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RÁKÓCZIT 1701 április 18-án éjjel fogták el nagysárosi kastélyában. 

Az elfogatás ténye nem lepte meg Rákóczit, mert ezidőtájt Zborón 
tartózkodó nővérének Juliannának (gróf Aspremont Gobertnénak) 

bizalmas értesítése alapján már tudott arról, hogy Longueval Ferencz József 
kapitányt, kiről köztudomású volt, hogy évek óta Rákóczi belső emberei közé 
tartozik, külföldre utazása közben Linzben elfogták, megmotozták, «tőle ma-
gyar mágnások veszedelmessé válható leveleit vették el, melyek közül egyet a 
veszedelem láttára maga elnyelt». Rákóczi eleinte abban a meggyőződésben 
volt, hogy a linzi esetnek reá nézve nem lesznek következményei, mert bízott 
Longueval hűségében s abban, hogy az elnyelt levél nem lehet más, mint a 
XIV. Lajosnak Munkács várában nem sokkal ezelőtt (február 11.) Longueval 
által diktált s Rákóczi által sajátkezűleg leírt levél, amelyben köszönetét fejezte 
ki a kilátásba helyezett jóindulatért, amelyről hadügyminisztere Barbesieux 
útján biztosította. Elfogatása az ellenkezőt látszott bizonyítani. Legnagyobb 
csalódása azonban bécsújhelyi börtönében érte akkor, midőn kihallgattatása 
alkalmával Longuevallal mint vádlóval és koronatanúval került szembe. 

Ez az állítólagos brüsszeli nemes, aki alkalmazkodó modorával, Rákóczi 
egyénisége és törekvései iránt mutatott őszinte érdeklődésével, nemkülönben 
tudományos hajlandóságával Rákóczi korlátlan bizalmát megnyerte, nem vélet-
lenül került Rákóczi környezetébe. Báró Dujardin, az Eperjesen állomásozó 
Badeni-ezred parancsnoka, még 1699 januáriusában bemutatta volt Rákóczi-
nak, s a kapitány ettől az időtől kezdve gyakori, utóbb pedig állandó vendége 
lett a hercegi udvarnak. Dujardin — úgy látszik — a haditanács utasítására 
cselekedett így. Az 1697-iki hegyaljai zendülés óta, bár abban Rákóczinak 
semmi szerepe nem volt, az udvar, mindenesetre azonban a birodalmi politikát 
irányító miniszterek előtt Rákóczi személye gyanussá vált. Vaudemont herceg, 
a fölkelők ellen operáló egyik császári tábornok, az elfogott parasztok egyik-
másikának vallomástétele alapján feltétlenül meg volt arról győződve, hogy a 
felkelés értelmi szerzője maga Rákóczi, aki azonban az utolsó pillanatban cser-
benhagyta híveit. Gróf Kinsky Ulrik cseh főkancellár, I. Lipót legbefolyásosabb 
minisztereinek egyike is kétségtelennek tartotta Rákóczinak a fölkelésben való 
részességét s e felfogásában mások is osztoztak. S jóllehet tárgyi bizonyítékok a 
részesség tekintetében utóbb sem merültek fel Rákóczi ellen, a gyanú már ott 
fészkelt mindazok lelkében, akik az uralkodóház és a birodalom érdekei hiva-
talos őreinek tartották magukat. Kétségtelenül a Rákóczi-család iránt érzett 
ősi bizalmatlanság késztette a haditanácsot is arra, hogy Rákóczit közvetlenül 
megfigyeltesse, közéleti tevékenységét állandóan szemmel tartassa, hogy majd 
ideje és alkalma legyen a kellő időben való beavatkozásra. E feladatra báró 
Dujardin ezredének egyik tisztjét, Longueval kapitányt szemelte ki, aki az 
érdemszerzésnek ezen, akkoriban nem szokatlan módjától nem is vonakodott. 
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1699-től kezdve tehát Longueval mind sűrűbben fordult meg Rákóczi udvará-
ban, midőn pedig ezredét Eperjesről elhelyezték, a fellebbvalóitól nyert enge-
dély alapján, melynek rugói immár nyilvánvalóak, szinte állandóan Rákóczi 
közelében tartózkodott, aki viszont idővel feltétlen bizalmával ajándékozta 
meg ezt az «éleseszű, ügyes és állandó könyvbúvárlatainál fogva igen művelt 
ember»-t. Longueval feladata ezzel hihetetlenül meg volt könnyítve. Egyrészt 
alkalma nyílt közvetlenül megismerni mindazokat, akik Rákóczi bizalmas 
barátai és hívei közé tartoztak, másrészt tudomást szerezhetett arról az elége-
detlen közhangulatról is, melynek tolmácsolói főként a Rákóczi udvarában 
megforduló magyar urak voltak. Innen küldött jelentései — a haditanács fel-
fogása szerint — igazolni látszottak Rákóczi megfigyeltetésének szükségességét, 
mindamellett, bármennyire meglepőek voltak is azok, még korántsem tartal-
maztak olyan adatokat, hogy azok alapján Rákóczi ellen felségsértési per lett 
volna indítható. A haditanácsnak perdöntő adatokra volt szüksége, ha Rákóczi 
ellen egyáltalában fel akart lépni a nélkül, hogy magát az európai közvélemény 
előtt kompromittálja. S a véletlen és Longueval találékonysága csakhamar 
ilyenekkel is szolgált. 

Rákóczi maga említi Önéletrajzában, hogy midőn 1700 tavaszán ismétel-
ten Bécsben járt, a francia, holland és angol követektől közvetlenül arról érte-
sült, hogy a nyugati hatalmak II. Károly spanyol király belátható időn belül 
várható halála esetére a spanyol korona alá tartozó tartományok felosztására 
vonatkozólag egymásközt már megegyeztek s erről I. Lipótot épen Rákóczi 
bécsi tartózkodása idején hivatalosan is értesítették, «kitűzvén az időpontot is 
nyilatkozattételre, vajjon az egyezséget elfogadja-e?» A nyugati hatalmak ezen 
együttes fellépése a bécsi udvart befejezett tények elé állította ugyan, de alig 
volt kétséges, hogy a kérdés diplomáciai úton nem lesz már megoldható. Rákóczi 
is ebben a meggyőződésben hagyta el a császári várost. Nem tagadta, hogy 
«jókedvűen» tért vissza Magyarországba, mert az elkövetkezendő bonyodalmak 
kapcsán Magyarország sorsának kedvezőbb kialakulását remélte. Barátai és 
hívei, kikkel Sárospatakon, Nagysárosban és egyebütt sűrű megbeszéléseket 
folytatott a legközelebbi teendők ügyében, feltétlenül osztoztak Rákóczi fel-
fogásában, annyival is inkább, mert Franciaország új portai követe, Ferriol, 
a magyar viszonyok alapos ismerője, lehet, hogy saját felelősségére, lehet, hogy 
XIV. Lajos tudomásával, francia támogatásról biztosította Rákóczit abban az 
esetben, ha magát fegyveres beavatkozásra elhatározná. A felkelés gondolata 
a tűrhetetlen magyarországi állapotok miatt tényleg már korábban is foglal-
koztatta Rákóczit és híveit, a vigasztalan külpolitikai helyzet miatt azonban 
kénytelenek voltak arról egyelőre letenni. Annál készségesebben ragadták meg 
tehát most a segítő francia kezet s csupán abban nem tudtak megállapodni, 
hogy XIV. Lajos támogatása kieszközlésének «szóbeli közlés és a nevezett 
király követeihez küldendő megbízott, vagy pedig a királynak irandó levél 
által kellene-e megtörténni". 

Mindezen tervezgetésekről Longueval is tudott, aki viszont azokról 
rendszeresen tájékoztatta a haditanácsot. A magyarországi helyzetben be-
állott ezen fordulat a spanyol örökösödési háború kitörésének kritikus pilla-
natában, itt természetesen nem volt közömbös. Egy magyar fölkelés mégis 
csak jelentékeny császári haderőt tartott volna lekötve, ami viszont kedvezőt-
lenül befolyásolta volna a nyugati hatalmakkal való mérkőzés eshetőségeit. 
A haditanács ennek következtében legsürgősebb feladatának a fenyegető moz-
galom csírájában való elfojtását tartotta, ami azonban csak úgy volt lehetséges, 
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ha Rákóczit és társait kétségbe nem vonható bizonyítékok alapján ártalmat-
lanokká tehetik. Ebben Longuevalnak szánták a döntő szerepet. Igy történt, 
hogy a kapitány, bizonyára a vett utasítás szellemében, 1700 tavaszán Rákóczi-
nak jelentést tett arról, hogy ezredét áthelyezték Árva megyébe, őt magát 
pedig az árvai helyőrséghez osztották be; mielőtt azonban új állomáshelyét 
elfoglalná, családi ügyeinek rendezése végett Lüttichbe készül; amennyiben 
Rákóczinak külföldre szóló megbízásai volnának, ő szívesen felajánlja szol-
gálatait. Rákóczi a kapitány belgiumi útját «kitünő alkalom»-nak találta a 
XIV. Lajossal való közvetlen érintkezés fölvételére, nem is késett Longuevalt 
a szóbanforgó ügy részleteibe beavatni s őt egy esetleges párisi kitérésre már 
most felkérni, de egyúttal kijelentette előtte azt is, hogy a kérdés érdemi részét 
illetőleg csak Bécsben kíván intézkedni, ahová épen készülőben van; a kapi-
tány lüttichi útja előtt ott keressen vele érintkezést. Rákóczi a Longuevalnak 
szánt megbizatást híveivel is közölte ; a kapitány szerepe ellen csupán Bercsényi-
nek voltak aggályai, Rákóczi fölvilágosításai után azonban valamennyien 
hozzájárultak kiküldetéséhez. 

Longueval 1700 októberének végén valóban jelentkezett is a Himmel-
pfort-utcai palotában Rákóczinál, aki most nem késett Longueval által meg-
fogalmaztatni a XIV. Lajosnak szóló levelet, melyet azután sajátkezűleg 
másolt le. Az 1700 november 1-iki kelettel ellátott levél tartalma a következő : 
Rákóczi hálás szívvel emlékezik meg azokról a jótéteményekről, amelyekben 
családjának tagjait a francia királyok mindenkor részesítették; Magyarország 
most is elnyomott helyzetben van és mivel Isten Rákóczit felemelte, Magyar-
ország egyedül benne bízik; felkéri a királyt, legyen az országnak atyja, védel-
mezője és megszabadítója. Ennek ezidőszerint könnyen meg is felelhet, mert a 
körülmények igen kedvezők; az országban egyetértés uralkodik, viszont vala-
mennyien elégedetlenek a jelenlegi helyzettel s a magyar rendek egyértelmű 
akarata a francia király érdekeinek védelmezésére irányul; ha Franciaország 
felkarolná érdekeit, az ügyek kedvezőbben fejlődnének, mint valaha ; ő mindent 
megtesz annak igazolására, hogy őseitől örökölt ragaszkodását a király hasznára 
és tisztességére fordítsa. 

Rákóczi a levelet kettős borítékba helyezte és átadta Longuevalnak. 
Ugyanekkor sajátkezű levelet intézett Barbesieux hadügyminiszterhez is, 
akinek figyelmébe ajánlotta a levél átadójának személyét, aki mindenről töké-
letesen tájékozva van s tudomással bir Rákóczi terveiről és szándékairól; elő-
terjesztéseinek tehát teljes mértékben hitelt adhat. 

A Longueval kezébe adott levél, amely egy állítólag elnyomott ország 
felszabadítására hívott fel egy külföldi uralkodót, abba a helyzetbe juttatta a 
haditanácsot, hogy Rákóczi ellen felségsértési pert indíthatott. Amint azonban 
a haditanács a Longueval által átadott levelek tartalmát megismerte, itt az a 
felfogás alakult ki, hogy egyrészt a francia politika tulajdonképeni céljainak, 
másrészt a magyarországi mozgalom terjedelmének megismerése végett Lon-
gueval egyelőre teljesítse Rákóczitól vett megbízatását s azután a haditanács 
fogja majd meghatározni azt az időpontot, amelyben közbelépnie időszerű és 
szükséges lesz. Az eredeti leveleket mindamellett Bécsben visszatartották s 
Longuevalt csupán hasonló másolatokkal küldték tovább, amit annyival köny-
nyebben megtehettek, mert Rákóczi kezeírása sem XIV. Lajos, sem Barbesieux 
előtt nem volt ismeretes. Longueval tehát zavartalanul folytathatta útját 
Lüttich, illetőleg Versailles felé, ahonnan ugyancsak akadálytalanul hozhatta 
vissza Barbesieux december 8-iki válaszát is, melyben a miniszter jelzi, hogy a 
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leveleket kézhez vette s azok kézbesítőjét meghallgatta ; a XIV. Lajosnak szólót 
rendeltetési helyére juttatta, hol ázt kedvezően fogadták, azonban még nem 
tartják időszerűnek nyilvánosságra hozni a végleges határozatot, az okokról 
majd Longueval fogja Rákóczit tájékoztatni; annyit mindamellett már most 
jelezhet, hogy Franciaországban megvan a készség az ő megsegítésükre. 

Barbesieux leveléről Bécsben másolatot vettek s csak azután bocsátották 
útnak Longuevalt. A kapitány Rákóczival a nagysárosi kastélyban találkozott, 
átadta neki a levelet és részletes jelentést tett útjának eredményéről s Bar-
besieux azon állítólagos kívánságáról — amelynek gondolata azonban talán 
Bécsben született meg — hogy t. i. szükséges volna a "tárgyalások tovább-
vitelének érdekében» Rákóczi és híveinek nevében és azok aláírásával egy meg-
hatalmazó iratot kiállítani s azt Barbesieux kezéhez eljuttatni. Azok az urak 
azonban, akikkel Rákóczi a francia miniszter ezen legújabb kívánságáról tár-
gyalt, köztük főkép Bercsényi, ösztönszerű óvatosságból elhalasztandónak 
vélték a sürgetett meghatalmazás elküldését; ennek következtében Rákóczinak 
nem maradt egyéb teendője, mint a további tárgyalások biztosítása végett oly 
tartalmú felelet, melyben örömét tolmácsolta a kilátásba helyezett támoga-
tásért, melyről XIV. Lajos minisztere útján biztosította, jelentvén, hogy a levél 
kézbesítője majd részletesen tájékoztatni fogja azon okokról, melyek miatt 
a kívánt meghatalmazást ezidőszerint nem állott módjában elküldeni; bizto-
sítja azonban a királyt valamennyiök állandó hűségéről s arról, hogy a meg-
hatalmazást mielőbb megküldi. Ezt a február 11-iki munkácsi kelettel ellátott 
levelet is Longueval mondta tollba s Rákóczi másolatában vitte utóbb magával. 

Ügy látszik, a haditanácsnak a levélváltás eddigi anyaga tökéletesen elég 
volt arra, hogy Rákóczi ellen a kudarc kockázata nélkül fellépjen. Ezzel ma-
gyarázható meg Longuevalnak április elején Linzben történt elfogatása, ame-
lyet azután nyomon követett a megtorlás munkája. 

I I . 

Rákóczi 1701 május 29-én lépte át a bécsújhelyi börtön küszöbét; szo-
morú sejtelmek között, mert eszébe jutott a vérpad, mellyel ott épen három 
évtizeddel azelőtt anyai nagyatyját, Zrínyi Pétert kivégezték s aki ott volt 
eltemetve. Balsejtelmeit megerősítette az a véletlenül, vagy talán szándékosan 
történt intézkedés is, hogy ugyanazon boltozatos helyiségbe zárták a legszigo-
rúbb ellenőrzési rendszabályok foganatosítása mellett, amelyben annakidején 
nagyatyja várta felségsértési perének kimenetelét. Utóbb azonban felülkere-
kedett benne a fiatalság optimizmusa. Érezte ugyan, hogy helyzete súlyos, de 
bízott abban, hogy vele egyidejűleg idehurcolt rabtársai: br. Szirmay István, 
Vay Ádám, Berzeviczy Ádám hívek és állhatatosak lesznek, már pedig «rajtok 
kívül mást nem foghatnak ellene" és pedig annyival kevésbbé, mert Bercsényi 
ekkor már lengyel földön tartózkodott biztonságban. 

Kihallgattatása június 20-án történt gr. Bucelleni Gyula Frigyes udvari 
kancellár és Eilers referendárius előtt. Rákóczi tiltakozott «a peres eljárás 
illetéktelen módja, formája és birói széke ellen, amely előtt — felfogása szerint — 
sem mint birodalmi herceg, sem mint szabad fejedelmek örököse« nem tarto-
zott felelni s ügyében illetékes bíróságul csak a birodalmi, vagy a magyar 
országgyűlést volt hajlandó elismerni. Mindamellett, mint Önéletrajzában meg-
jegyzi, hogy azt ne higyjék róla, hogy nem bízik ügyében és kibúvót keres, 
válaszolt arra a 79 kérdőpontra, amelyet gr. Bucelleni intézett hozzá. E kér-
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dések nem csupán a corpus delictiként szereplő levélváltás körülményeit voltak 
hivatva megvilágítani hanem felölelték Rákóczi egész közéleti tevékenységét 
is attól az időtől kezdve, hogy Longueval Rákóczival közvetlen érintkezésbe 
jutott. A bizottságot különösen azon indítóokok érdekelték, melyek Rákóczi 
lelkében megérlelték a XIV. Lajossal való érintkezés felvételének szükségessé-
gét. Elsősorban személyi sérelmekre gondoltak. Rákóczi azonban nem tudott 
ilyenekről s mikor eziránt kérdést intéztek hozzá, tagadta, hogy azt mondta 
volna, hogy bár rokonságban áll az uralkodóházzal, azért a legutolsó miniszter 
is alig akar vele szóbaállani; lehetséges, hogy egyik-másik császári tiszt erő-
szakoskodása miatt kifakadt, de azt sohasem állította, hogy mindez csak 
politika az udvar részéről, hogy ürügyet találjanak az ő megbuktatására. Azt 
azonban már elismerte, hogy a magyarországi kormányzás módját több ízben 
éles kritika tárgyává tette s a magyarokkal való bánásmódot ridegnek, az 
adózást ötletszerűnek tartotta s e véleményét a nádor és gr. Kaunitz előtt 
ismételten ki is fejezte; nem mondta, hogy Magyarországgal embertelenül 
bánnak, az azonban szerinte is kétségtelen, hogy a lakosság el van nyomva. 

A vizsgálat a fősúlyt természetesen Rákóczi francia összeköttetéseinek 
felderítésére helyezte. E tekintetben Longueval jelentései már némi alappal 
szolgáltak is. Ezek szerint: Rákóczi egy alkalommal azt kérdezte Longuevaltól, 
hiszi-e, hogy amennyiben Franciaország beavatkoznék az ügyekbe, abból 
Magyarországnak jóval nagyobb haszna lenne most, mint volt azelőtt; mikor 
pedig Longueval állítólag megütközött e megjegyzésen, Rákóczi sietett ki-
jelenteni, hogy csak időtöltésből beszélt és nem azért, mintha komolyan fel-
kelésre gondolt volna. 

Mindamellett Longueval — természetesen saját előadása szerint — meg-
ragadta az alkalmat arra, hogy kimutassa, hogy Franciaország csak akkor 
bőkezű az idegenekkel szemben, ha az eredmény felől nincs kétsége; bizonyos, 
hogy egy magyar fölkelés esetén Franciaország megragadná az alkalmat 
Ausztria gyengítésére, mint tette azt a közelmultban is, de úgy látja, hogy a 
helyzet most mégis más. Magyarország körül van véve az örökös tartományok-
tól, a porta sem fogja megengedni, hogy kikötőiben idegen csapatok hajózzanak 
ki, hogy azokból Magyarország felé vonuljanak s különben is óvakodni fog 
attól, hogy újból olyan kalandos vállalkozásokba bocsátkozzék, mint aminőkbe 
Thököly vitte a közelmultban; mindezt Franciaország is tudja, épen azért 
nem valószínű, hogy támogasson egy már eleve megbukottnak tekintendő 
vállalkozást. Longueval ezen ellenvetéseire Rákóczi azt válaszolta, hogy ha 
valóban felkelésre gondolna, nem volna nehéz a felhozott érveket megcáfolnia, 
annyival is könnyebben, mert a lengyel király személyében vállalkozása sikeré-
nek biztosítékát látná ; igaz ugyan, hogy a királyt jelenleg a svéd háború tartja 
lekötve, kétségtelen azonban, hogy készségesen felkarolná a magyarok érdekeit, 
ha azok hozzá fordulnának. 

Rákóczi a bizottság előtt nem tagadta, hogy közte és Longueval között 
effélékről valóban szó esett, azonban épen Longueval volt az, aki több ízben 
felemlítette előtte, hogy Franciaország rendkívül előzékeny a külföldi minisz-
terek és udvarok iránt; ő beszélte el azt is, hogy a Dauphin parancsnoksága 
alatt álló francia hadsereget a Rajna mellett Lajos badeni herceg könnyen 
tönkretehette volna, ha nem lett volna megvesztegetve ; pénzt húzott Francia-
országtól Dánia, sőt az egyik császári miniszter is. Ami a lengyel királyról 
tett kijelentéseit illeti, azokból mindössze annyi igaz, hogy egy alkalommal 
megjegyezte, hogy Sobiesky János támogatta a Thököly-pártot, II. Ágost 



134 

viszont oly nagyravágyó, hogy Magyarország vagy Szilézia megszerzése árán 
nem haboznék a császári házzal szakítani; összeköttetésben azonban nem 
állott vele. Nem ő, hanem épen ellenkezőleg, Longueval állította azt is, hogy 
a lengyel haderőt a franciák fizetik s ugyancsak Longueval volt az, aki oly 
feltünően dicsőítette a francia államot és kormányzatot, hogy ezen Rákóczi is 
megütközött. Bercsényivel, Vayval és Szirmayval különböző alkalmakkor 
folytatott megbeszélései, melyek Longueval jelentéseiben pontos dátumokkal 
szerepelnek, amelyek azonban a személyeket illetőleg nem fedik a valóságot, 
tisztán magánjellegűek voltak, azokban szó sem volt felkelésről, mert hiszen 
ilyesmire senki sem gondolt. 

A bizottság behatóan foglalkozott Longueval jelentéseinek azon rész-
leteivel is, amelyekben beszámolt Rákóczinak 1700 április végén Keczer Sándor 
sárosmegyei alispánnál tett látogatása kapcsán azon bizalmas beszélgetésről, 
amely közte és Rákóczi közt állítólag ugyanekkor történt. Eszerint Rákóczi 
úgy nyilatkozott Longueval előtt, hogy teljesen meg van győződve hűségéről 
s nincs kétségben aziránt, hogy mint értelmes és eszes ember, megérti Rákóczi 
törekvéseit; ő az időt elérkezettnek látja a felkelésre, de tudja, hogy idegen 
segítség nélkül nem fog eredményt elérni; bízik a franciák hathatós támogatá-
sában, de a francia segítség megnyerése végett szüksége van Longueval helyi 
ismereteire és tényleges közreműködésére; ha Longueval vállalkoznék a köz-
vetítésre, azzal örök hálára kötelezné maga iránt Magyarországot, amely neki, 
mint megszabadítójának, szobrot emelne ; Rákóczi ugyanekkor nagy birtokokat 
helyezett számára kilátásba, sőt megigérte neki azt is, hogy Károlyi Sándor 
leányát feleségül adatja hozzá. Mikor Longueval a további beszélgetés folya-
mán aziránt érdeklődött, hogy vajjon minderről tudnak-e mások is, Rákóczi 
előadta, hogy tulaj donképen régi, 1698 óta fennálló mozgalomról van szó, 
amelybe többek között Széchényi kalocsai érsek, a rác püspök, gr. Bercsényi, 
Vay Ádám, Sándor Gáspár, Okolicsányi és Szirmay vannak beavatva ; 1698 
óta különben érintkezésben állanak az oláh vajdával is, sőt számításba vették 
az orosz cár támogatását is. 

A kihallgatás során Rákóczi tagadta a neki tulajdonított ezen kijelen-
téseket s csupán annyit volt hajlandó elismerni, hogy Longuevalnak, aki egy 
alkalommal kifejezte azon szándékát, hogy magyar nőt óhajtana feleségül 
venni, készségesen megigérte támogatását és közreműködését a Károlyi Sándor 
leányával való házasság létrehozásában is. 

Ezek után a bizottság felmutatta a XIV. Lajoshoz 1700 november 1-i 
kelettel intézett levelet, amelyről Rákóczi elismerte, hogy a szöveg az ő írása, 
de az aláírás idegen kéztől származik, a Barbesieuxhöz intézett levelet azonban 
teljesen magáénak ismerte el. Az eredetiben felmutatott 1701 február 11-iki 
levélre vonatkozólag megjegyezte, hogy annak szövegét Longueval diktálta 
volt neki, a levél azonban az angol királyhoz volt intézve az ő hercegi címe 
ügyében; erről a levélről egyébként azt hitte, hogy Longueval elégette, mert 
ugyanakkor valami levél-félét szemeláttára tűzbe dobott A további kérdések 
során tagadta, hogy Longuevalt részletes utasítással látta volna el, mert egy-
általában nem adott neki utasításokat; tagadta azt is, hogy az ungvári vagy a 
munkácsi helyőrség ellen támadást tervezett volna. Tagadó volt Rákóczi 
válasza a további kérdő pontokra is, amelyek a Longueval jelentéseiben részt-
vevőkként megjelölt személyek, így Széchenyi kalocsai érsek, Vay Ádám, 
Szirmay István és főkép Bercsényi állítólagos szerepét, továbbá a lengyel király 
közreműködését voltak hivatva közelebbről megjelölni. 
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Az a nagy ellenmondás, amely a Longueval-féle jelentések és Rákóczi 
vallomása közt fennállott, a bizottságot arra késztette, hogy Rákóczit és 
Longuevalt szembesítse egymással. A szembesítés június 21-én folyt le s ez 
alkalommal Longueval Rákóczi jelenlétében a következőket vallotta : Rákóczi 
eleinte amiatt panaszkodott előtte, hogy a bécsi udvar nem becsüli s hogy sokat 
kell elszenvednie a katonaságtól; azt hiszi, hogy mindez csak politika, hogy 
olyasmit tegyen, amiért az udvar vagyonát elkobozhatja, őt magát pedig 
ártalmatlanná teheti. Rákóczi szerint tény, hogy az országgal embertelenül 
bánnak, a lakosokat sanyargatják, a vallás szabad gyakorlatát akadályozzák. 
Rákóczi Magyarországot úgy tekinti, mint ősei dicső tetteinek színhelyét; 
amennyiben egy magyar fölkelés élére állana, egy pillanatig sem haboznék 
arról Franciaországot tudósítani, abban a meggyőződésben, hogy az meg-
felelőképen támogatná is. E tekintetben számít Longuevalra is, mint aki 
ismeri Rákóczi életmódját s vagyoni viszonyait épúgy, mint a magyarországi 
általános helyzetet s aki közreműködésével az ország hálájára volna érdemes. 
Rákóczi arról is tájékoztatta, hogy 1698 óta foglalkoznak a felkelés gondolatá-
val s ennek biztosítása végett már 1698-ban tárgyaltak az oláh vajdával s a 
rácok püspökével, aki késznek mutatkozott 40.000 embert rendelkezésre 
bocsátani, a katholikusok és a kálvinisták tiltakozására azonban elállottak 
a felajánlott segítség igénybevételétől. Elmondta Longueval azt is, hogy a 
részletekbe Rákóczi személyesen avatta be, aki úgy tekintette őt, mint a moz-
galom egyik fejét; Rákóczi és a többi vezető határozta el Longueval francia-
országi kiküldetését is, akit szerintök Isten adott az ország fölszabadítására. 
Longueval ezen állítását Rákóczi jelenlétében esküvel is megismételte, sőt 
esküt tett ugyanekkor arra is, hogy Rákóczi személyesen kérte fel nemcsak a 
franciaországi útra, hanem a XIV. Lajosnak és a hadügyminiszternek szóló 
levelek megfogalmazására is. E leveleket Rákóczi sajátkezűleg adta át Longue-
valnak, a királynak szólót kettős borítékba helyezte, a külsőt Falkenstein 
névre címezte, a belsőt üresen hagyta s annak megcímzését Longuevalra bízta. 
Ugyanekkor Rákóczi részletes utasításokat is adott neki, melyeket előzetesen 
Bercsényivel is megbeszélt; Bercsényi kívánságára iktatta be utóbb az utasítás 
pontjai közé azon pontot is, mely arról szól, hogy XIV. Lajos járjon közbe a 
lengyel udvarnál és a portán is a magyar felkelők támogatása érdekében. 
Longuevalnak tudomása volt arról is, hogy Rákóczi és hívei az ungvári és 
munkácsi helyőrség elpusztítását is tervbevették. Ami már most a legutóbb 
történteket illeti, határozottan állítja, hogy Rákóczi Longuevalnak Francia-
országból való visszaérkezése után hosszasan tanácskozott Vayval és az idő-
közben külföldre szökött Okolicsányival s mikor a kapitány arra figyelmeztette, 
hogy gondoskodjék a Barbesieux által kívánt teljhatalmú megbizatás mielőbbi 
megszerzéséről, Okolicsányi és Vay önként vállalkoztak arra, hogy a megbízó 
okirat kiállításához szükséges aláírásokat megszerzik. Longueval egyébként 
egy ilyen megbízólevél kiállításának szükségességét Rákóczi előtt azzal indo-
kolta, hogy XIV. Lajos vele, mint magánféllel, nem léphet hivatalos össze-
köttetésbe, viszont annak nem lesz akadálya akkor, ha Rákóczi egy meg-
szervezett pártnak vezéreként jelentkezik előtte. Ez utóbbi esetben a király 
két millió livrest helyez kilátásba a felkelés támogatására, azután pedig havon-
ként kétszázezer livrest a katonák fizetésére. Longueval szerint Rákóczi már 
kidolgozta az általános haditervet is, amelynek értelmében Thököly Erdély 
felé, egy másik hadsereg a Tisza mentén, egy harmadik pedig Kassa irányában 
támadna ; szándékukban van minden német katonát kivégezni s ha seregeik 
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a tízezer főt elérik, arra fognak mindenkit kényszeríteni, hogy hozzájuk csat-
lakozzék ; kapcsolatot keresnek végül a csehországi és sziléziai huszitákkal 
és lutheránusokkal is. 

I I I . 

Azon megbeszélések során, amelyek 1699 óta különböző helyeken és 
különböző véralkatú s műveltségű egyének közt az elmérgesedett közhangulat 
hatása alatt a magyar szabadságjogok védelme és biztosítása körül folytak, 
bizonyára kalandos és szerteleneknek tetsző tervek is felmerültek, esetleg 
olyanok is, mint aminőkről korábban Longueval adott számot a haditanácsnak 
és aminőket kihallgattatása alkalmával most újból előadott. Bármily meglepők 
voltak azonban Longueval jelentései s bármennyire igazolni látszottak is azok 
a haditanácsnak Rákóczi politikai megbízhatósága tekintetében eleve táplált 
kételyeit, komoly jelentőséget csak akkor nyertek, midőn Rákóczi sajátkezű 
levelei a haditanács elé kerültek. E perdöntő bizonyítékok birtokában most már 
a haditanács is hajlandó volt hitelt adni a Longueval jelentéseiben olvasott, 
idáig azonban talán csak fenntartással fogadott leleplezéseknek s hajlandó 
volt ezek alapján s az elfogott levelek hatása alatt egy nagyarányú politikai 
összeesküvés, vagy felkelés belátható időn belül várható kirobbanásával is 
számot vetni. Innen a Longueval-féle jelentésekben rendszeresen felemlített 
személyek elfogatásának egyidejű foganatosítása; innen a haditanács azon 
intézkedése is, amely ugyanekkor a Lajta és Vág vidékeinek katonai megszállá-
sával kívánta az örökös tartományokat a Magyarország felől várható meg-
lepetések ellen biztosítani s innen végül az az ideges érdeklődés is az udvar 
körében aziránt, részes-e Erdély s ha részes, minő mértékben e mozgalmakban? 

A katonaság kirendelését a Bécs után igazodó közvélemény is úgy tekin-
tette, mint a császári kormány hiteles tényálladékokon alapuló közbiztonsági 
intézkedését. Mindenki tettenérésre gondolt s az elfogatásokat nem egy perrend-
tartásszerű felségsértési per kezdetének tekintette, hanem egy, valamely módon 
már beigazolt felségsértési eset büntetőjogi következményének, melyet egy 
formális per lesz hivatva részleteiben megvilágítani. Ez az oka annak, hogy 
midőn Esterházy Pál nádor br. Klobusiczky Ferenc személynöktől s zaránd-
megyei főispántól Szirmay István nádori ítélőmester elfogatásáról értesült, 
Szirmayt az ítélőmesteri tiszttől azonnal megfosztotta s azt Tholvay Gábornak 
adományozta s egyúttal arra utasította Klobusiczkyt hogy a nádori pecsétet 
Eperjesről «jó alkalmatossággal« küldesse el Nagyszombatba a nádorhelyettes-
nek, a palatinális aktákat pedig pecsét alatt mindaddig tartsa magánál, míg 
a továbbiakra nézve külön nem intézkedik. «Bizony dolog — írta ugyanekkor 
az új ítélőmester Tholvay Gábor is Klobusiczkynak — én inkább kívántam 
volna per defectum seminis az jó Szirmay uramnak succedálni, mint per notam 
infidelitatis, de ha így történt, respectu mei nem bánom, őtet pedig szánom, 
hogy vénségére megbolondult.» «Csak igaz — tette hozzá — az régi proverbium : 
akinek fenn kell akadni, nem hal az vízben.» 

Mindenesetre jellemzi az akkori viszonyokat, hogy egyesek már előre 
pálcát törtek azok felett, akik ellen rendes bíróság volt hivatva eljárni és már 
előre ítéletet mondtak oly ügyben, amelyet sem egészében, sem részleteiben 
nem ismertek. A nádor meg sem kísérelte, legalább semmi nyoma, hogy tilta-
kozzék az osztrák bíróság illetékessége ellen egy magyar felségsértési perben, 
amelyben viszont a haditanács a bűnösséget Rákóczi leveleinek elfogása után 
már eleve bizonyítottnak vette s a peres eljárás lefolytatását ehhez képest 
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csak szükséges formalitásnak tartotta. A Rákóczival egyidejűleg Bécsújhelyre 
hurcolt gyanúsítottak kihallgattatása sem azért történt, mintha a bizottság, 
illetőleg a haditanács előtt kételyek merültek volna fel Rákóczi bűnössége 
tekintetében, hanem azért, mert sem a levelek létrejöttének körülményei, 
sem azon indítóokok, amelyek a Franciaországhoz való közeledés szükségét 
Rákóczi lelkében megérlelték, sem végül a Longuevaltól nagyarányúnak rajzolt 
mozgalom tulajdonképeni méretei nem tisztázódtak a kihallgatás során, még 
Rákóczi és Longueval szembesítése után sem. 

Báró Szirmay István nádori ítélőmester, akit szintén június 21-én hall-
gattak ki, mozgalmas multra tekinthetett vissza. Korábban Thököly hívei közé 
tartozott s mint ilyen, 1685-ben követségben járt Bécsben Thököly megbízásá-
ból, akinek nevében felajánlotta a portától való elszakadást, feltételül szabta 
azonban a magyar alkotmány biztosítását Sobiesky János lengyel király kezes-
sége mellett. Minthogy azonban az udvarral folytatott tárgyalások közben 
Thökölyt a váradi pasa elfogatta, azon ürüggyel, hogy «nincs kihez vissza-
bocsássák követséggel», «ad ulteriorem dispositionem Suae Majestatis in loco 
securo» tartatni rendelték. Mint végrendeletében megjegyzi, ez a locus securus 
a glatzi, prágai és brünni börtön lett, honnan csak az 1687-iki országgyűlés 
megnyitása előtt bocsátották szabadon. Ettől az időtől fogva azonban politiká-
val nem foglalkozott s Rákóczi sem avatta be terveibe. Kihallgattatása alkal-
mával tehát jogosan tiltakozhatott a felhozott vádak ellen, sőt igazat mondott 
akkor is, midőn a bizottság előtt kijelentette, hogy Longuevallal soha életében 
nem találkozott, nevét is csak akkor hallotta, midőn már fogságba került, s 
hogy általában fogalma sincs arról, mi az oka elfogatásának. 

Vay Ádámot, aki utóbb Rákóczi főkapitánya volt, június 22-én hallgatta 
ki a bizottság. Vay nem tagadta, hogy Rákóczival az utóbbi időben s talán 
épen a Longueval által pontosan feljegyzett napokon, ismételten érintkezett, 
köztük azonban mindannyiszor csak azon perről esett szó, mely közte és Rákóczi 
közt néhány szőlőbirtok miatt már évek óta folyamatban van ; egyébként a 
kérdőpontokban részletezett felkelésről nincs tudomása. Lényegileg azonos, 
tehát nemleges tartalmú volt az ugyanazon napon kihallgatott Menegatti 
János Zakariásnak, Rákóczi felsőausztriai származású kamarásának, továbbá 
Berzeviczy János Ádám apródnak vallomása is, amelyek egyébként alárendelt 
jelentőségű mellékkörülményekre vonatkoztak. 

A kihallgatások igazolni látszottak Rákóczi azon feltevését, hogy rab-
társai hűségesek és állhatatosak lesznek. S valóban bécsújhelyi rabtársai, ha 
ugyan egyáltalában tudtak á készülő mozgalomról, semmivel sem járultak a 
tényálladékok megvilágításához, bár nevök és állítólagos szerepük emlegetése 
sűrűn szerepelt a Longueval-féle jelentésekben. Mindezen vallomások negati-
vumát azonban, legalább Rákóczi részességét illetőleg, nagy mértékben ki-
egyenlítette az ugyanekkor Bécsben fogva tartott szlavnicai Sándor Gáspár 
vallomása. 

Sándor Gáspár épúgy, mint Szirmay István, Thököly bizalmasai közé 
tartozott. Felesége Thököly Erzsébet révén közeli atyafiságban állván a kuruc 
királlyal, Thököly a kényesebb természetű követségek vezetését gyakran bízta 
udvari kapitányára, Sándor Gáspárra, főleg 1689 óta, mely évben portai követ-
séget viselt. Tevékeny részt vett Thököly különféle hadi vállalataiban is, így 
1690-ben az aldunai csatározásokban s az ugyanazon évi erdélyi hadjáratban 
is. Egyike volt azoknak, akiket az 1690 szeptember 15—29-iki keresztény-
szigeti országgyűlés Thököly kívánságára honfiúsított. Lajos badeni herceg 
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Erdélybe nyomulása azonban véget vetett Thököly erdélyi fejedelemségének s 
a fejedelem oláh földön volt kénytelen meghúzódni. Sándor Gáspárt 1690—91-
ben már Franciaországban találjuk, ahol ura nevében hathatósabb anyagi 
támogatás kieszközlésén fáradozott. 1693-ban a portán képviselte Thököly 
érdekeit, majd ugyanazon évben kuruc csapatok élén sikeres portyázásokat 
végzett az Alföldön a császáriak ellen. Buzgósága azonban lassan lohadni kez-
dett. 1696 táján már kereste a bécsi udvar kegyelmét, sőt 1697-ben Belgrádból 
titkos jelentéseket is küldött Bécsbe Thökölyről és a porta szándékairól, való-
színűleg gr. Kinsky cseh főkancellárnak. Mindez azonban nem akadályozta meg 
abban, hogy Thököly képviseletében résztvegyen az 1698-iki drinápolyi tár-
gyalásokon ; a karlovici békében biztosított amnesztiát azonban sietett fel-
használni s 1699 végén, vagy 1700 elején már visszatért Magyarországba. 

Mikor a tanácskozások folyamán a felkelés gondolata határozottabb for-
mákat kezdett ölteni, Rákóczi és Bercsényi figyelme Sándor Gáspárra is rá-
terelődött, nem annyira a Thököly-kapcsolatok, mint inkább diplomáciai tapasz-
talatai s nem közönséges katonai képességei révén, melyek a tervezett felkelés-
ben értékesíthetőknek igérkeztek. Az érintkezést 1700 őszén Bercsényi kezde-
ményezte. Ettől az időtől fogva Sándor Gáspár neve sűrűn szerepelhetett a 
bizalmas tanácskozásokon, melyek anyagáról Rákóczi útján utóbb Longueval 
is tudomást szerzett. Igy került Sándor Gáspár neve is azok jegyzékébe, akik-
nek elfogatását a haditanács 1701 áprilisában elrendelte. 

Bizonyára az a kétes szerep, melyet Sándor Gáspár a karlovici békét meg-
előző években Thököly háta mögött játszott, késztette a haditanácsot is arra 
a feltevésre, hogy a tervezett mozgalom részleteibe Sándor Gáspár útján nyer-
het aránylag a legkönnyebben betekintést akkor, ha módját ejti annak, hogy 
önkéntes vallomásra bírja. Úgy látszik, a nádorra gondoltak, akit felesége, 
Thököly Éva révén atyafiságos szálak fűztek Sándor Gáspárhoz, s aki a hadi-
tanács számítása szerint a családi kapcsolatok okos kihasználásával minden 
nagyobb nehézség nélkül célt is érhet. Ez volt az oka annak, hogy Sándor Gás-
párt nem Bécsújhelyre, hanem Bécsbe szállították s ott tartották őrizet alatt, 
hogy a nádornak a fogollyal való érintkezését megkönnyítsék. Nem lehetetlen, 
hogy a nádor személyes közbelépése indította Sándort arra, hogy csakhamar 
önkéntes vallomástételre jelentkezzék. 

IV. 

A kuruc király egykori vakmerő udvari kapitánya alázatos emberré lett 
a bécsi fogságban. Már május végén kihallgatást kért a haditanács elnökétől, 
gr. Mansfeldtől, s midőn kérését elutasították, írásban nyujtotta be beismerő 
vallomását arról, hogy nemcsak tudomása volt a rebellióról, hanem e tekintet-
ben Bercsényivel is egy nézeten volt, miért is belátja, hogy halálbüntetést ér-
demel. Előadta, hogy midőn egy alkalommal Széchényi kalocsai érseknél ebé-
delt Pozsonyban s beszélgetés közben szó esett a magyar ügyekről s arról, hogy 
miként lehetne segíteni a németek által elnyomott magyarságon, az érseknek 
az volt a véleménye, hogyha egyetértés uralkodnék a magyarok között, a kér-
dést könnyen megoldhatnák, mert a szükségesekkel rendelkeznek; vannak al-
kalmas tisztjeik is, mint pl. Ebergényi, akiből vezénylő tábornok lehetne, tiszt-
jeiből pedig hasznavehető ezredesek válhatnának. Mikor Sándor aziránt érdeklő-
dött nála, hogy két éven belül megvalósítható volna-e mindez, az érsek azt 
válaszolta, hogy csak bízza rá, a dologról senkivel se beszéljen s a mondottakat 
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bizalmas nyilatkozatokként tekintse. Pozsonyban Bercsényitől hallotta azt, 
hogy Rákóczi megkezdte a felkelés megszervezését, már jelentékeny összegek 
állanak rendelkezésére s most német tiszteket szándékozik magával hozni 
Bécsből. Ugyancsak Bercsényi mondta neki azt is, hogy a császári városban 
sokan vannak olyanok, akik francia zsoldban állanak, akiknek szabad bejáratuk 
van mindenüvé ; tőle értesült végül arról is, hogy a hegyaljai zendülők annak 
idején Rákóczit vezérükül akarták választani. 

E vallomásban főleg a Széchényi érsekről szóló részletnek van jelentősége, 
mert abból az olvasható ki, hogy az érsek kész volt fegyvert is használni a vesze-
delemben forgó magyar érdekek védelmére. Ez magyarázza meg a bizottság 
élénk érdeklődését is a kihallgatások során Széchényi állítólagos szerepe iránt. 
A Bercsényiről szóló vallomások sem voltak érdektelenek, mert azokból viszont 
Rákóczi részessége volt megállapítható és pedig szinte közvetlen értesülés 
alapján. Bármily szűkszavú volt is tehát ennek az alázatoshangú írásbeli val-
lomásnak tartalma a tényálladékok tekintetében, mégis igen jól felhasználható 
kiindulási alapnak látszott olyan részletekben, amelyek még a Longueval-féle 
jelentések után is tisztázásra vártak. Ez volt az oka Sándor Gáspár ismételt 
kihallgattatásának május 31-én és június 27-én. 

A május 31-iki kihallgatást a Pieber-bástyában lévő börtönhelyiségben 
a haditanács megbízásából Thiell János tanácstag vezette, ugyanaz, aki később 
a nagyszombati béketárgyalásokon is tevékeny részt vett gr. Wratislaw mel-
lett. A vallomástétel lényege a következőkben foglalható össze : Sándor Gás-
pár először 1700 nyarán Nagyszombatban és Tavornakon Tholvay Gábortól 
értesült arról, hogy a nádornak tudomása van Rákóczi, Bercsényi és Szirmay 
titkos összejöveteleiről, amelyek célja egy felkelés előkészítése ; 1700 novemberé-
ben Pozsonyban Bercsényi is említést tett neki a felkelésről s felhívta, hogy csat-
lakozzék e mozgalomhoz, sőt arra is felszólította, hogy keresse fel Rákóczit, 
aki ugyanekkor Buda felé való útjában hajójával Pozsonyban vesztegelt, mert 
Rákóczi személyesen óhajt vele beszélni. Sándor a felszólításnak eleget teendő, 
felkereste Rákóczit, aki elsősorban édesanyja és Thököly iránt érdeklődött, 
majd kifejezte azon óhajtását, hogy vele bizalmasan kíván beszélni: s azután 
így folytatta : «Ime, mily nyomorúságos állapotban vagy Magyarország és a 
magyarság, mégis csak gondolkozni kellene azon, hogyan lehetne végét vetni 
ennek a nyomorúságnak». Rákóczi azonban ennél többet nem mondott, mert 
fogadnia kellett a látogatására érkező gr. Batthyány országbírót. A beszélgetés 
ekkor félbenszakadt, Sándor hazament, de Bercsényi újból meglátogatta, hogy 
végre csatlakozásra bírja. 

E látogatás alkalmával Bercsényi főként Sándornak diplomáciai tevé-
kenysége iránt érdeklődött, aki megadta ugyan a kívánt felvilágosításokat, de 
figyelmeztette, hogy sem Franciaországtól, sem Lengyelországtól, sem a portá-
tól nincs mit remélniök ; ha valaki mégis kísérletet tenne ezeknél, ám tegye, 
az ő közreműködésére azonban ne számítsanak. Bercsényi a legközelebb mult 
húsvét alatt ismét felkereste nyitramegyei birtokán s tőle a titoktartásra szavát 
vevén, előadta a következőket : «Az a külföldi ember, akit Franciaországba küld-
tünk, onnan visszaérkezett jó hírekkel és kedvező válasszal; a francia király 
400.000 forintot igért, de tudni akarja, hogy miféle katonai erőt van módunk-
ban kiállítani, hogyan akarjuk a felkelést előkészíteni s a pénzt gyümölcsözőleg 
felhasználni, a francia király azt is megigérte, hogy kárpótlást ad mindazok-
nak, akik a felkelésben való részvételük miatt esetleg károkat szenvednének»; 
szerinte Lengyelországból elegendő számú zsoldost lehet behozni. Sándor Gás-
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pár — természetesen saját előadása szerint — nevetett Bercsényi előadásán. 
«Hogy várhattok ti — úgymond — Franciaországtól 400.000 forintot, mikor 
Thökölyt sok utánjárása után is csak 100.000 forinttal segítették.» Bercsényi 
mindamellett arra kérte Sándort, hogy állítson össze egy tervezetet, miként 
kell a felkelést előkészíteni. Sándor ezt megtagadta, mire Bercsényi kijelen-
tette, hogy ők azért nem esnek kétségbe, kísérletet tesznek, a többi majd el-
válik ; egyébként a résztvevők névsorát Sándor nevével együtt már el is küld-
ték Franciaországba, mire vár hát? «Ha az én nevemet is elküldtétek — felelte 
erre Sándor — és pedig az én hírem és akaratom nélkül, akkor vigyen el benne-
teket az ördög !» Neki az egész ügyhöz semmi köze. Mikor Bercsényi távozóban 
volt, Sándor még megjegyezte, hogy Erdély nélkül, ahol most nincs pártjukon 
lévő fejedelem, semmit sem kezdeményezhetnek, e nélkül pedig sem Francia-
országtól, sem Lengyelországtól nem várható támogatás. 

Sándor a kihallgatás befejeztével elismerte, hogy minderről jelentést kel-
lett volna tennie, azonban szolgáljon mentségül, hogy gr. Kinsky halála óta 
nem volt patronusa az udvarnál, másrészt meg azt hitte, hogy a felkelés tervei 
a nádor útján már úgyis ismeretesekké váltak az illetékes körök előtt, mert 
hiszen a nádor Tholvay Gábor szerint tudott a mozgalomról. 

A június 27-én Bécsben gr. Buccelleni udvari kancellár házában lefolyt 
kihallgattatás során Sándor Gáspár jóformán csak írásbeli vallomása szűkszavú 
adatait részletezte, az annak idején Bercsényitől hallottak alapján. Új adat 
volt benne annak beismerése, hogy Sándor Gáspár Bercsényivel Brunócon is 
találkozott s hogy Bercsényi szerint a kalocsai érsek, Szirmay nádori ítélő-
mester és Bercsényi közt formális szövetség is létesült s hogy Szirmay őt is 
hívta Felsőmagyarországba, e meghívásnak azonban nem tett eleget. 

Sándor Gáspár vallomásai abból a szempontból nagy jelentőségűek, hogy 
a lényeget illetőleg megerősítették Longueval jelentéseit és szóval tett vallo-
másait, vagyis, hogy Rákóczi és Bercsényi vezetésével tényleg felkelés volt 
készülőben, melynek biztosítása végett közvetlen összeköttetésbe léptek 
XIV. Lajossal, akinek részéről viszont határozott igéreteket nyertek. E vallo-
mások kisegítették az udvart abból a kényelmetlen helyzetből, hogy jóformán 
csak egy fizetett kém, egy mindenre kész agent provocateur által szolgáltatott 
adatok alapján hozzon ítéletet Rákóczi ellen, mert íme, olyan egyén is vallott 
Rákóczi ellen, akinek közvetlen értesülései voltak a felkelés terveiről és elő-
készületeiről s akit atyafiságos kötelékek fűztek magához Rákóczihoz is. Az a 
bárói diploma, amellyel az udvar Sándor Gáspárt 1706-ban kitüntette, amely 
diploma szokatlan melegséggel emlékezik meg az ő nagy érdemeiről, kétség-
kívül a vallomások által tett szolgálatok elismerése kívánt lenni. 

Ugyanazon a napon, amelyen Sándor Gáspár utolsó kihallgatása Bécsben 
lefolyt, Rákóczi írásban tiltakozott Longueval vádjai s azon lehetőség ellen, 
hogy ennek a kalandornak, akinek sem hazáját, sem családját nem ismerik, 
nagyobb hitelt adjanak, mint az ő szavainak, melyekre kész hitet tenni. Mindaz, 
amit róla Longueval állított, még csak nem is valószínű, mert nem él szegény-
ségben, nincs benne nagyravágyás, a németeket sem gyűlöli, hiszen köztük 
nőtt fel, hazájához sem ragaszkodik, mert birtokait kész volt idegen országok-
ban fekvő birtokokért elcserélni, vallási vagy családi sérelmekről sem tud, 
semmi oka sem volt tehát arra, hogy egy ilyen nagy bűnt elkövessen. Mindezt 
nem tekintve, nyilvánvaló ellenmondás van Longueval vallomásainak azon 
részében, amelyben azt állítja róla, hogy nem volt szándékában elhagyni az 
országot, holott maga tesz említést a Rákóczi által az udvarnak felajánlott 
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birtokcseréről; nem felel meg a valóságnak azon állítása sem, hogy Szirmayval 
együtt lett volna Ungvárott; valótlanok a francia levelek megírásáról és őrzésé-
ről tett kijelentései is sok egyebekkel együtt. Mindezek alapján Longueval val-
lomásai hitelt nem érdemelnek, újból tiltakozik tehát az ellen, hogy a kijelö-
lendő bíróság a kapitány állításainak nagyobb hitelt adjon, mint az ő sza-
vainak. 

A bizottság ezzel befejezte munkáját. A további teendőket a vizsgálat 
eredményeinek felhasználásával bírói szék volt hivatva ellátni, melyet I. Lipót 
1701 augusztus 16-án gr. Buccelleni elnöklete alatt főként a haditanács tagjaiból 
és az alsóausztriai helytartóság tanácsosaiból állíttatott össze. A vád képvise-
letét ugyanekkor dr. Hoche Márton udvari kamarai tanácsosra bízta. Hoche 
a vádindítványt 1701 október elejére már elkészítette s október 9-én a judicium 
delegatum elé juttatta tárgyalás végett. A vádindítvány Rákóczi elfogott 
levelei, Longuevalnak esküvel erősített s a vádiratban részletesen ismertetett 
vallomása, Sándor Gáspár írásban és szóban tett beismerő vallomása alapján 
minden tekintetben beigazoltnak látta a pártütés és felségsértés bűnét s ez 
alapon fő- és jószágvesztést hozott javaslatba. 

A judicium delegatum a vádindítványt összes mellékleteivel együtt Rá-
kóczi rendelkezésére bocsátotta azzal a meghagyással, hogy Rákóczi mint vád-
lott, a vádpontokra vonatkozólag hat hét és három nap alatt nyújtsa be kifogá-
sait, nyolc napon belül pedig nevezze meg azt az ügyvédet, aki ügyét a judicium 
delegatum előtt képviselni fogja. 

A judicium delegatum működése ezzel egyelőre véget is ért. Rákóczinak, 
mint ismeretes, november 8-án sikerült megmenekülnie a bécsújhelyi börtönből 
s bár a november 9-iki minisztertanács arra utasította a bíróságot, hogy hala-
déktalanul hozzon ítéletet, annyival is inkább, mert Rákóczi szökése csak újabb 
bizonyság bűnössége mellett, ítélethozatalra csak 1703 április 30-án került sor, 
természetesen a Hoche-féle vádirat szellemében. Rákóczi azonban ekkor már in-
dulóban volt a magyar határok felé, hogy a magyar nemzet feltépett sebeire gyó-
gyító írt hozzon s Isten nevében felvegye a harcot a hazáért és a szabadságért. 

Lukinich Imre. 

HAZAFELÉ. 

Három pár szandálos, fürge kicsi láb 
Szaladgál előttem, idébb meg odább ; 
Nem nézi, hogy merre megy a gyalogút, 
Vadvirágos lejtőn ide-oda fut. 

Biztos férfilépés, nyugodt, ütemes, 
Jön a hátam mögött — visszhangot keres; 
S a járásom halkabb kopogása 
Felelget, mint letompított mása. 

Búzatábla fölött pacsirta danol, 
Délre harangoznak, messze valahol. 
Nyári napsütésben mosolyog a hegy — 
Kis lépés, nagy lépés, hazafele megy. 

Máriássy Mihályné Szemere Katinka. 
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