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Emlékkonferencia a Károlin 

a szatmári békekötés évfordulója alkalmából

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Dísztermé-
ben, 2011. május 5-én konferencia keretében emlékeztek meg a Rákóczi-szabad-
ságharcot lezáró szatmári béke 300. évforulójáról és az ezt követő emigrációról. 
A rendezvény a  Politikai játszmák – Bujdosói hétköznapok (1711-1761) . Rákóczi, Mikes 
és a bujdosók: valóság, legendák és kultusz címet viselte. A több szervezet összefogásá-
val létrejött esemény rendezői a KRE Történelemtudományi Intézet, Kora Újkori, 
Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék, a Protestantizmus és Erdély Története 
Kutató Csoport és a KRE-BTK Rákóczi Szövetség voltak. A csaknem 20 előadót 
felvonultató rendezvény védnökségét gróf Mikes Zsigmond vállalta el.

„Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság” (2Kor. 3:17.) – ez-
zel a bibliai igerésszel nyitotta meg Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egye-
tem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettese a konferenciát. Sepsi Enikő a  
Bölcsészettudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, hogy az önkéntes 
száműzetést felvállaló Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen példája máig ható tár-
sadalmi és politikai párhuzamokat mutat. A konferencia védnökeként felszólaló 
Mikes Zsigmond gróf gondolataiban kapcsolódott a dékánasszonyhoz, felvetve a 
kérdést, hogy vajon miként értékelné a két neves száműzött a mai magyarság hely-
zetét? Feltette a kérdést, hogy vajon kérnék-e az állampolgárságot, vagy maradná-
nak büszke száműzöttek? Reményét fejezte ki aziránt, hogy ugyanolyan fontosnak 
fogja megítélni az utókor a Rákóczi-szabadságharcot, mint az 1848-49-es forradal-
mat és szabadságharcot.

A konferencia előadói az ország számos egyeteméről és Erdélyből érkeztek.  
A tudományos ülés R. Várkonyi Ágnes akadémikus előadásával vette kezdetét, aki 
arra a kérdésre kereste a választ, hogy Rákóczi miért nem fogadta el a szatmári bé-
két, miért hagyta el az országot? Ez a kérdések azért is lényeges, mert a békét már a 
korban is kedvező kompromisszumnak tartották. A tizenöt pontba foglalt válaszok 
közül kiemelkedő, hogy a II. Rákóczi Ferenc a végtelenségig ragaszkodott az erdé-
lyi fejedelemséghez. Az ilyen irányú törekvése azonban a béke egyik fő akadályá-
nak számított, elfogadhatatlan volt Bécs számára. Ennek ellenére fontosnak tartotta 
a fejedelmi cím megtartását, hiszen ez a magyar fél nemzetközi téren való megje-
lenésének legitimációját jelentette, mint ahogyan nemzetközileg garantált békekö-
tés révén látta biztosítottnak az ország különállását. Ugyanakkor Magyarországon 
mindenki tudta, hogy az ország teljesen kimerült, s az európai hatalmaknak nem 
volt érdeke folytatni a háborút. Ráadásul  külföldi közvetítés bevonásának lehető-
sége 1711 elején már igen csekély volt, s igen hamar aktualitását vesztette a szatmári 
békekötés aláírásával.

Kalmár János előadása Pálffy János és a „lőcsei fehér asszony” címmel bemutatta, 
hogy miként szorult saját hazugságai csapdájába Géczy Julianna, akinek még a sza-
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badságharc alatt kulcsszerepe volt Lőcse városának az ostromló császári hadak által 
történt elfoglalásában. Az előadás azonban arra is rávilágított, hogy Pálffy, aki a 
szatmári békekötést a magyarországi császári hadak főparancsnokaként  lehetővé 
tette, az ország érdekében akár a kuruc múlttal rendelkező nemesekre nézve terhe-
lő adatok megsemmisítésétől sem zárkózott el.

Gebei Sándor azt mutatta be, hogy a lengyel-magyar kapcsolatoknak a Rákó-
czi-szabadságharc idején is milyen jelentős hatása volt. Referátumának első felé-
ben a Lengyel Nemesi Köztársaság alkotmányos rendszerének működését mutatta 
be, majd rámutatott, hogy Rákóczi Ferenc lengyel mintára kívánta megszervezni 
államát. Ezt azzal is bizonyítva látta, hogy a lengyel esküszövegeket csaknem szó 
szerint átvették a magyar konföderált rendek. A kutató ugyanakkor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a lengyel szövegeket még komolyabb szövegkritikai vizsgálat alá 
kell venni. 

Négyesi Lajos alezredes, hadtörténész az 1710. január 22-én lezajlott romhányi 
csatát rekonstruálta saját terepkutatásai alapján. Az előadás során több egészen 
friss leletet is bemutatott, melyek közül legérdekesebbnek a puskagolyókat nevez-
te, mert ezekből több esetben következtetéseket lehet levonni a harcvonalak hely-
zetére. Előadásában kitért arra, hogy az ütközet egyik döntő eleme a csatatéren 
lévő domb volt, mely eltakarta egymás elől az alakulatokat, melyek így képtelenek 
voltak az együttműködésre. Tanulságként azt fogalmazta meg, hogy a csatát akár  
külön-külön is képesek lettek volna megnyerni az irreguláris és a reguláris alakula-
tok, ám együttes alkalmazásuk komoly hibája volt a magyar hadvezetésnek. 

Mészáros Kálmán referátumából megtudhattuk, hogy a szatmári béke vizsgála-
ta során mind a két fél, vagyis a kurucok és a császáriak által jegyzett példányokat 
együttesen kell vizsgálni, mert eltérések vannak közöttük. Az eredeti békeokmány 
elemzésével újabb információhoz is juthattunk az aláírók személyét illetőleg is. Így 
mutatható ki az, hogy a Teleki család gyászolhatott a béke aláírásakor, mert feke-
te viaszpecsétet használtak. Végeredményként Mészáros Kálmán azt is leszögezte, 
hogy egyik aláíró karrierjét sem törte meg kuruc múltja, valamint kiemelte, hogy 
a már minden részletében feltártnak gondolt, kiadott forrásokat is újra meg kell 
eredetiben is vizsgálni.

G. Etényi Nóra a korabeli külföldi sajtó tükrében mutatta be a magyar szabad-
ságmozgalmat és annak eredményeit. Gazdagon illusztrált előadásában számos 
példán keresztül mutatta be azt az eufóriát, ami az 1648-as vesztfáliai béke aláírá-
sát követte. A nyomtatványok képein azonban igen hamar felbukkantak azok az 
ábrázolások, amelyek a francia hegemón törekvéseket jelképezték. Az Európát a 
béke templomaként bemutató metszeteken a háborút sejtető alakok jelentek meg, 
s a spanyol örökösödési háborúban meggyengült Franciaország erővesztését az 
1710-ben bekövetkezett napfogyatkozással ábrázolták. A német újságok nem hagy-
ták figyelmen kívül a magyarországi eseményeket, így Rákóczi 1701-es szökését, a 
trencsényi csatát, vagy a nagymajtényi fegyverletételt sem. Természetesen a béke 
aláírásáról is tájékoztatták a birodalom közvéleményét.
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Seres István a Károlyi huszárezred XVIII. századi történetének azt a szakaszát 
mutatta be, amikor Rákóczi József a szultáni szerződéslevél megszerzése után a ma-
gyar határ közelébe érkezett, hogy megszerezze az ország támogatását a várható 
1738. évi hadjáratához. A kísérlet nem is bizonyult sikertelennek, mert a jegyző-
könyvek tanulsága szerint megsűrűsödtek a dezertálások. Rákóczi Józsefről azt is 
megtudhattuk, hogy ezredalapítási pátenseket és tábornoki kinevezéseket adott ki. 

Marjanucz László arról beszélt, hogy Rákóczi milyen diplomáciai erőfeszíté-
seket tett a porosz udvarnál azért, hogy a király támogatását elnyerje. A források 
alapján egyértelműnek látszik, hogy a berlini udvar nem csak a Ráday-féle követ-
ségtől, hanem a bécsi porosz követ jelentéseiből is tájékozódott. Rákóczi 1708-ban 
terjesztette elő javaslatait, ám egyúttal arra is kérte az udvart, hogy tartsák titokban 
a tárgyalásokat. A poroszok Rákóczi azon elgondolását is ismerték, mely szerint 
szerette volna elérni a külföldi közvetítők bevonását a béketárgyalásokba.

Kurucz György az angol diplomácia viszonyát vizsgálta Rákóczi és kísérete tö-
rök területre érkezésével kapcsolatban a pozsareváci békekötést megelőző időszak-
ban. A rendelkezésre álló források alapján részletesen kitért az angol diplomaták 
működésének különböző mozzanataira, utalva arra a sajátos jelenségre, hogy a 
hannoveri dinasztia trónralépését követően az Angliából száműzött egykori Stuart 
dinasztia híveinek magatartásához hasonlították a magyar bujdosók immáron hiá-
bavaló politikai, katonai törekvéseit.    

Dusnoki-Draskovich József és Várady Zoltán egy-egy dél-magyarországi megye, 
Tolna és Békés politikai hétköznapjait mutatta be. Mindketten kiemelték, hogy a 
töröktől nem sokkal korábban visszafoglalt területeket ismét be kellett telepíteni 
annak érdekében, hogy az újjáépítés ténylegesen megkezdődhessen, így mindkét 
megyében igen jelentős német ajkú népesség talált otthont.  Várady Zoltán azt is 
elmondta, hogy Tolna vármegye nemessége már csak azért is igényelte az újratele-
pítést, mert jobbágyaik nélkül elveszítették volna privilegizált nemesi státuszukat, 
ami azzal az anyagi kockázattal járt számukra, hogy a megye adóterheiből is ki kel-
lett volna venni részüket. 

Balogh Judit a székely nemesi mobilitás alternatíváiról szólva elmondta, hogy 
a XVII. században a székelységből is elkezdett kiemelkedni egy elit nemesi réteg. 
Ennek a csoportnak azonban kedvezőbb lehetőségei voltak akkor, amikor a török 
ellenes felszabadító háborút követően a távoli bécsi udvar állt felettük.  Megállapí-
totta, hogy a Rákóczi-szabadságharc többek karrierjét megingatta, mert a szatmári 
békekötés után már más családok alkották az erdélyi társadalom vezető rétegét.

Czigány István hadtörténész azt a kérdést igyekezett megválaszolni, hogy a té-
nyek ismeretében vajon illúzió vagy realitás volt-e a szabadságharc. Rávilágított, 
hogy a felkelés elején Rákóczi hadai még 100 000 főt számláltak, ami létszámban 
feltétlenül túlerőt jelentett, ám ez folyamatosan apadt. 1710-11-ben már az ország 
nagyobb részét nem tudták ellenőrizni a fejedelem csapatai, melyeknek létszáma 
ekkor 25 000 katonát számlált, s ők is inkább azért tartottak ki, mert a tiszántúli, 
északkelet-magyarországi területekről származtak.
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Papp Sándor előadásában olyan – eddig ismeretlen – iratokat mutatott be, ame-
lyek tovább árnyalják az emigráció életéről eddig kialakult képünket. Elmondta, 
hogy az 1906-os esztendő előtt, amikor az emigránsok hamvait hazaszállítot-
ták, a magyar politikai elit komoly kutatásokat kezdeményezett Törökországban.  
A Thallóczy Lajos által megbízott kutató, Karácson Imre piarista paptanár számos 
fontos iratot mentett meg azzal, hogy lemásolta őket a konstantinápolyi levéltárak-
ban. Az előadó néhány olyan, eredeti dokumentum tartalmával is megismertette 
a konferencia hallgatóságát, amelyek a bujdosók mindennapjait mutatják be. Ilyen 
volt például egy elrabolt magyar lány elrablójának megbüntetése ügyében készült  
előterjesztést, amelyet Mikes Kelemen, mint a magyarok elöljárója írt alá. 

Csoma Zsigmond újabb olvasatban mutatta be Mikes leveleit. A gazdaságtörté-
nész olyan elemeket emelt ki, melyek az emigrációban töltött időszakban meglep-
ték a fejedelem egykori titkárát. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempontként 
említette, hogy Mikes milyen részletesen kitért a török szőlőtermesztési és kereske-
delmi szokásokra is. Az új nézőpont alátámasztotta Mészáros Kálmán felvetését az 
ismert források újbóli vizsgálatáról.

Mészáros Márta tovább folytatta az episztolák szokatlan szempontú vizsgála-
tát. Arról beszélt, hogy milyen kifejezési módok révén, illetve milyen sajátos téma-
választásban nyilvánult meg Mikes honvágya. A levelek szerzője többek között az  
erdélyi ételek felemlegetésével, hasonlataival közvetett módon fejezte ki a hon-
vágyát. A képekkel gazdagon illusztrált előadás során megtudhattuk, hogy az író 
édesszájú volt, de a török kukoricakenyér fogyasztását kényszernek tartotta.

 Tüdősné Simon Kinga a Mikes Kelement felnevelő gyám, Mikes Mihály éle-
tének bemutatását tűzte előadása céljául, azonban általános társadalomtörténeti 
elemzést is adott székely primorok házassági stratégiáját illetően. Feltűnő módon 
ebben a korszakban a vagyonosabb székely családok a gyermekeiket igyekeztek er-
délyi nemesi családok leszármazottaival összeházasítani. 

Az előadások sorát Szilasi Alex a korszak zenetörténeti áttekintésével zárta. 
Elmondta, hogy a korábbi énekeskönyvekben több olyan dallam is felismerhető, 
mely később a kurucnótákban visszatér, s nyugaton is ismert volt. Arra is rámuta-
tott, hogy ezek a dallamok a későbbi verbunkos zeneirodalomban éltek tovább.

A konferenciát Papp Sándor összefoglalása zárta.


