: O Polska. 
Korone. politika Francji w latach 1725-1733 . Wroclaw - Krakow 1958, 9 - 6 2 ; 159, 2 4 9 - 3 2 2 . K Ö P E C Z I -
VÁKKONYI: i. m. 1955. 367—378. L. még J . M. Thalman, az új császári követ korábbi jelentéseit: Stambul 6 
May 1731. 5. October és 1 Nov. 1731. Turcica, fasc. 203, s. 30; fasc. 204, s. 155; és 1733-1734, fasc. 207, 208, 
209, 210. 

" S Z E K F Ü : i. m. 315 — 333, 394 —97. VANDAL: Une Ambassade Franchise en Orient sous Louis XV. La mission 
du marquis de Villeneuve (1728-1741) . Paris, 1887. 171. ROSTWOROWSKI: i. m. 248. MÁRKI : i. m. I I I . 6 6 7 - 8 1 . 
K Ö P E C Z I - V Á B K O N Y I : i. m. 3 7 9 - 3 8 1 . VÖ. Thalman iratait: 2 Févrir, 20 Marty, 11 July, 13 Oct. 1733, Turcica, 
fasc. 207, s. 96 és 124, fasc. 208, s. 29, 174 - 1 7 6 ; Polen 11 Berichte fasc. 8, 9. 

" 106. levél, Rodostó 27 Julii 1734. Mikes, i. m. I, 195 és jegyz. 664. Vö. J . Feldman: Stanislaw Leszczyfiski. 
Wroclaw, 1948. M. Pelczar: Polski Gdansk. 1947, 6 4 - 6 7 . 

2* IGNAC K O N T : I I . Rákóczi Ferenc utolsó emlékirata a francia udvarhoz. Száz 1912. 209 — 213: ,,Raisonne-
ment sur la guerre présente." 1735. II . Rákóczi Ferenc válog. levelei, i. m. 3 2 9 - 3 3 2 . KONOPCZYNSKI: i. m. 
1936. 92, 95, 109 (1730-1734) . 118, 130, 253 (1739). Thalman iratai között van egy Rákóczi ügyeivel kapcso
latos levél, Epistola Sultani ad Regem Poloniae, 3 Januar 1735, Turcica, fasc. 211, s. 5 — 6. 

" 170. levél, Rodostó 15 Septembris 1747. Mikes: i. m. I, 260 és jegyz. 735. 
80 Az udvartartási iratok egyik kötegén Beniczky dátum-följegyzése is olvasható: „Die 19. Jan . Gedani 

imposita 1717." vö. Archívum Rákóczianum III , 727 és T H A L Y : Jávorka Ádám ezredes é« a Forgách- és Rá
kóczi-levéltár. Száz 1888. 294, 493. 
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a francia követségre. A 40-es évek után, Thaly föltevése szerint, Jávorka hozta vissza a levél
tár-töredéket Jaroslawba, ahonnan azután visszakerült Magyarországra. A „jarosiawi, 
ducatus"-ra vonatkozó iratok közben Czartoryski Ágost herceghez, a birtok tulajdonosá
hoz kerülhettek, aki Jávorkával kutatta is ezeket. 

Jávorka a Rodostón élő Mikes Kelemenhez fordult, s ez ügyben levelet váltott vele. 1747-
ben kevéssel halála előtt levelet kapott Mikestől. Az özvegy Bercsényinével együtt érkező 
s a beteget ápoló özv. Kajdacsy Petemének hagyta meg Jávorka halálos ágyán, hogy Mikes 
levelét juttassa el Czartoryski herceghez. Ennek megtörténtéről az asszony leveléből értesü
lünk: „Etiam hanc epistolam a praefato Magnifico Domini Mikiese, Rodoserati degente, ad 
Suam Celsitudinem promovi, ex manibus acceptatam piae mamoriae defuncti Magni Colonelli 
Domini Jaworka".31 A levél további részében „Elizabeth Kajdacsina", aki jól ismerte a jaros
iawi ügyeket, válaszol a jótevőjének nevezett hercegnek. Czartoryski ugyanis elhunyt jószág
kormányzójához tartozó iratok kiszolgáltatását kérte tőle. Kajdacsyné készséggel vállalja, 
hogy ebben az Ügyben Mikesnek is fog írni, tud-e a kérdéses dolgokról: „ . . . et ut mandatis 
Celsitudinis Vestrae satisfacerem: quidquid apud me reperiebatur, hoc totum, totó corde 
extrado; et si me Deus conservaverit in hac vita, etiam in partes Turcicas Constantinapolitanas, 
seu Rodoserati, scriberem, ad Perillustrissimum Dominum Mikiese: si aliquid habuerit scrip-
turum aut notitiam hac in parte, ut ad manus meas dirigat". Ebből számolni lehet a rodostóiak-
kal folytatott további levélváltással is. 

A rodostói kuruc bujdosók emlékét Mikes megörökítette, több társának halálát is meg
írta Leveleskönyvében. Jarosíaw tájára vetődött kenyerestársainak, az ott elhunytaknak életé
ről nem írtak krónikát. Maga a város tudvalevőleg nem tartozott Rákóczi egykori birtokaihoz. 
A környékből mégis számosan beszivárogtak és Jarosíaw a dél-lengyelországi bujdosók köz
pontjává vált. A korabeli elnevezésű „Piatea Cracoviensis", a Rynekről nyugati irányba ki
vezető ulica Grodzka végénél, a „Brama Krakowska" előtt jobb felől egy kis utca, az ulica 
Wggrów emlékeztet hajdani magyar lakóira. 

A jarosiawi emigráns kolónia részleges történetére Thaly értékes kutatásai derítettek fényt.32 

ő fedezte föl a múlt század végén, hogy a Dél-Lengyelországban rekedt száműzöttek előkelőbb-
jei a Keresztelő Szt. Jánosról elnevezett egykori jezsuita templom sírboltjában találtak nyu
galomra. A jarosiawi r. kat. plébánia halotti anaykönyvében, amelyben Sieniawski nagyhet-
man és Sieniawska kastellana halála is bejegyeztetett,331714 és 1757 között tizennégy magyar 
elhalálozását jegyezték föl. Éltek és haltak meg többen is, más vallásúak, protestánsok, akik
ről halotti anyakönyvi bejegyzések nem kerültek elő az 1700-ban alapított református egyház 
levéltárából. 

A „Liber Demortuorum" bejegyzésein végigtekintve elénk tárul az emigráció csendes 
kimúlása. „Joannes Horvát és Agnes Horvatha" az elsők között hunytak el, mint az ismeretlen 
„Nobilis Georgius Hungarus" és „Joannes Pauliewicz (Paulowics) Hungarus" is. 1727-ben 
Rákóczi egykori tisztje, majd jarosiawi jószágigazgatója, a helybeliek által nagyrabecsült 
„Perillustris Magnificus Dominus Michel Missuna, Pociilator Potocensis . . . " távozott el 
az élők sorából. Azután egyre szaporábban: „Nicolaus Hungarus, miles", negyven év körüli 
katona, akit „Martinus Hungarus, Auriga Dominae Berczyni", Zsuzsi asszony hetvenhárom 
éves öreg kocsisa követett. 

1747. április 4-én meghalt a fejedelem hűségében annyit fáradozó, Lengyelországot keresz
tül-kasul beutazó „Magnificus Dominus Stephanus Kruczay, Nobilis Hungarus . . . Consilia-
rius et amicus, ad extremum in hoc Inclyto Regno Poloniae E x u l . . . " A Rákóczi tanácsosá
nak és barátjának nevezett nyolcvanéves aggastyánt, a Szt. János egyház melletti jezsuita 
kollégium épületében elhunyt magyar nemest, megtisztelő helyen, a jezsuiták templomának 
közepén temették el. Ugyanebben az évben augusztus 19-én melléje került a vitéz katonának 
és művelt főnek jellemzett híres kuruc ezredes, „Nobilis Hungarus Adamus Jaworka", akiről 
még azt is följegyezte a gondos plébános, hogy előtte Ilyvón és Skolen járt kezeltetni magát. 

Megtaláltuk a kosciól Swietego Jana plébánosainak nevét is. Az első még Rákóczival is 
találkozhatott, mert Jan Paweí Gomalinski (kievi püspök) 1703 és 1714 között töltötte be ezt 
a hivatalt. Utóda Alexander z Pleszowic Fredro (1714 —1734) volt, aki przemysli püspök lett. 
S végül 1735-től 1780-ig hosszú időre Waciaw Hieronim z Bogusíawic Sierakowski foglalta 

" THALY: i. m. Száz 1888. 594. Czartoryski Ágost iratainak regestruma két levelet jelez Jávorkától: Regesty 
i kopie korespondencji ks. Aug. Czart. prawie wyl^cznie w sprawach maja.tkowych i prywalnych z lat 1722 — 
1742. fol. I, II. A második kötetben: „Excerpt, z listów de 3 tia A. 1742". II, s. 253. Ip. Jaworka 23. 7bris ze 
Skolego 1742. (Bizonyos anyagi, gazdasági ügyekről.) II, s. 297. Ip. Jaworka 24 Marty ze Skolego. 32THALY: Jarosiawi kutatások. Száz 1888. 597-610 (Nomina demortuorum 1714-1774). 88 Adam Sieniawski die 18 februarius 1726 halt meg. Felesége Oleszycen, Jarostawról nem messze eső ud
varházán hunyt el: die 22 martius 1729. Brzezani vár templomának sírboltjába helyezték koporsóját. 
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el a jarosíawi plébániát s egyúttal a Iwowi püspökséget.34 A negyvenes és ötvenes évek éppen 
az ő plébánosi működésére esnek. 

A templom sírboltja 1750 március 14-én ismert kedves halottat fogadott be: „Susanna 
Berczyni, Comitina .Regni Hurigariae... ", halálban is megőrizve szíve árán megszerzett 
grófnői méltóságát. Ötven esztendőt sem ért meg. Thaly föltételezése szerint Zsuzsi elhunytát 
Kajdacsyné tudatta Mikes Kelemennel, aki Rodostón hatvanadik életéve felé járt már. 

Elmúlt évi jarosíawi kutatásaim alatt hiába kerestem a Thaly által látott „Liber Demortuo-
rum" kéziratát. A parókia monográfusa, Jakub Makara szerint35 a régebbi időszak matrikula-
anyaga a przemysli püspöki archívumba került. Ott azonban Julian Ataman professzor, a levél
tár vezetője közölte, hogy a jarosíawi kötetek a II. világháború alatt elvesztek a levéltár 
állományából. Ez annál sajnálatosabb, mert a jarosíawi széria I. kötetében (1607 — 1790), 
amint ezt J. Makara jelzi könyvében, megvolt Kőszeghy Zsuzsi végrendelete, melynek szöve
gét 1936-ban közölte is. 

„Legacja Zuzanny Graffowej Berczynii, 1747." c. végrendeletében utolsó kérésével párt
fogójához, August Czartoryskihoz fordult a magát „uboga sierota"-nak, szegény árvának 
mondó özvegy, kérve őt 12 000 forintjának a végrendeletében foglalt módon történő elosztására. 
A jámbor alapítványok céljára felajánlott kisebb-nagyobb összegek, a Kajdacsynenak hagyott 
800 forint stb. szétosztása nem is ütközött nehézségbe. De az már nagyobb gondot okozhatott, 
hogyan juttassák el 3000 forintját testvére gyermekeinek, „Barbara i Juliana Küsögi"-nek 
török földre.36 

A következő években lassan elfogytak élők is, holtak is. „Stephanus . . . de Regioné Unga-
rorum", Kajdacsyné nyolcvanéves elaggott szolgája volt. „Jacobus Moszynski, Hungarus" 
pedig tizenkilenc éves magyar diák a jarosíawi jezsuita főiskolán. S végül az utolsók között: 
1757 július 8-án a régieket túlélő kilencven esztendős, szép címmel megtisztelt „Generosa 
Elisabeth Kaidaczyna, Vidua Mareschalca Regni Ungariae . . . " Miután a többieket ápolta, 
elsiratta, egykori komornatársa mellé került. Beteljesült róla Mikes mondása, „Kajdacsynét 
pedig soha senki nem dicsérte a szépségiért, hanem a jóságáért. . . "37 Már nem maradt senki 
Jarosíawban a régi ismerősük közül, hogy a rodostóiakat tudósítsa; nem is volt már nagyon 
miről s kiről. Rodostón Mikes is egyedül maradt a régi bujdosók közül, legutolsónak, s neki is 
csak négy éve volt hátra. 

így emésztődött fel a részben Törökországot is megjárt jarosíawi emigránstelep és Rákóczi
val török földön menedéket kereső rodostói kuruc kolónia Lengyelországból egykor kibujdosott, 
hazátlan nemzedéke. Kőszeghy Zsuzsi Jaroslawból Rodostóba írt levele és végrendelete a 
szomorú emigrációs évtizedek emlékezetes dokumentuma. 

Hopp Lajos 

Bod Péter és Hermányi Dienes József 

(Ismereetlenvitájuk a valóságábrázolásról) i 

Bod Péter 1766-ban Enyeden jelentette meg közismert írását az erdélyi református püspök
ről SmtrnaTSzent polikárpus_címen.1 Hermányi Dienes József 1760-ban készítette el kéziratá
ban maradt, de számos példányban közkézén förgotf^Äz erdélyi refomáíus püspökről című 
munkáját.2 A két azonos tárgyú, míLközöit összefüggéseket feltételező nézetek már elhangzot
tak a szakirodalomban, de közelebbi vizsgálat, összehasonlítás nem Történt, érthető, hogy 
egymásnak ellentmondó, zavaros álláspontok alakultak ki, s a lényeg sikkadt el. Pedig a téma 
megérdemli a figyelmet, mert az irodalmi felfogásról, az emberábrázolás különböző módszerei
ről, mondhatnánk a „reajizrnus"-ról szólóiról viták első céltudMöTme^nyirvánuTásatTtafTák -
fel a két mű megszületésének körülményei. 

34 A jarosíawi plébánosok (proboszcz) személyére vö. Wiadomosc historyczna i statystycójaz o mieácie 
Jaroslawiu . . . przez Franciszka Siarczyriskiego proboszcza kollegiaty Jaroslawskiej. We Lwowie 1826, 123. 
(1703-1780) . 

35 Ks. J A K X B MAKARA: Dzieje Parafü Jaroslawskiej od poczatku do r. 1772. Jarostaw 1936 („Archívum 
parafii jaroslawskiej znajduje sie: w Archiwum Diecezji Przemyskiej"), 

36 Özv. Bercsénviné Kőszeghy Zsuzsi végrendeletére vö. J. MAKARA: i. m. 1936. 542 — 45. Idézi az elveszett 
A D P J a r T o m . I ( Í607-1790) kézirat 185 - 192. lapjáról. Kelte 1747 ápr. 20. (Jávorka halála utáni kiegészí
tése; 1747 aug. 28.) A végrendelkező halála 1750 márc. 9. Temetése márc. 14-én. 

37 24. levél, Jenikö 24 January. Mikes, i. m. I, 35. és jegyz. 4 6 2 . T H A L Y : Rákóczi-emlékek Törökországban . . . 
Bp. 1893. 72. 106. A Jarostawon elhunyt kuruc bujdosókra vö. THALY: i. m. 1888, 5 9 9 - 6 1 0 . A temetkezési 
kripta elpusztult; ma már hozzáférhetetlen. 

1 Smirnai Szent Polikárpus, avagy sok keserves háborúságok között magok hivataljokat keresztyéni 
szorgalmatossággal kegyesen viselő Erdélyi Református Püspököknek Históriájok (1554—1760). F. TS. Bod. 
Péter. Nagyenyed, 1766. 

2 A felkutatott több változat közül elsősorban támaszkodhatunk a Marosvásárhelyi, .Teleki" Dokumentá
ciós Könyvtár példányaira M. S. 239. Mikrofilmen MTA Könyvtára A. 737/1II. 
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