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nemesi vármegye párba állításával és egymásra épü
lésével az átmenet lényegét mosta el, csak a források 
bizonyító erejével lehetett felvenni a küzdelmet. Az 
évtizedes kutatómunka méltatása nem csak az ered
mények közlésének megfontoltságát, megbízhatóságát 
és átgondoltságát húzza alá, de elismeri azt a hihetet
lenül időigényes munkát, amely a jelzett korszak ren
delkezésre álló forrásanyagának szinte kimerítő feldol
gozásával hitelesíti a művet. Ezután a munka után senki 
nem állíthatja, hogy Béli kérdései nem helytállóak, s 
hogy a rájuk adott válasz nem hiteles. S azt sem. hogy a 
további, az ő eredményeiből következő kérdések nem 
várnak új válaszokra, nem rombolnak le évszázadokig 
élő sztereotípiákat.

A munka mögött álló szakirodalmi jártasság és a for
ráskezelés, az abból levont következtetések summázata 
nem hagy kívánnivalót maga után. A latin nyelvű szö
veg magyarra történő átültetéséből következő nehéz
ségeket nagy nyelvi rutinnal oldja meg, alkalmanként a 
kialakult terminológiai problémákat is korrektúrázza. A 
munka feltehetően a nem jogot értő olvasóközönség 
számára is élvezhető nyelven íródott.

A fentiek okán aligha kételkedhetünk a Béli Gábor 
monográfiájában bizonyított állítások igazában. Hogy ti. 
a források által bizonyított, s a szolgabírók megjelené
sére felsorakoztatott érvek megkérdőjelezik a szolgabí- 
rák kehidai megjelenését, s valószínűsítik azt az állítást, 
hogy a magyar szolgabíró név is csak a „nemesek négy 
bírója" működésével egyidejűleg jelenhetett meg a 
13-14. század fordulóján. Maguknak a szolgabíróknak a 
tevékenysége Béli okadatolt bizonyítása nyomán 1268- 
tól mutatható csak ki. vagyis ahogyan fogalmaz: ..azok 
a bírók, akiket a szolgabírók előfutáraiknak lehet tekin
teni, a nemeseknek vagy királyi szolgáknak Esztergom
ban tartott gyűlésén megfogalmazott petícióját magában 
foglaló 1267. évi dekrétummal összefüggésbe hozha
tóan tűntek fel.”

A nemesek négy, „a szolgabírókkal azonosítandó 
bírói" sajátos átmenetet képeztek a királyi és a nemesi 
hatalom összeütközésének zónájában, társadalom- 
történetileg elfoglalt helyüket nézve csakúgy, mint álla
mi funkcióik vonatkozásában. Egyfelől, mert világossá 
válik a munka nyomán, hogy a bíróválasztások hátteré

ben arisztokratikus, szűk nemesi csoportok akarata fel
tételezhető, melyek alkalmasak voltak a gyülekezetek 
irányítására, s nyomásgyakorlásuk meghatározott bir
tokpolitikai irányban mutatható ki. (Maguk a szol
gabírók is többnyire a vármegye előkelő családjaiból 
származtak.) Másfelől, mert a választott bírák törvé- 
nyezési feladataikat -  mint Béli Gábor bizonyítja -  kirá
lyi parancs alapján teljesítették, bírósági fórumaikat 
király aktusok létesítették, tehát alapvetően királyi 
törvényszékként tevékenykedtek, még akkor is. ha a 
vármegye nemesei választásából jutottak pozíciójukhoz. 
Ugyanis nem elsősorban a választás, hanem a királyi 
delegálás alapozta meg legitimációjukat.

Az alkotmányos, de elsősorban a jogfejlődési folya
matokra oly jellemző tartós alakulás is bizonyított e 
konkrét kérdésben, hiszen a szolgabírói intézmény nem 
általános érvénnyel és nem évszámhoz kötötten jelent
kezett, hanem hosszú folyamatban; térben és időben 
elnyúló, fokozatos terjedését regisztrálja a munka.

Ez az állapot I. (Anjou) Lajos trónra lépéséig tartott, 
amikortól az intézmény jelentős átalakulása tapasztal
ható. A bíráskodás központosítása, a birtokpereknek az 
ország nagybíróihoz irányítása értelemszerűen hozta 
magával a vármegyei törvényszékek hatáskörének 
megcsonkítását, melynek kísérőjelenségeként a szolga
bírói hivatal is eljelentéktelenedett. s -  Béli Gáborral 
szólva -  Zsigmond korára már ..az elsatnyult hatáskörű 
törvényszékek nemes bírótársai, a szolgabírók, jobbára 
végrehajtó közegekké, némi túlzással, mondhatni 
egyfajta »szolgákká« váltak."

Vagyis Béli Gábor munkája nyomán kibontakozott 
egy. a jogtörténet-tudományban eddig kézenfekvő és 
bizonyítottnak vélt történeti intézmény valódi képe. 
Szemben a kezdettől fogva létező és egységesnek 
mondható szolgabírói funkcióval egy lényegében külön
böző, formaváltó intézmény áll előttünk. A korszak bir
tokpolitikai autonómia-harcait vívó nemesi társadalom 
életében szerepet játszó arisztokratikus töltésű, előkelő 
és tekintélyes bírói funkció, mely utóbb egy közepes 
jelentőséggel bíró, elsősorban közigazgató-végrehajtó 
feladatokat teljesítő hivatali pozícióvá alakult.

Mezey Barna
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évfordulója előtt tisztelegve tanulmánykötetet 

állítottak össze a korszakkal foglalkozó legnevesebb 
szerzők írásaiból.

A tanulmányok nemcsak II. Rákóczi Ferenccel, az 
államférfival foglalkoznak, hanem a szerzők más, a 
szabadságharcban fontos szerepet játszó személyeket is 
bemutatnak, illetve részletesen megismerhetjük az 
eseményeket befolyásoló nemzetközi hátteret is.

R. Várkonyi Ágnes Az államférfi című, kötetnyitó 
írásában azt vizsgálja, hogy Rákóczi milyen esemé
nyek, kulturális hatások következtében indult el az
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államférfivá, politikai személyiséggé válás útján, és a 
kiszámíthatatlan bel- és külpolitikai viszonyok között 
hogyan került sor a sárospataki országgyűlés megtar
tására. Várkonyi meghatározónak tartja a gyermek Rá
kóczit körülvevő szellemi környezet hatását, azonban 
valószínűsíthető, hogy a leendő fe
jedelem átfogó kormányzati gya
korlat nélkül kapcsolódott be a 
hazai politikai életbe. A szerző az 
1708-ra fokozatosan kedvezőt
lenné váló katonapolitikai helyzet 
ismertetésekor hadvezéri erényei 
mellett Rákóczi hibáit sem hallgat
ja el. amelyek végül a fejedelem 
kül- és belpolitikájának megvál
toztatását igényelte. A változni 
tudás, a kompromisszumképesség 
azonban Várkonyi szerint olyan. Rá
kóczi személyiségében gyökerező 
erények voltak, amelyek az egyen
lőtlen erőviszonyok között is ..máig 
ható érvénnyel fejezik ki egy rend
kívüli uralkodó, korszerű államférfi 
képességeit és morálját."

Köpeczi Béla Rákóczi Értekezés 
a hatalomról című írását vetette 
össze a francia Jean-Baptiste Bossuet hasonló művével 
(/\ Szentírásból levezetett politika, 1709): tanulmánya 
különösen a hatalomelmélettel foglalkozók számára 
lehet érdekes olvasmány.

A fejedelem állampolitikai céljairól szól Mezes 
Barna tanulmánya. Mezey -  Várkonyi Ágneshez ha
sonlóan -  nagy jelentőséget tulajdonít a fejedelem ne
veltetésének. Álláspontja szerint a szabadságharc 
kirobbantását követően Rákóczi fő célja -  a háború 
megnyerésén túl -  az alkotmányosság helyreállítása 
lett. A győzelemhez azonban az erők koncentrálására 
volt szükség; ennek egyik lehetőségét jelentette az ún. 
konföderáció mint államforma. A hatalmi centralizáció 
azonban a körülmények szorítása miatt nem mehetett 
végbe, és a kiváló személyes adottságokkal rendelkező 
államférfinak fel kellett adnia a reformkísérletet.

Kovács Ágnes tanulmányában arról ír, hogy volt-e 
reális lehetőség a szabadságharc folytatására a sáros
pataki országgyűlés után. Véleménye szerint a harcok 
kimenetelét nemcsak a hadi helyzet kedvezőtlen vál
tozása, hanem a fizetőeszköz elértéktelenedése is kétsé
gessé tette. A fogyó létszámú hadsereg fenntartása 
érdekében ugyanakkor a fejedelemnek további adóki
vetést kellett elrendelnie, ami népszerűségének csök
kenéséhez vezetett. Rendkívül óvatosan kellett tehát 
egyensúlyoznia a katonai szolgálatot teljesítő földmű
ves réteg megnyerése és a részben ugyanezt a réteget 
érintő szigorú gazdasági szabályok bevezetése között, 
ám a szerző szerint a kényes egyensúlyt csak ideig- 
óráig lehetett fenntartani. Hasonló álláspontra helyez
kedik Bánkúd Imre is, aki dolgozatában alapvetően 
elhibázottnak tartja, hogy a fejedelem 1708-ban 
következetesen elutasította a békekötés, a lehetséges

megegyezés gondolatát. Elhibázott volt ez a magatartás 
azért is, mert 1709-től már a hadsereg érdekében hozott 
törvényeket is alig lehetett végrehajtani, és a háború 
utolsó éveiben fellépő pestisjárvány megbénította a 
mindennapi életet.

Zachar József az 1708. évi 
országgyűlés évét olyan dátum
nak tartja, amely fordulópontot 
jelentett a fejedelem nyugati 
külkapcsolataiban is. Ekkorra vi
lágossá vált, hogy a francia kato
nai vagy diplomáciai segítségre 
többé nem számíthat, ezért 
Keleten próbált szövetségeseket 
keresni. Azonban hiába küldte el 
követeit a nándorfehérvári pasá
hoz a szultánnak címzett kérel
mével. nem kapott választ, és 
válasz nélkül maradt az 1710-es 
orosz-svéd konfliktusok során 
felajánlott békeközvetítési szán
déka is. Bár Rákóczi a szatmári 
békekötést követően valószínűleg 
éppen azért távozott a Francia Ki
rályságba. hogy egy esetleges 
nemzetközi szövetséget próbáljon 

megalapozni, a megváltozott európai hatalmi viszo
nyok miatt reményei nem teljesülhettek.

A fejedelem nemzetközi kapcsolatait elemzi Gebei 
Sándor tanulmánya is, amely az I. Péter orosz cárral 
kötött varsói egyezmény utóéletét mutatja be. Az 
egyezményben a fejedelem békeközvetítői szerepre 
vállalkozott a svédek és az oroszok között, de a cári 
külpolitika manőverezései miatt nem került sor erre a 
tevékenységre. A hadi események Skandináviába tör
ténő áthelyeződése miatt ugyanis Rákóczi kiszorult a 
nemzetközi politikából, az északi háború résztvevői 
pedig jobbnak látták, ha a „magyar ügy" megoldását 
átengedik Bécsnek -  hozzájárulva ezzel a szabadság- 
harc lezárásához.

Czigány István publikációjában arra emlékeztet, hogy 
Rákóczi 1709. évi felvidéki hadjáratát is értékelhetjük 
diplomáciai-külpolitikai tevékenységként. Rákóczi 
ugyanis a császári erők megosztása érdekében támo
gatni kívánta a Habsburgok ellen szervezkedő sziléziai 
rendeket, ezért már 1707 nyarán kidolgozták egy eset
leges sziléziai betörés tervét, amelyet Esterházy Antal 
vezetett volna. A felkelők katonai vereségei miatt azon
ban 1708-1709 telére realitását vesztette ez az elkép
zelés. csupán kisebb határ menti portyákra került sor.

Basics Beatrix a fejedelemről készült portrékat, a róla 
készült „hivatalos képmásokat" elemezte. A Rákóczi- 
ábrázolások legismertebbje a Mányoki Ádám-féle, 
1712-ben elkészült portré, de már 1705-ből ismerünk 
róla készült festményeket, metszeteket. Általánosságban 
megállapítható, hogy az ismert Rákóczi-portrék rend
szerint azonos motívumokat, szimbólumokat variálnak 
(páncélt, prémes köpenyt visel rajtuk a lobogó hajú 
fejedelem) -  hűen követve ezzel a reneszánsz kori
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uralkodóábrázolások hagyományait. A Rákóczi ham
vainak hazahozatalakor készült, állami vagy egyéb 
megrendelésre kerülő képeken is ennek az ábrázolás- 
módnak az elemeit fedezhetjük fel. ám Mányoki 
portréjával ellentétben ezek az új, reprezentatív képmá
sok már nem egy élő hagyományt idéztek föl, a képtípus 
motívumait csupán puszta kellékként alkalmazták.

A kötet nemcsak a fejedelemről és a fejedelmi poli
tikáról szól. hanem a szabadságharc kevéssé ismert 
szereplőit is bemutatják a szerzők. Mészáros Kálmán 
például Gyürki Pál kuruc generálisról rajzol érzékletes 
portrét: Rákóczi egyik olyan parancsnokáról, aki erede
tileg nem vágyott katonai babérokra. A nyugodt csalá
di életre és kiszámítható vármegyei tevékenységre áhí
tozó férfit az 1670-es évek végén Pest vármegye szol- 
gabírájává választották. Hevesben pedig helyettes 
jegyzői teendőket látott el. Fiatal fő- és aljegyzőként a 
Fülekre menekült vármegyei tisztikarok adminisztratív 
ügyei is éppen elég munkával látták volna el. de a kuruc 
és török támadásoknak kitett felvidéki országrészben 
Gyürkinek nem volt lehetősége a nyugodt pályafutásra. 
1701-ben Rákóczi udvartartásának élén találjuk, mint 
udvari kapitányt, majd ezt követően katonai parancsno
ki feladatokat is el kellett látnia. 1710-től azonban 
romló egészségi állapota miatt egyre többször kellett 
távol maradnia mind a harctértől, mind ezredétől, és 
végül 1710 júniusában a pestisjárvány ragadta magával.

Gyürkihez hasonlóan a kevéssé ismert személyek 
közé tartozik Ottlyk György brigadéros személye is. 
akiről Kónya Péter írt tartalmas ismertetőt. Ottlyk 1708 
nyarától több hónapon át töltötte be a kuruc sereg egyik 
legfelsőbb parancsnoki tisztségét, és több mint 
negyedéven át a harcok egyik legveszélyesebb vonalát 
biztosította az északi vármegyékben. Trencsén és Nyit
ni vármegyét mintegy három hónapon át védte a túl
erőben levő császári csapatokkal szemben. így lehetet
lenné tette a bányavárosok gyors megszállását. A rábí
zott vármegyék területén sikerült egy új hadsereget 
felállítania, amelyet óvatos hadi taktikájának köszön
hetően meg is tudott tartani, elősegítve ezzel az idő
leges belpolitikai stabilizációt és az 1708. évi ország- 
gyűlés megtartását.

Csatán György a katonák kiállításával kapcsolatos 
problémákat mutatta be Ugocsa vármegye példáján. Ér
dekes képet nyújtanak a szerző által felhasznált ún. 
Mustrakönyvek a kuruc seregek összetételéről, illetve 
személyi állományuk állandó változásáról. így érthe
tőbbé válhat az érdeklődők számára, hogy a többségük
ben irreguláris csapatokból és katonákból szerveződő 
kuruc erők miért nem voltak képesek egyenletes kato
nai teljesítmény nyújtására. Bagi Zoltán Sopron kuruc 
ostromáról szóló tanulmányában szintén katonai-ha
dászati ismereteket közöl, s így tesz Oláh Tamás és 
Szolecky Emese is, akik Tokaj, illetve Huszt várának a 
szabadságharcban betöltött szerepét mutatják be. Ba
logh Judit a székely nemesek karrierlehetőségeiről 
közöl rövid összefoglalót, Mandula Tibor pedig a feje
delem erkölcsi felfogásáról ad összeszedettségében is

__gondolatébresztő ismertetést.
64 "

Több szerző is vallásügyi, illetve egyházi témával 
képviselteti magát a kötetben: Dienes Dénes a szécsé- 
nyi országgyűlés vallásügyi végzéseinek a változó val
lási! hegyaljai lakosságra gyakorolt hatását elemzi. A 
végzés célja a felekezetek közötti béke helyreállítása 
volt, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a nyugodt 
vallásgyakorlás minden felekezet számára -  és ennek a 
szándéknak különösen nagy jelentősége van a szabad
ságharc utáni valláspolitika ismeretében. Érdekes szín
foltot jelent a tanulmányok között Maczáik Ibolya dol
gozata is, amelyben a szerző Csúzy Zsigmond „kuruc 
pap" beszédeit vizsgálja. Csúzy az egyik kuruc lovas
ezred tábori káplánja volt. aki 1709-ben önvédelemből 
arra kényszerült, hogy megöljön egy ittasan rátámadó 
katonát. Az életrajzi adatok ismeretében különösen 
figyelemre méltó, hogy a fennmaradt prédikációk több
sége a gyilkosságok, a trágár beszéd és a fegyelmi vét
ségek isteni büntetéséről szól, miközben Csúzy rend
kívül nagy mértékben támaszkodik Pázmány Péter ha
sonló témájú műveire, prédikációra.

G. Erényi Nóra és Kreutzer Andrea a korabeli sajtó
nak a Rákóczi-szabadságharcról szóló híranyagát tekin
ti át. G. Etényi a bécsi újságok (Wienerisclies Diarium), 
Kreutzer pedig a nürnbergi Felsecker-Zeitung hasáb
jain megjelent cikkek alapján mutatja be. hogy az 1700- 
as évek nyugat-európai polgárai milyen ismereteket 
szerezhettek az Európa egy viszonylag távoli 
régiójában folyó, számukra talán nem is mindig követ
hető hatalmi villongásokról. Szintén kulturális adatok
kal bővíti a Rákócziról formálódó képet Gyulai Éva. 
aki a fejedelem és a sárospataki jezsuiták kapcsolatát 
mutatja be. A fejedelem és szűkebb családja hitéletét 
kimerítően ismertető írásból az érdeklődők megtud
hatják. hogy Rákóczi számára fontos volt. hogy felesé
gével együtt mind belsőleg, mind külsőségekben is 
megnyilvánuló módon részt vegyen az egyház éle
tében: a rendszeres ájtatosságokon kívül gyakran juttat
tak kegyúri adományokat is a pataki jezsuita rendház
nak, illetve az ahhoz tartozó iskolának.

A kötetet záró három tanulmány a szabadságharcot 
megelőző, illetve az azt követő fontosabb események
ről közöl eddig jórészt ismeretlen levéltári forrásokat. 
Ulricli Attila a Wesselényi-mozgalomban perbe fogott 
személyekről készült listákat ismerteti. Seres István 
pedig Jávorka Ádám lengyelországi tartózkodása során 
írt leveleiből közöl több, eddig még nem publikált 
dokumentumot. Kis Domokos Dániel a fegyverletétel 
után az ország elhagyását választó nevesebb személyek 
életét mutatja be, részletesen kitérve az amnesztiakérés 
lehetőségére, természetesen Mikes Kelemen sorsáról 
sem megfeledkezve.

A sárospataki országgyűlés 300. évfordulója előtt 
tisztelgő kötet rendkívül sokrétűen dolgozza fel a Rá- 
kóczi-szabadságharc utolsó éveiről rendelkezésünkre 
álló ismeretanyagot, ezért nemcsak a téma szakértői 
forgathatják nagy haszonnal a kiadványt, hanem méltán 
tarthat számot minden érdeklődő figyelmére.

Kiss Bernadett


