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A könyv Függeléke élén olvasható két végrendelet: Batthyány Ferencné Lobkovitz 
Poppel Éváé (Dobra, 1640) és fiáé, Batthyány Ádámé (Németújvár, 1658). Ez a két irat 
mintegy összegzi azt a fõúri udvari világot, melyet az anya és a fia kialakított a Batth-
yány birodalomban.  
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Bene regi – A király javára. Ebergényi 
László császári altábornagy szerepe a 
szatmári békekötésben. kiad. Mészá-
ros Kálmán.  
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Mészáros Kálmán jelentõs léptékû forráskiadványt készített 2010-ben. A Nap Kiadó 
gondozásában megjelent mû, hasonlóan a Rákóczi Források címû sorozat elsõ1 és 
második2 kötetéhez, ez a könyv is a Rákóczi-szabadságharc, azon belül pedig a szat-
mári béke idõszakába kalauzolja el az olvasót. A sorozat harmadik részében báró 
Ebergényi László válogatott leveleivel és írnoka, Bivolínyi István részlegesen fennma-
radt naplójával ismerkedhetünk meg. A könyv elkészítésében egyik utolsó munkája-
ként közremûködött Bánkúti Imre is. Bár Ebergényi és Bivolínyi neve a magyar köztu-
datban szinte teljesen ismeretlen, de a szatmári békéhez vezetõ rögös úton jelentõs 
szerepet játszottak. Ebergényinek mint a császári-királyi hadsereg altábornagyának vá-
logatott levelei sok új és színes részlettel világítják meg a szatmári béke létrejöttének 
körülményeit és az azután következõ konszolidáció idõszakát. Mindezeket pedig jól 
kiegészíti Bivolínyi naplója, melynek az 1710. november és 1711. május vége közötti 
része maradt fenn.  

A források szerzõirõl a könyv bevezetõjében közöl egy-egy rövidebb életrajzot Mé-
száros Kálmán. Ebergényi László 1656-ban született, vagyontalan nyugat-dunántúli 
köznemesi családba. Élete jelentõs részét, mikor a kötelesség nem szólította el a ha-
zájától, Sopron vármegyében és Sopron városában töltötte. Fiatalon joggyakornok 
volt, végül mégis a katonai pályát választotta. Ebben közrejátszhatott az is, hogy 
Kollonich Ádám huszárezredében tevékenykedett hadbíróként. 1690-ben már száza-
dos volt, négy évvel késõbb pedig alezredesként már õ irányította az ezredet. 1696-
ban meg is házasodott: feleségül vette a fiatalon megözvegyült Falusy Lászlóné Széc-
hényi Juliannát. Bár házasságukat bõséges gyermekáldás kísérte, a felnõttkort min-
dössze két lány, valamint Ebergényi mostohalánya érte meg. 

A századfordulón is folytatódott Ebergényi elõmenetele a társadalmi életben. 
Elõbb átvette gróf Pálffy János huszárezredét, majd I. Lipóttól a bárói rangot is el-
nyerte. A spanyol örökösödési háborúban az itáliai harcokban vett részt, mikor érte-

                                                        
1 II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707–1710. Budapest, Nap Kiadó 2005. 
2 Pulyai János. Szatmári békesség. Sajtó alá rend.: Bánkúti Imre. Budapest, Nap Kiadó 2007. 
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sült a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc megindulásáról. Kezdetben nyilván té-
ves vagy legalábbis félrevezetõ információkat kaphatott a felkelésrõl, így hát nyilván 
mélyen megdöbbent, amikor értesült Károlyi Sándor, majd pedig Forgách Simon átál-
lásáról. Bár 1705 õszén hazarendelték, hosszabb idõt csak a következõ évben megkö-
tött fegyverszünet ideje alatt tölthetett együtt Sopronban a családjával. 

Magyarországi tartózkodását kihasználva 1706 nyarán a kurucok, nevezetesen régi 
ismerõse, az éppen Sopron körül hadakozó Eszterházy Antal, közvetítõ útján megkísé-
relte õt átcsábítani a kurucokhoz. A végeredményrõl 1706. augusztus 24-én kelt leve-
lében Eszterházy így tájékoztatta a fejedelmet. „Jóllehet Toronyi László uram ekkoráig 
Szecseni György uram fia mellett olly reménységgel töltötte idejét Sopronban, hogy 
ne talántán Ebergényinek a jó hazafiúság meg szállván szívét edgyüt jöhet ki véle, de 
contrariumot [ellentmondást, cáfolatot] experialván [tapasztalván] benn tovább nem 
kívánt maradni, hanem ki jött az ország szolgálattyára…”3 Ez a kis epizód is bizo-
nyítja, hogy Ebergényi egész életében valóban bene regi, vagyis a király javára csele-
kedett. Bár Mészáros Kálmán ezt az esetet nem említi, de ez nem is róható fel neki, 
hiszen Eszterházy levelezésének döntõ többsége mindmáig kiadatlan és a történeti 
kutatás eddig csupán érintõlegesen vizsgálta Eszterházy Antal tevékenységét. 

1708 tavaszától Ebergényi a magyarországi felkelõk ellen harcolt egészen a háború 
végéig. A szatmári békefolyamat létrejöttében is jelentõs szerepet játszott, s a háború 
utáni konszolidációból is kivette a részét, majd harcolt az 1716–1718 közötti török 
háborúban. Érdemei elismeréseképpen 1716-ban lovassági tábornokká, 1723-ban pe-
dig tábornaggyá léptették elõ. 1724-ben elhunyt és elõször a belatinci temetõben te-
mették el, majd 1725. november 9-én a soproni ferencesek templomában helyezték 
végsõ nyughelyére. 

A Bevezetés további részében Mészáros Kálmán bemutatja Bivolínyi Istvánt is. A 
kuruc felkelésben játszott szerepérõl kevés ismerettel rendelkezünk. Bercsényi Mik-
lós kancelláriáján dolgozott, majd 1709-ben, a liptói hadjárat idején Csáky Mihály al-
tábornagy mellett szolgált, mint hadi írnok. Ugyanezen év augusztus 9-én néhány 
dezertõr kuruc katona az átállásakor magával vitte õt a császári-királyi csapatok tábo-
rába. A Trencsénben fogvatartott Bivolínyi csak úgy tudott megszabadulni, hogy a 
következõ évben Ebergényi László szolgálatába állt, akinél a titkári teendõket látta el. 
A szatmári béke megkötése után is új ura szolgálatában maradt, aki 1712-ben címzetes 
kapitánnyá nevezte õt ki lovasezredében. A tényleges posztra azonban még évekig kel-
lett várnia. 1719-ben már kapitányként volt jelen Itáliában, ahol a Habsburg-csapatok 
a Szicíliát lerohanó spanyolok ellen készülõdtek. Még annyit tudni róla, hogy már ab-
ban az évben meg is halt, de hogy mi módon, azt egyelõre homály fedi. Mészáros 
Kálmán azt valószínûsíti, hogy amennyiben nem természetes halállal halt meg, akkor 
valószínûleg a spanyolok elleni francavillai csatában veszíthette életét. 

A fenti két szereplõé mellett a kötet lapjain keresztül azonban egy harmadik hang 
is megszólal, Károlyi Sándoré. Károlyi Sándor alakja sokáig megosztó volt a magyar 
történetírásban, de ma már a Rákóczi-kutatók nagy része egyet ért abban, hogy Károlyi 
a helyzetet helyesen felmérve, józan megfontoltságról tanúbizonyságot téve kötötte 
                                                        
3 Eszterházy Antal II. Rákóczi Ferenchez, 1706. augusztus 24., Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Rákóczi Szabadságharc 
Levéltára, fasc. 57. fol 28R. 
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meg a szatmári békét. Az õ életpályáját Ebergényiével és Bivolínyiéval ellentétben már 
alaposan feldolgozták. A most ismertetett kötet is jól illeszkedik a különbözõ Károlyi 
Sándorral foglalkozó mûvek, forráskiadványok sorába. 1988-ban Kovács Ágnes írta 
meg monografikus életrajzát,4 majd hat évvel késõbb két kötetben publikálták 
Károlyinak a feleségéhez írt leveleit is.5 2011-ben Károlyi Sándorné Barkóczy Krisztina 
férjéhez írt leveleinek kiadása jelentette a folytatást.6 Továbbá szintén 2011-ben DVD-
lemezen elérhetõvé váltak kéziratos formában az Országos Levéltár Károlyi levéltárá-
ban õrzött Rákóczi-kori iratok is.7 

A Bevezetés utolsó szakaszában Mészáros Kálmán ismerteti a forráskiadás általa 
alkalmazott elveit és módszereit. A kéziratos szövegeket a vélhetõ korabeli kiejtés 
megõrzésével modernizálta, mert a források megértése a szélesebb olvasóközönség 
számára csak így volt biztosítható. A Bevezetés végén pedig közzétette az általa fel-
használt szakirodalmat és levéltári forrásokat, kutató történészt és laikus olvasót 
egyaránt hozzásegítve a témában való további elmélyülés lehetõségéhez.  

A Bevezetés után elõször Ebergényi (és Károlyi) válogatott leveleinek közreadása 
következik. Itt döntõ többségében korábban kiadatlan forrásokról van szó, mely 
nagyban növeli a kiadvány értékét. Az elsõ levél 1710. november 30-án kelt, és 
Ebergényi László írta Szabolcs és Szatmár vármegyéhez, illetve Debrecen városához, az 
utolsót pedig 1712. január 4-én írta Károlyi Sándor Ebergényi Lászlónak. A levelek a 
könnyebb tájékozódás végett sorszámokat kaptak. A levélszövegek közlését megelõzi 
egy dõlt betûvel szedett rövidebb tartalmi összefoglaló, illetve apró betûvel az iratok 
lelõhelyére és formai jegyeire vonatkozó adatok vannak feltüntetve: található-e a kéz-
iraton pecsét és ha igen, akkor milyen fajta, tartozik-e a levélhez külsõ címzés, a 
szerzõ saját kezûleg írta-e, vagy csupán aláírta az iratot, illetve eredeti-e a kézirat vagy 
fogalmazvány, esetleg másolat. 

Ahogy azt fentebb már említettük, a levelezés több apró részlettel egészíti ki a tu-
dásunkat pl. Ecsed várának átadásával, vagy a Munkács körüli blokáddal kapcsolat-
ban. A legérdekesebb részei a két fõúr leveleinek azonban talán mégsem a szatmári 
béke megkötésével kapcsolatos információk, hanem ami mindezek után jön. A béke-
kötés utáni konszolidáció elsõ, bizonytalan napjaiban Ebergényi még Károlyi puszta 
élete miatt is aggódik, attól tartva, hogy néhány elvakult Rákócziánus az „áruló” Káro-
lyin bosszút szeretne állni. A kezdeti hivatalosság és távolságtartás az 1711-es év fo-
lyamán fokozatosan feloldódott, Ebergényi, ha nem is teljesen következetesen, de te-
gezni kezdte Károlyit, amit õ a tárgyalt idõszak vége felé egyre gyakrabban viszonzott. 
Ismeretségük elmélyülésérõl árulkodik az is, hogy az ünnepek közeledtével nem csak 
egymást, hanem a másik feleségét is felköszöntötték, sõt idõnként egy-két pajzánabb 
tréfa elsütésétõl sem riadtak vissza. Több alkalommal tettek egymásnak kölcsönös 
szívességeket, mint például amikor Ebergényi egy szép spanyol lovat küldött Károlyi-
nak, hogy ménesét azzal pároztathassa.  
                                                        
4 Kovács Ágnes: Károlyi Sándor. Budapest, 1988. 
5 Károlyi Sándor levelei feleségéhez: 1704–1724. Szerk.: Kovács Ágnes, közreadja: Csobó Péter, Fejes Judit, Kovács Ágnes és mások. 
Debrecen, 1994. 
6 Barkóczy Krisztina levelei férjéhez, Károlyi Sándorhoz. Közreadják: Forgarassy Zoltán, Kovács Ágnes. Debrecen, 2011. 
7 Acta Rákócziana. A Károlyi levéltár Rákóczi-kori iratai. Szerk.: Laczlavik György. Készítették: Avar Anton, Laczlavik György, Mészáros 
Kálmán. A mustrakönyveket feldolgozta: Mészáros Kálmán. Fotók: Czikkelyné Nagy Erika. Budapest, 2011. 
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Bivolínyi István naplóját latin nyelven még 1875-ben adta közre Thaly Kálmán a 
Magyar Történelmi Emlékek sorozatban.8 Bivolínyi írása az 1710. november 12-tõl 
1711. május 28-ig tartó idõszakot öleli fel. Beszámolóit napi bontásban közölte, de 
idõnként, ha kevesebb esemény történt, akkor elõfordult, hogy több napot összevont, 
vagy pedig kihagyott, míg a májusi bejegyzések már igen rövidek lettek. (Ez amellett 
szól, hogy bár a napló kézirata töredékesnek tûnik, talán nem is készült folytatása.) 
Információkkal szolgál a kutatók számára az 1710–1711. évei pestisjárvány 
dühöngésérõl és Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros kivégzésérõl is. Bivolínyi rend-
szeresen feljegyezte, hogy hol táboroztak, merre vonultak. A fenti idõszak egyik legiz-
galmasabb eseménye a Pálffy János és II. Rákóczi Ferenc között lezajlott vajai talál-
kozó volt 1711. január 31-én. Bivolínyi, aki engedélyt kért, hogy a találkozón részt 
vehessen, naplójában meg is örökítette az eseményt, az már igazán nem az õ hibája 
volt, hogy vélhetõen nem engedték közel a „tûzhöz”, így nem tudhatott meg túl sok 
mindent. 

Az igen bõséges Függelék tartalmazza a jelek és rövidítések jegyzékét, a kiadott le-
velezésben és a naplóban szereplõ idegen szavak és katonai rendfokozatok jelentését 
és magyarázatát, leszármazási táblát Ebergényi Lászlóról, illetve a Károlyi Sándorhoz 
és Sennyey Istvánhoz fûzõdõ rokoni kapcsolatairól, végül magyarázatot a korabeli 
pénznemekrõl és mértékegységekrõl. A Függeléket földrajzi- és személynévmutató, 
valamint alakulatmutató egészíti ki. Ez utóbbi a szövegekben elõforduló katonai 
egységekrõl közöl bõvebb információkat. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Mészáros Kálmán igen magas színvonalú 
forráskiadást alkotott, melynek során mindent elkövetett, hogy azt ne csupán a 
szûkebb szakma, hanem a történelem iránt érdeklõdõ szélesebb olvasóközönség is él-
vezettel forgathassa. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy ezúttal nem már jól is-
mert személyekrõl tudtunk meg újabb részleteket, hanem Sopron vármegye elfeledett 
hõsérõl és hû írnokáról, tehát eddig ismeretlen személyekrõl. E mellé társult a Nap 
Kiadó színvonalas munkája, melynek eredményeképp küllemében is olyan könyv szü-
letett, melyet az ember örömmel vesz a kezébe. A Rákóczi Források sorozat harmadik 
kötetét nem csupán a Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke kutatóinak szeretném 
ajánlani, hanem a rendkívül izgalmas Károlyi–Ebergényi levelezés miatt a társadalom-
történészek is nagy hasznát fogják venni. 
 
 
 

                                                        
8 Thaly Kálmán: Történelmi naplók. 1663–1719. Budapest, 1875. (MHHS; 27.) 397–432. 


