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éter Katalin köszöntésére: 

A sors nagyon szép ajándéka, hogy debreceniként (egri munkahellyel) a szintén 

debreceni egyetemről induló Péter Katalin történészt születésnapján köszönthetem 

az alábbi írásommal. Azt a köztiszteletben álló embert és történészt, aki már gyer-

mekkorában elkötelezte magát a múlt kutatása mellett, noha megcsillantotta szépírói 

képességeit és a színpadon is otthonosan mozgott.1 Gazdag munkásságának ars po-

eticáját minden szakmabelinek követnie kell: „[…] a történelem nem függetlenül 

létezik, hanem a történész írja. […] a történelmet kutatni kell.”2 

A születésnapi gratulációk és jókívánságok tolmácsolása mellett nem mulasztha-

tom el ezt az alkalmat, hogy nyomtatásban is, az utókor számára is maradandóan, 

újfent köszönetet mondjak Péter Katalinnak azért, hogy szakmai előrehaladásom va-

lamennyi állomásán az egyik főszerepet elvállalta, az opponensi teendőket ellátta. 

Az egyetemi (KLTE) és az MTA szakbizottságai őt jelölték és kérték fel opponen-

semnek úgy a kandidátusi (1986 – Niederhauser Emillel), mint a habilitációs eljárás 

(1997 – Rácz Istvánnal, Orosz Istvánnal, ifj. Barta Jánossal) lefolytatására. A „vé-

letlen” vagy a „törvényszerűség” a nagydoktori disszertációm esetében szintén meg-

ismétlődött (2006 – Csetri Elekkel, Horn Ildikóval). A pozitív kicsengésű vélemé-

nyei a házi archívumomban megtalálhatók.  

Mivel Péter Katalin kutatási területe sokszínű, érdeklődése középpontjába a politi-

katörténetet felváltó vallás- és egyháztörténet, művelődéstörténet és a társadalomtör-

ténet (család, nő, gyermek) került, a laudálók sok szálon kapcsolódhatnak az ünnepelt-

hez. Én a magam részéről a „Nők a történelemben”3 blokkhoz csatlakoznék, konkrétan 

II. Rákóczi Ferenc és „Asszonyának” kapcsolatát bemutatva. Ki volt ez az „Asszony”, 

akit Rákóczi és környezete a magyar nyelvű levelekben csak így, személytelenül em-

legetett, illetve Rákóczi a franciául írt leveleiben „Madame”-nak szólított?4 

 

Nos, ő nem volt más, mint Sieniawskiné, Elżbieta Helena (szül. Lubomirska, 1669–

1729), a híres Lubomirski család sarja. Apja, a lengyelek által „barokk költőként” 

ismert Lubomirski, Stanisław Herakliusz herceg (1642–1702), anyja Zofia Opa-

lińska (1642–1675) volt. Alig hatéves, amikor anyja meghalt, neveltetéséről a varsói 

                                                 
1  Hogyan lettem történész? Péter Katalin válasza a Korall körkérdésére. Korall, 21–22. 

2005 novembere, 266–269; ERDÉLYI 2011, 108–124. 
2  Korall, 21–22. 2005 novembere, 267. 
3  PÉTER 2001; PÉTER 2008; PÉTER 2012. 
4  KOVÁCS–KÖPECZI–TÜSKÉS 2004. 
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apácák, ill. apja második házasságkötése után nagybátyja, Lubomirski, Hieronim 

Augustyn (1647–1706) gondoskodott. Elżbieta életfelfogására döntően a nagybácsi 

és a királyi udvar hatott. Az előbbi befolyására kötött rangjának megfelelő házassá-

got 18 évesen Sieniawski, Adam Mikołajjal (1666–1726), a volhíniai vajda 21 éves 

fiával, a királyi gárda tagjával, aki éppen hogy csak hazatért 1686 decemberében 

európai „peregrinációjából” (Prága, Párizs, London, Nürnberg, Róma, Velence, 

Bécs). A fiatalok, a gárdatag és a királyné udvarhölgye, 1687. július 6-án fogadtak 

egymásnak örök hűséget a varsói piaristák templomában, de a házastársak tűz-víz 

természete miatt kapocsolatuk igen hamar megromlott. Amíg a férj a gazdag hozo-

mánnyal (100 ezer złoty készpénzben, valamint 100 ezer złoty birtokokban) megelé-

gedve a Sieniawski család ősi birtokain, főleg Brzeżanyban (Brezánban, Berezsani-

ban5) képzelte el a jövőt, addig az ifjú feleség a mozgalmas Varsót, a királyi udvar 

pompáját, nyüzsgését és vidám hangulatát részesítette előnyben. Ez nem volt vélet-

len, hiszen Sieniawskiné Jan Sobieski király feleségének (Maria Kazimiera de la 

Grange d’Arquien-nek, akit a lengyelek csak Marysieńkának becéztek)6 legszűkebb 

                                                 
5  Ma Ukrajnában, Ternopol megyében található kisváros. – MACISZEWSKI 1911. – Brzeżany, 

Bzsezsani, Brezán, Brezna, Berezsani – a Sieniawski-család birtoka 1530-tól 1727-ig, a 

család kihalásáig. 
6  Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien (= Sobieskiné) szintén udvarhölgyként kezdte 

„karrierjét”. IV. Vasa Ulászló (Władysław IV) lengyel király (1632–1648), majd annak 

öccse, Vasa János Kázmér (Jan Kazimierz) lengyel király (1648–1668) francia feleségé-

nek, Maria Gonzaga de Nevers-nek szolgálatában állt. A két Vasa-uralkodó ambiciózus, 

intelligens, férjeit irányító személyiségének „belső kamarása” a majdani királyné, a szin-

tén francia származású Marysieńka lett. Közeli kapcsolatukat a pletyka szerint azzal ma-

gyarázták, hogy Marysieńka a királyné törvénytelen gyermeke volt, vér szerinti apjának 

a „Nagy Condé” (II. Louis de Bourbon–Condé, 1621–1686) herceget emlegették. Hogy 

mennyire igaz vagy hamis ez a pletyka, az most mellékes, de az a tény mindenképpen 

árulkodó, hogy a királyné közbenjárása, no meg a varsói pápai nuncius hathatós támoga-

tása is szükséges volt ahhoz, hogy a „kedvenc udvarhölgye” első házasságát törvényesen 

felbontsa Róma. Sőt, azt is „elintézte” a királyné, hogy Maria Kazimiera (= Marysieńka), 

aki első férjének, az iszákos Jan Zamoyskinak a halála után már egy hónappal férjhez 

ment titokban Jan Sobieskihez, hivatalosan is frigyre léphetett választottjával 1665 júliu-

sában. Maga a pápai nuncius, Antonio Pignatelli (a későbbi XII. Ince pápa) adta össze a 

házasság szentségét megsértő párt. Az özönvíz (potop, 1655–1660), a kis északi háború 

idején bátorságával, személyes példamutatásával nagy népszerűségre szert tevő Maria 

Gonzaga királyné iránti szimpátia hamar az ellentétébe csapott át. A svéd, orosz, török 

háborúktól kimerült János Kázmér király, a szerzetesi magányra vágyakozó uralkodó a 

Rzeczpospolita alkotmányát megsértve lemondani szándékozott trónjáról, de az utód-ki-

rály választásának ügyét még életében (vivente rege) szerette volna kivitelezni. Elgondo-

lását a királyné teljes szívvel támogatta, mivel a megválasztandó királynak Henri Jules de 

Bourbon, d’Enghien hercegét, a Nagy Condé fiát szánta. A Lengyel–Litván Nemesi Köz-

társaság egyik sarkalatos alaptörvényét veszélyeztető lépést, a „francia fúria” fondorlatos 

tervét Jerzy Sebastian Lubomirski nagyhetman, udvari marsall vezetésével a rokosz (ki-

rályellenes fegyveres felkelés, 1662–1667) hiúsította meg. (Lásd erről: KŁACZEWSKI 

2002, 183–209, 241–272.) Az „átkozott hárpia”, ahogyan még emlegették a királynét, 
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köréhez tartozott. Sőt, bizalmasának is mondhatjuk. Itt tanulta ki a „francia nők” 

szerepét, azaz a politikai háttérben, de gyakran a szintéren kifejtett aktív cselekvést. 

A politikai tapasztalatok megszerzésének kísérőjelenségei voltak a szerelmi intrikák, 

kalandok is, amelyek révén a politikai szereplőket befolyásolni lehetett. Két éven át 

titkos szerelmi viszonyt folytatott a korona főhetmanjának fiával, Jan Stanisław 

Jabłonowskiwal, ami az udvarnál tartózkodó sógornőinek7 „árulkodása” következté-

ben 1694-ben kitudódott. Férj és feleség ügyét a Lubomirskiak és Sieniawskiak közös, 

nagycsaládi tanácsa hozta egyenesbe, mint ahogyan az 1695-ben ugyancsak napvi-

lágra került, „Szép Heléna” és Aleksander Sobieski királyfi közötti románcot is.  

A Jan Sobieski király halála (1696) utáni interregnum idején a Sieniawski házas-

pár Conti herceg királyjelöltségét (a francia pártot) támogatta Lubomirski „nagybá-

csi” tanácsára a „némettel” szemben, I. Lipót császár és I. Péter cár választottjával, 

Frigyes Ágost szász választófejedelemmel szemben. 1698-ban viszont már II. Erős 

Ágost király (1697–1706, 1709–1733) táborát erősítették Sieniawskiék. Azt, hogy a 

pártállásban vajon szerepet játszott-e a Jan Jerzy Przebendowski malborki vajdával, 

a „szász” király tanácsosával létesített intim viszony, dokumentumok hiányában nem 

tudjuk. Mindenesetre a Sieniawski család reputációja II. Ágost királynál ugrássze-

rűen megnövekedett, de a feleség a politikai színváltás ellenére sem hagyott fel a 

„franciapártisággal”. Még gyermekük, Zofia Maria születése (1699) sem hátráltatta 

közéleti aktivitását. Talán úgy is jellemezhetnénk ezt a szituációt, hogy a nagypoli-

tikában családi „munkamegosztás” érvényesült. Eszerint Sieniawski a hivatalos, ki-

rálytámogató vonalat, Sieniawskiné pedig az ellenzéki, francia, svéd kapcsolatokat 

ápolta.  

A „határozatlan, döntésképtelen” (niezdecydowany) férj, 1691-től bełzi vajda, 

szenátor természetesen tudott arról, hogy felesége, a „bełzi palatina” a franciaországi 

lengyel követ, du Héron márki és a lengyel prímás érsek Radziejowski, Michał 

(1645–1705) kérésére 1701 decemberétől kezdve, a Varsótól távoli, ukrajnai kasté-

lyaikban bújtatta a magyarországi szökevényeket, Rákóczit és Bercsényit, az I. Lipót 

                                                 
franciás udvartartását a János Kázmért váltó Mihály (Michał Korybut Wiśniowiecki, 

1669–1673) király habsburgiánusra cserélte fel Habsburg III. Ferdinánd császár, magyar, 

cseh király lányának Eleonóra Maria Jozefának nőül vételével (lengyel királyné 1670–

1673 között), amire újból a francia módi következett Marysieńka jóvoltából. 1676. feb-

ruár 2–án koronázták lengyel királynévá a Wawelben. A francia–lengyel kapcsolatok és 

együttműködés elkötelezett híve volt. 

A házasságainak évei alatt született 15 gyermekből csak négy Sobieski-gyerek érte meg 

a felnőttkort: Jakub (1667–1737), Teresa Kunegunda (1676–1730, a bajor választófeje-

delem, II. Miksa Emánuel felesége), Aleksander (1677–1714) és Konstanty (1680–1726). 

Lengyelországon túlmutató személyes, családi érdeke arra irányult, hogy családját, a 

d’Arguieneket XIV. Lajos a francia udvari arisztokráciába emelje. 

Részletesen lásd az alábbi munkákat: KOMASZYŃSKI 1983; WÓJCIK 1983; stb. Legújab-

ban KARWAT 2014, 337–347. 
7  Adam Sieniawski lánytestvérei, Joanna az ekkor még csak halicsi alkamarás, Stefan Po-

tocki, Teofila pedig az ekkor még csak a korona zászlótartójának, Aleksander Jan 

Jabłonowski felesége volt.  
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császár, király által köröztetett gonosztevőket. A „francia” és „német” mérnököknek 

álcázott szökevények 1702 márciusa és 1703 júniusa között többnyire Brzeżanyban 

(Brezánban) élvezték a nagyon távoli rokon háziasszony vendégszeretetét,8 Rákóczi 

plusz még az „Asszony” szerelmét is. Erről ekképpen emlékezett Rákóczi: „Szívem-

ben én egy másféle lángot melengettem, egy istentelen, házasságtörő szerelmét, 

mely már néhány évvel korábban lobbant föl, és egészen a magyar háború végéig 

sok hitszegésen, hazugságon és elmondhatatlan aljasságokon növekedett”.9 Rákóczi 

a vallomásaiban többször is visszatér a „bünös” viszonyra. „[1711-ben] a nyilvános 

botrány elől ugyan elrejtve, de folytattam a házasságtörést, és evilági szerelmemet, 

nem annyira a gyarlóságtól vagy a természetes hajlamtól vezetve, mint inkább abból 

a rangom szabta szükségből10 és meggondolásból, mely sem a köz-, sem a magán-

ügyek tekintetében nem tanácsolta, vagy inkább nem engedte meg, hogy megszakít-

sak egy olyan kapcsolatot, amelyet már nyolc éve folytattam.”11 Arról viszont nem 

ejt szót a bűneit emlegető, szinte meggyónó Rákóczi, hogy kapcsolatuknak egy kis-

lány lett a gyümölcse. A lengyel szakirodalomban – sajnos a forrás megjelölése nél-

kül – ismert az a Magyarországon „elhallgatott” adat, hogy Rákóczinak a tőle hét 

                                                 
8  Rákóczi a Vallomásokban (Első könyv) ezeket írja: „Sem ismerősöm, sem barátom nem 

volt Lengyelországban, jóllehet nagyanyám, Báthori [Zsófia] fejedelemasszony révén ki-

váló nemesi házakkal vagyok rokonságban, de a németek igája alatt tilos és veszélyes volt 

ápolni velük a barátságot.” RÁKÓCZI 1979, 166. 

Ide kapcsolódóan említeném a legújabb antropológiai vizsgálat hipotetikus eredményét, 

amelyet a kassai premontrei Szentháromság templomban eltemetett I. Rákóczi Ferenc és 

Báthori Zsófia vélelmezett csontmaradványainak mtDNS vizsgálatáról közölt egy ma-

gyar–szlovák kutatócsoport. NAGY–CSÁKYOVÁ–MENDE–TÓTH–FRAENKEL 2015, 125−133. 

– I. Rákóczi Ferenc leszármazottai és anyai ági felmenői – A-változat (a 129. oldalon); I. Rá-

kóczi Ferenc anyai ági felmenői (nem teljes) – B-változat (a 130. oldalon). 
9  RÁKÓCZI 1979, 430–431. 
10  Úgy tűnik, hogy a „rangom szabta szükség” a korban természetes dolognak számított. 

Tadeusz SZULC (Łódź) történész utánakutatott a királyi szeretőknek és törvénytelen gyer-

mekeiknek. Az eredményt Kochanki i nieprawe dzieci królów polskich w okresie elek-

cyjnym (w świetle ówczesnych relacji) című írásában publikálta. Báthoritól az utolsó vá-

lasztott lengyel királlyal, St. Poniatowskival bezárólag táblázatos összefoglalást készített 

a királyok szeretőiről és született gyermekeikről A kimutatás szerint pl. Báthori Istvánnak 

a niepolomicei várnagy lányától két gyereke, az ottani erdész lányától és egy grodnoi 

városi nőtől pedig még 1–1 fia is született. II. Erős Ágost lengyel király név szerint ismert 

10 szeretője közül 8-tól született 13 házasságon kívüli gyermeke, ebből 6 volt a fiú. Eu-

rópai kitekintésben spanyol és angol példákkal is szolgál a cikk. IV. Fülöp spanyol ki-

rálynak pl. „legkevesebb 32 fia” született a lányokat nem számítva. Stuart Károlynak 

uralkodása idején, 1660–1685 között hét ágyasától 14 elismert gyermeke született, de 

öccse, Stuart Jakab sem maradt el bátyja mögött e téren. XIV. és XV. Lajos francia király 

11, ill. 22 törvénytelen természetes utód apja volt. SZULC 2007, 125–147. A választott 

lengyel királyok szeretőinek regisztere is elkészült Iwona Kienzler tollából. KIENZLER 

2013. Jerzy Besala a királyi házasságokat vette szemügyre abból a szempontból, hogy 

azok szerelemből vagy számításból születtek-e? BESALA 2013. 
11  Uo. 463. 
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évvel idősebb „Asszonytól” kislánya született 1703. november 21-én Lvovban.  

Az 1704 augusztusában elhalálozott lányka nevét nem jegyezte fel az utókor.12 

Mint ahogyan Marysieńka teljesen uralta férje, Jan Sobieski király akaratát, és 

lépten-nyomon beleártotta magát az országos politikába, úgy az „alacsony termetű”, 

nem „különös szépség” Helena is, Sieniawski szenátor-, vajdafeleségként belefolyt 

a férfiak „dolgába”, és egy pillanatra sem fordított hátat a nagypolitikának. De más-

ban is utánozta a férfiakat. Nem csak a dohányzás élvezetének hódolt, napi négy-öt 

órai munka után „örömest vadászik, ami az ő pihenése, meg a lőfegyverekkel való 

foglalatosság, mert nagyon ügyesen lő célba”.13 A Rzeczpospolita (Lengyel–Litván 

Nemesi Köztársaság) legbefolyásosabb méltóságviselőivel levelezett, rajta keresztül 

vezetett Rákócziék útja a „franciás”, megbízható főurakhoz. Közvetlenül, ill. köz-

vetve ilyen úton értesülhetett Rákócziék magyarországi tervéről például Ra-

dziejowski, Michał gnieznoi prímásérsek, aki II. Ágost esküdt ellensége volt, 

Wiśniowiecki, Janusz Antoni (1678–1741) vilnói, majd krakkói, Potocki, Józef ki-

jevi, Kątski (Kontski), Marcin podóliai vajda és még többen.14 Ez a feleség által kép-

                                                 
12  STASIEWICZ 2015. Megjegyzés: a tanulmány címében szereplő „Herod-baba = harcos, 

harcias asszony” kifejezéssel adható vissza. 

Ide kívánkozik Szekfű Gyula sommás véleménye is. „Mikor a felkelés ügye végét járta, 

szétszórt kurucoknak nem volt hol fejüket lehajtaniok, a parasztságot kuruc és császári 

sereg egyaránt kiélte, Rákócziék és Bercsényiék víg szánkócsilingeléssel sikamlottak a 

lengyel határ haván, szép lengyel asszonyok társaságában.” SZEKFŰ 1993, 30. 
13  DE L’HOMMEAU 1973. Lásd még: Polski Słownik Biograficzny (PSB). T. XXXVII/1. 

1996, 90–96. és POPIOŁEK 1996. stb. történeti biográfiáját. 
14  Radziejowski, Michał (1645–1705). A hazai és a külföldi jezsuita intézményekben 

(Rawa, Párizs, Prága, Róma) szerzett tudásának köszönhetően gyorsan haladt előre az 

egyházi ranglétrán. Jan Sobieski király odaadó híveként 1681-ben már warmiai püspök, 

1687-ben érseknek terjesztették elő Rómában. XI. Ince pápa jóváhagyásával 1688-ban a 

lengyelországi, a gnieznoi prímásérsekségbe iktatták be. Az 1696–1697. évi királyválasz-

tási harcok idején a „francia” pártot vezette, II. Ágost megválasztását nem fogadta el, 

megkoronázását nem volt hajlandó elvégezni, Gdańskba menekült a felkérés elől. Itt érte 

a halál 1705-ben. Lásd ŚMIGIEL 2002. biográfiai lexikonát. 

Wiśniowiecki, Janusz Antoni (1678–1741) a Mihály királlyal (Wiśniowiecki, Michał ur. 

1669–1673) rokonságban álló főúri családban jezsuita neveltetést kapott. A jezsuitákhoz 

való egész életen át tartó ragaszkodását mutatja, hogy már sztarosztaként kolostort alapí-

tott számukra a volhíniai kisvárosban, Kremenyecben (Krzemieniec, ma Ukrajnában).  

A kolostor területén felépült kollégium működtetésétől sem tagadta meg anyagi támoga-

tását. Ez az oktatási bázis fontos szerepet kapott a későbbiekben a kijevi egyetem alapí-

tásánál. Országos hivatalait II. Ágost királytól nyerte: litván nagyfejedelem udvari mar-

sallja, vilnói, majd krakkói vajda funkciókban tevékenykedett. 1707-ben az ellenkirály-

hoz, I. Szaniszlóhoz pártolt, de a poltavai vereség (1709) után „hazatért”, II. Ágost újra  

a hívei közé fogadta. Olyannyira, hogy Sieniawski 1726-ban bekövetkezett halála után a 

Rzeczpospolita legmagasabb világi pozicióját, a krakkói kastellánságot is neki juttatta. 

1717-ben a Fehér Sas rend – a Nemesi Köztársaság legrangosabb kitüntetése – tagjai közé 

emelte. Adományából épült meg a lvovi Páduai Szt. Antal templom is, ahová temették is. 
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viselt francia orientáció a férj és az „Asszony” rokonságának karrierjét viszont egy-

általán nem hátráltatta. Sőt! A nagybácsi Lubomirski, Hieronim és Sieniawski kato-

nai és politikai karrierje igazán 1702-ben teljesedett ki. II. Ágost az egykori ellensé-

ges nagyurakat, Lubomirski, Hieronimot a korona főhetmani (hetman wielki), Sieni-

awski, Adamot pedig a korona nagyhetmani (hetman polny) tisztségével jutalmazta 

és láncolta magához 1702. május 22-én, ill. 24-én.15 Litván bázisát a Rákóczi-em-

lékiratokban is felbukkanó Wiśniowiecki testvérpár lekötelezésével szilárdította 

meg. Amíg Janusz Antoni W. (Leszczyński lány az ő felesége is, akárcsak Józef 

Potockinak) a litván nagyfejedelmi udvari marsallságból a vilnói kastellánság és a 

vilnói, majd a krakkói vajdaság tisztségébe emlekedhetett a király jóvoltából, addig 

                                                 
NIESIECKI T. 4. 1743, 552–553. Lásd még CZAMAŃSKA 2007. monográfiáját, illetve 

ANUSIK (2009, 229–231.) Wiśniowieckiekre vonatkozó tanulmányát.  

Potocki, Józef (1673–1751) katonacsaládból származott, Jan Sobieski királytól kiérde-

melte a nagyhetmanságot és a legmagasabb világi méltóságot, a krakkói kastellánságot 

(várnagyságot). Családi fészkük Stanisławowban volt található. Előnyösen házasodott. 

Felesége a Leszczyński családbeli Viktória volt, aki révén volhíniai (wołyńi) és bravlavi 

(bracławi) birtokokhoz jutott. 1696–1697-ben, a királyválasztási küzdelmekben ő is Conti 

herceget támogatta, ám 1698-ban már II. Ágost híve lett. Miután 1702-ben egyik hetman-

ságot sem nyerte el a királynál, ezért átpártolt a svéd támogatással királlyá választott és 

koronázott rokonhoz, I. Szaniszlóhoz (Leszczyński, Stanisławhoz). I. Szaniszló, ill. XII. 

Károly híveként hosszú éveken át az oroszpárti (sandomierzi) konföderáció ellen harcolt. 

1709 végén Magyarországra menekült az oroszok elől, Rákóczit szolgálta egységeivel 

néhány hónapon keresztül. 1710-ben XII. Károlyhoz menekült a törökországi Benderbe. 

II. Ágost amnesztiájával hazatért, de élete végéig a szász dinasztia ellensége maradt. PSB 

T. XXVIII/1. 1984, 60–61.; ZIELIŃSKA 1977, 255–257. 

Kątski, Marcin Kazimierz (1636–1710) iskoláit Krakkóban és Padovában végezte. 1653–

1657 között a francia hadseregben dragonyos tisztként szolgált. Hadi tapasztalatait a len-

gyel királyi gárdánál kamatoztatta. A törökök és tatárok elleni háborúkban szerzett érde-

meket, az 1680-as éveket Jan Sobieski király oldalán harcolta végig. (Ott volt Bécs 1683. 

évi ostrománál is.) 1696–1697-ben ő is a francia Conti herceg lengyel királlyá választá-

sáért küzdött, de az északi háború idején (1700–1721) mindvégig kitartott II. Ágost mel-

lett 800 fős magánhadseregével. PSB T. XII. 1966–1967, 316–318. 
15  II. Ágost király egyéb módon is kötődött a Lubomirskiakhoz. Első hivatalos metresze 

Urszula Katarzyna Lubomirska (szül: Ursula Katherina von Altenbockum), Jerzy Domi-

nik Lubomirski (1665–1727) első felesége volt. A férj elnéző magatartását a király 1701-

ben a királyi gárda parancsnoka, 1702-ben udvari kamarás kinevezéssel próbálta elnyerni, 

sikertelenül. A férj a lengyel prímásérsek, Radziejowski segítségével Rómában elérte a 

válás kimondását. II. Ágost gazdagon honorálta Urszula 1698–1703 közötti „szolgála-

tait”. I. Lipót császártól megváltotta számára 1704-ben a „tescheni hercegséget”, s ennek 

okán hivatalosan a Reichfürstin von Teschen titulussal is büszkélkedhetett. II. Ágost 

többi, hivatalos szeretői közül az ismertebbek: Aurora von Königsmarck, Anna Aloysia 

Maximiliane von Lamberg, a török szépség – Fatima, Henrietta Renard, Angelique Du-

parc, Marianna z Bielińskich Denhoffowa, Ermunda Sophie von Dieskau. A legutolsó a 

sorban Krystyna Edmunda von Osterhausen volt, de a legismertebbnek a Cosel bárónő-

ként elhíresült Anna Konstancja von Hoym számít. Ajánlott lengyel szakirodalom: 

POPIOŁEK 2003; KIENZLER 2013. 
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testvére, Michał Serwacy W. (1680–1744) a litván főhetmanságot, majd – a testvér 

hivatalváltása után – a vilnói vajdaságot érdemelte ki a királytól. 

II. Ágost király honorlépéseit valójában a királyi hatalom megmentése magya-

rázza, hiszen a svédektől elszenvedett katasztrofális vereségek – 1702 áprilisában a 

litván főváros, Wilno, egy hónap múlva az „új” lengyel főváros, Varsó, ugyanezen 

év augusztusában már a koronázó főváros, Krakkó is kapitulált a svédek előtt – vég-

veszélybe sodorták trónját, lengyel-litván országát. Ezek a hadi kudarcok és az ezek-

hez párosuló erkölcsi presztízsveszteségek mély belpolitikai válságba taszították a 

Rzeczpospolitát. A politikaformálók, -csinálók ahelyett, hogy ebben a válságos idő-

szakban a társadalom összefogását szorgalmazták volna, két egymással viaskodó, 

nagy táborba – az ún. békepártba (varsói konföderáció, 1704. február 16.), illetve 

háborús pártba (sandomierzi konföderáció, 1704. május 20.) szerveződtek, és belhá-

borúval is tetézték az ország baját.16 A varsói és a sandomierzi konföderációk prog-

ramját és céljait ténylegesen közös nevezőre hozni képtelenség volt. Amíg a varsói 

konföderátusok II. Ágost király törvénysértését, a királyi eskü megszegését, vagyis 

az ország tudta és beleegyezése nélküli háborút a Nemesi Köztársasággal szembeni 

megbocsáthatatlan bűnnek minősítették, addig a sandomierziek a Svédország elleni 

honvédő háború sikeres befejezését mondták ki elsőrangú feladatnak. Amíg a béke-

pártiak a király felelősségre vonását, bíróság elé citálását (a lex regnat, non rex alap-

ján)17 szorgalmazták, addig a háborút igenlők az általános nemesi felkelés kihirdeté-

sét követelték – a királyt sem kizárva abból. II. Ágost „vétkeinek” kivizsgálását vi-

szont a háború győztes befejezése után vélték csak időszerűnek. 

A válság 1706–1707-ben jutott a mélypontjára, amikor XII. Károly svéd király 

II. Ágost királyt királyi és nagyfejedelmi hatalmáról hivatalosan is lemondásra kény-

szerítette pártfogoltja, I. Szaniszló (Stanisław) javára. A Gusztáv Adolf tiszteletére 

kiválasztott Lützen melletti, altranstädti várban aláírt titkos békediktátum (1706. 

szeptember 24.)18 II. Ágostot „kiűzte” a Rzeczpospolitából a szász hercegség, ill. a 

választófejedelemsége megkímélése fejében. Mivel ez a sandomierzi konföderáció 

tudta nélkül született diplomáciai aktus az 1699 óta élő, többször megújított és Svéd-

ország ellen irányuló, lengyel–litván–orosz szövetségi szerződést annullálta, a 

Rzeczpospolita keleti része, a kis-lengyelországi és a litván társadalom (nemcsak a 

nemesség!) teljesen kiszolgáltatottá vált. A „kis északi háború” (1655–1660) svéd 

önkényét megtapasztaló lakosság zöme, a „sandomierziek” Oroszországnál kerestek 

menedéket. Nagy Péter cár a „barátja”, II. Ágost árulását egy új királyválasztással 

akarta feledtetni és törvényesíteni. Rávette a konföderáció vezetőit, közöttük Sieni-

awskit is, hogy a „hazaáruló Ágost” helyett alkalmas személyt keressenek és válasz-

szanak a lengyel trónra. Ennek a kezdeményezésnek lett az eredménye többek között 

                                                 
16  Actum in Curia Varsaviensi, 1704; Actum in castro Sandomiriensi, 1704. 
17  A Rzeczpospolita berendezkedéséről és működéséről szóló szakirodalomból pl. HÜPPE 

1894; KUTRZEBA 2001; WISNER 1978; OLSZEWSKI 1988, 503.; GIEROWSKI 2003, 221–

290; DAVIES 2006, 262–300.; GEBEI 2007, 13–36.; 230–242. stb. 
18  A békeszerződés szövege publikálva: Friedens–Tractat, 1706, 175–183; Theatrum Euro-

paeum, 1718, 139–143. 
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II. Rákóczi Ferenc királyjelöltsége és a feltételeket rögzítő varsói egyezmény (1707. 

szeptember 4/15.).19 

Ebben a bonyolult, mind a férje karrierjét, de a család vagyonát is veszélyeztető 

szituációban Sieniawskiné egy pillanatra sem pihent. A szembenálló felek valam-

ennyi potens személyével állandó kapcsolatot tartott fenn, az uralkodókat, XII. Ká-

rolyt, I. Szaniszlót, Nagy Pétert is ideértve természetesen. Bármennyire is gyengéd 

szálak fűzték az „Asszonyt” Rákóczihoz, Sieniawskiné szörnyű haragra gerjedt Rá-

kóczi könnyelmű, meggondolatlan lépése miatt. Haragja több forrásból is táplálko-

zott. A korábbi és az adott időben hozzá befutott információkból egyértelművé vált 

előtte, hogy küszöbön áll az 1700 óta mindig győztes XII. Károlynak és lengyel kre-

atúrájának, I. Szaniszlónak összehangolt támadása a sandomierziek ellen, és győzel-

mük ezennel sem marad el. Annál is inkább, mert a lengyel–litván nemesség maga-

tartása erősen ingadozott a hadiszerencsétől függően, ahogyan azt 1700 óta lehetett 

tapasztalni. Következésképpen egy svéd támogatással kivívott „I. Szaniszló-i” győ-

zelem az egész Rzeczpospolitát Szaniszló oldalára állíthatta. A sandomierzi konfö-

deráció vezetői a svéd és a Szaniszló-párti lengyel hadak megindulásakor nyíltan 

(hivatalos formában) és titokban (magánemberként) egyaránt tárgyalásokat kezde-

ményeztek Szaniszló embereivel. Egyértemű, hogy mindenki az új helyzethez kívánt 

igazodni. Például Denhoff, a konföderáció marsallja a Varsóba érkezett Bercsényi-

delegációt kifejezetten zavarkeltőnek minősítette: „csak confusiót szaporítani gyüt-

tek az magyarok” Varsóba20 – állította. De Sieniawskiék magánakciói is a lavírozást 

igazolják. I. Péter cár Nedeczky Sándornál, Rákóczi cári rezidensénél azt firtatta, 

hogy „mi lelte [Sieniawskit]? Igen megváltozott, jóakarótok volt az, most hol maga 

akarja [a koronát], hol senkit. Stanislaushoz [I. Szaniszlóhoz] is jár az embere neki 

is, czárnak is”.21 Sieniawskiné, aki minden irányba sokszínű politikai játszmát foly-

tatott, Ráday Pálnak vallotta meg őszintén dühének, elkeseredettségének mozgató-

rúgóit. Ráday Pál 1707. szeptember 3-án Varsóban dátumozott jelentéséből idézünk: 

„[Sieniawskiné] beszéllette azt is, hogy az czárral való Felséged negotiatiojának [ke-

reskedésnek] volt immár híre az udvarnál, de éppen nem hihetik, hogy Felséged ab-

ban avassa magát, mert az által a francia király barátságábul ki fog esni, […], igen 

debacchalódott, hogy Felséged az eő híre ’s tanácsa nélkül így praecipitálta [meg-

buktatta] az dolgot, és a’ mely aestimatioja [megbecsülése] volt is Felségednek a’ 

világban, ezen mostani hirtelenséggel elrontotta. Sőt mivel minnyájan azt hiszik, 

hogy az eő tanácsábúl löttek ezek […], őtet egészlen el rontotta Felséged, és mind a 

                                                 
19  GEBEI 2007, 263–289. Rákóczin kívül felajánlották még a lengyel koronát Sobieski király 

fiainak, Jakubnak és Aleksandernek, Savoyai Eugénnak, de a sandomierzi konföderáció 

vezetőit, Sieniawski főhetmant, Denhoff (Dönhoff) marsallt, Szembek alkancellárt stb., 

is a korona esélyeseként emlegették. A varsói szerződés szövege: MNL OL. G. 15. Caps. 

F. Fasc. 149. f. 174–177. Kiadva: MÁRKI 1913; oroszul: Polnoje szobranie zakonov 

Rosszijskoj imperii. T. IV. 385–387. 
20  Piszma i bumagi imperatora Petra Velikovo. T. V. 686. 
21  Archívum Rákóczianum, 1877, 445.  
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svécusra, mind a moskvára nézve tűz ’s-víz között van. [Az Asszony] azt is mon-

dotta, hogy a’ lengyelekben ne bízzon Felséged, mert a lublini conventnek dilatioja 

[késlekedése] szerint semmi sem lesz az electiobúl, a’ kiknek máris arra van nagyobb 

gondgyok, hogy salvalhassák [mentsék] magokat a’ svecus előtt […].”22 

 A Rákóczi iránt érzett ambivalens emóciók – a „tanácsadói” mellőzöttség miatti 

sértettség, a szeretett férfiért való aggódás – némi elhidegülést hoztak Rákóczi és 

Sieniawskiné kapcsolatában. Leveleikből a magántermészetű megjegyzések szinte 

eltűntek, csupán a hadi- és a belpolitikai események rövid, hírszerű közlésére szűkí-

tették mondandójukat.23 1709 farsangjakor viszont szabadjára engedték érzelmeiket. 

Sieniawskiné vendégségbe érkezett szerelméhez Munkácsra, aki változatos prog-

rammal (szánkózás, vadászatok, bálok, vendégeskedések Bercsényiéknél Ungváron 

stb.) kedveskedett rég nem látott „Asszonyának”. Egy teljes hónapon át tartottak a 

„mézes napok” (1709. február 6. – március 7.),24 a tavasz beköszöntével pedig újra 

a „hogyan tovább?” egyre súlyosbodó kérdése szabta meg a mindennapok program-

ját. Az 1708-as trencséni vereség után az amúgy is csak szerénynek mondható gaz-

dasági bázis olyannyira összeszűkült, hogy a szabadságharc Rákóczi és Bercsényi 

által elképzelt sikeres lezárása önerőből kivitelezhetetlenné vált, egyedüli megoldás-

nak egy diplomáciai siker kínálkozhatott. A francia, svéd, orosz kártyára egyaránt 

fogadó Rákóczinak 1709-ben egyfelől egyszerűsödött, másfelől bonyolultabb lett a 

helyzete. XII. Károly svéd király katasztrofális veresége Poltavánál (1709. június 

27./július 8.25) Rákóczi számára a francia és/vagy az orosz ütőkártya életben mara-

dását jelentette egyelőre. 

 A hadisikerét Európában szétkürtölő cárnak Rákóczi sietett illőn gratulálni. Utasí-

tására Nedeczky Sándor rezidense és felesége, tehát a lublini „magyar követség” ven-

dégségbe invitálta a győztes uralkodót, aki szívesen vette a tiszteletére adott fogadást. 

Az 1709. szeptember 15-i esemény a külső csillogás és pompa ellenére pikáns lehetett, 

mert a cár jobbján és balján a Rákóczihoz kötődő „Asszonyok” ültek az asztalnál! „[A] 

czár ült Felséges asszonyom [Rákócziné] bal keze felül, Szinyavszkiné asszonyom 

jobb kezére.” A cár fia átellenben, valamint ott foglaltak helyet a többi, cár személye 

körüli hivatalos személyek is. Legalább „12 banketimon” figyelhette már közvetlen 

közelről Nedeczky a cár vendégek közötti forgolódását, de ilyen felszabadultnak még 

soha nem látta a cárt – jelentette urának a magyar rezidens. „[O]ly víg volt ő Felsége, 

hogy egy órátul fogva egész tizenketted fél óráig mulatott, ivott, s táncolt eleget, vége 

felé egy legalább 400 tallért érő contrafictit maga praesentálta kegyelmes asszonyom-

nak s őt publice meg is ölelte és megcsókolta.” „Szinyavszkiné” is sokat beszélgetett 

négy szem közt a cárral és Rákóczinéval, „ad partem, közben-közben” „Golovkin s 

Saphiroff [Safirov], Dolgoruky [Dolgorukij] urammal”.26 

                                                 
22  RÁDAY 1961, 266–268. 
23  BENICZKY 2005, 80, 98, 109. stb. Lásd még: KOVÁCS–KÖPECZI–TÜSKÉS 2004, 65–66, 

67–69, 70–76. stb. 
24  BENICZKY 2005, 201–206. 
25  GEBEI 2009, 903–939. 
26  Litterae Nedeczkianae, 1709. 
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Mint ahogyan arra az előbbiekben már utaltam, a poltavai diadal után Rákóczi 

szempontjából bonyolultabbá is vált a külpolitikai terep, mert a cár, egy újabb konf-

rontációt elkerülendő, az „Ausztriai Házzal” való megbékélést javasolta Rákóczinak 

Oroszország közbenjárásával. Igaz, ezt a javaslatát csak kerülő úton hozta a fejede-

lem tudtára, hiszen ezt a szándékot az orosz bécsi követ, Johann Christoph Urbich 

először hivatalosan tesztelte Bécsben. A „bécsi udvar” igen rossz néven vette a cár 

közvetítő szerepre való felajánlkozását – továbbította a Bécsből Lublinba befutott 

kellemetlen hírt Rákóczinak Nedeczky Sándor 1709 decemberében. Hogyan gondol-

hatta azt a cár, hogy mediátorságot vállaljon I. József király és alattvalója, Rákóczi 

között? „Illenék az – kérdezték Bécsben –, ha a cár és Mazepa között valaki mediá-

torságot kínálgatna? Illendő lenne az, ha valaki ezen az alapon elvitatná Kozákor-

szágot a cártól?27  

 Érthető reakció, hogy minden követ igyekezett megmozgatni Rákóczi a cári dön-

tést megváltoztatásáért, miközben egy halovány alternatíva sejlett fel a magyar ügy 

megmentésére. XII. Károly Poltava után török földre való menekítése és az Oszmán 

Birodalom Oroszország elleni háborújának kiprovokálása új reményekkel kecsegtet-

hette Magyarországot és Erdélyt. A svéd király befogadása és Benderben biztosított 

menedéke az 1700. évi konstantinápolyi orosz–török béke felmondását lebegtette. 

Magyar szempontból elemezve a fejleményeket: ha ez a háború a Porta esetleges 

győzelmét hozná, úgy a karlócai béke hatálytalanításával az Erdélyi Fejedelemség 

régi fényének a feltámasztásához vezethetett volna. Tehát, Rákóczi a küszöbön álló 

háború befejezése után, akár az egyik, akár a másik fél győzelmétől a szabadságharc 

reményteljes lezárását vizionálta.  

Közismert, hogy a török hadüzenetre válaszoló I. Péter cár pruti hadjárata (1711 

júniusa, júliusa) kudarcot szenvedett, ellenben az Oszmán Birodalom sem tudta ki-

aknázni győzelmét. Nem változtak az erőviszonyok Kelet-Közép-Európában, az 

egész karlócai rendszer nem bomlott fel, a 17. századi permanens háborúk kora sem 

lobbant fel, és a Habsburg–Oszmán küzdelmek sem éledtek újjá. Kézzel fogható kö-

zelségben Rákócziéknak mindössze Nagy Péter Oroszországa maradt, miközben a 

Sieniawski–Denhoff vezette sandomierzi konföderáció is az orosz cártól várta a len-

gyel belpolitikai válság lezárását. I. Péter cár a legkézenfekvőbb megoldást válasz-

totta. Megbocsátott az „áruló” II. Ágost volt lengyel királynak, és visszasegítette el-

                                                 
 Golovkin, Gavriil Ivanovics (1660–1734) anyai ágon I. Péter cár rokona, 1706–tól „kül-

ügyminiszter”. Safirov, Pjotr Pavlovics (1669–1736) 1691-től fogva már a „külügyben” 

dolgozott a latin, lengyel, német, holland, francia nyelvet ismerő, lengyel zsidó szárma-

zású hivatalnok. Golovkin „külügyminiszter-helyettese”. I. Péter cár valamennyi szerző-

dés- és békekötésének központi alakja, így az 1707-es varsói (orosz–magyar–erdélyi) 

egyezménynek is. 

 Dolgorukij, Grigorij Fjodorovics (1656–1723) a lengyelországi ügyekért felelős vezető 

diplomata, 1700–1706 és 1709–1721 között lengyelországi követ. Jó kapcsolatot ápolt 

Bercsényivel, Nedeczkyvel, de a lengyel–litván „orosz párt” életben tartása, ti. az orosz 

külpolitika egyik stratégiai célja, mindig prioritást élvezett a magyar üggyel szemben. 
27  Litterae Nedeczkianae, 1709. 
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hagyott trónjára, majd egy újabb, Oroszország és a Rzeczpospolita között kötött szer-

ződéssel az északi háború végleges befejezésére, Svédország totális legyőzésére szö-

vetkeztek.28 Rákóczi ügye – már nem a lengyel királyjelölt ügye többé (!) – az orosz 

külpolitikában messze háttérbe szorult. Sieniawskiné közbenjárása csak arra volt ele-

gendő, hogy Rákóczi személyesen találkozhasson a cárral. Még a pruti hadjáratot 

megelőzően, 1711. április 28-án, éppen a szatmári pacificatio pontjainak véglegesí-

tése napján, zajlott első találkozásuk Jaworowban. A küszöbön álló oszmán–török 

háborút, no és II. Ágost hatalmi restaurációját figyelembe véve I. Péter cár ekkor 

szembesítette először Rákóczit a rideg valósággal: béküljön ki az „Ausztriai Házzal”. 

A június 11-i és az augusztus végi találkozókon a cár megismételte álláspontját meg-

toldva egy ajánlattal. Rákóczinak a cár fejedelmi bánásmódot (saját udvartartást bir-

tokkal) ígért, és gáláns zsoldot a cári szolgálatot vállaló kurucoknak Oroszországba 

telepedésük esetén.29 

A politikai kudarc mellett Rákóczit a magánéleti problémák sem kerülték el.  

A magyarországi pestis elől Lengyelországba menekített felesége, Sarolta Amália 

hessen-rheinfelsi hercegnő 1709–től többnyire a jaworowi apácáknál élt, ami egyál-

talán nem akadályozta őt abban, hogy nagyvilági, költekező, „egy uralkodó feleséget 

megillető” életet folytasson. Ezeket a könnyelmű és ésszerűtlen pazarlásokat Rá-

kóczi jarosławi birtokainak jövedelméből30 hellyel-közzel fedezték, de a háromez-

resnek mondott kuruc emigráció anyagi ellátása megoldhatatlan problémát jelentett. 

„Előre látván, hogy nem időzhetek tovább Lengyelországban, ama politikai elkép-

zeléseim is halványulni kezdtek, amelyek miatt [Sieniawskinéval] a viszonyt fönn-

tartottam. De nehogy gyűlölséggé változzék a szerelem, ápoltam a barátságot, hazug 

esküvésekkel bizonygattam szerelmemet, de kerültem a titkos és a veszélyes alkal-

makat. Az a nőszemély ott tartózkodott a néhány mérföldre, vagy inkább egy egész 

napi járásra levő városban [Jarosławban], ahova engem olykor titkos találkára hívott. 

Ennek nemhogy ellenálltam volna, de oly sok veszélynek tettem ki magam, a nagy 

áradásban és oly kicsiny csónakon utazva, hogy valóban hatalmas testi és lelki pusz-

tulás veszélyét vállaltam magamra, nem a vétkezés vágyától vezetve, hanem a hív-

ságos hetvenkedésnek és a hamis nagylelkűségnek attól az ösztönzésétől hajtva, 

mely a veszélykeresést dicsőségnek tartja, hogy kivívja az emberek csodálatát, és 

hasonló eszközökkel megszerezze a hősi léleknek kijáró dicséretet.”31 Ebbe a szitu-

ációba szinte magától értetődően belefért az is, hogy Sienaiawskiék 12 éves kislá-

nyának, Maria Zofiának bérma-keresztapaságát elvállalja I. Péter cár és II. Ágost 

király mellett. A közügy vereségének érzetét ezek a magánéleti fellobbanások nem 

                                                 
28  1709. október 9/20-án született meg a toruńi (thorni) szerződés – Piszma i bumagi impe-

ratora Petra Velikovo, 1950, IX/1. 400–407. Egyéb részletek: GEBEI 2012, 823–852. 
29  RÁKÓCZI 1979, 491; GEBEI 2012, 844, 846–848. 
30  A jarosławi birtokot a külföldön özvegyeskedő Sobieskiné királynétól vásárolta meg Si-

eniawskiné Rákóczi számára azon a jogi alapon, hogy Rákóczi „ősei [lengyel] állampol-

gárságot” szereztek. A nemesi cím kihirdetésének elmaradása okán választották ezt a köz-

vetett utat a birtokvásárlásnál. RÁKÓCZI 1979, 468–469. 
31  RÁKÓCZI 1979, 479. 
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feledhették, az „Asszonyokkal” való szakítás elkerülhetetlenné vált. Feleségét is, 

szeretőjét is hátrahagyva, azoktól el sem búcsúzva, a meg nem valósult politikai cél 

valóra váltásának reményével „Európába” indult.  

Az ürügyet a pruti hadjáratból visszatért I. Péter cárral való együttutazás szolgál-

tatta. A Visztulán északra haladó orosz folyami flottila egyik hajójában Rákóczi szűk 

kíséretével egészen Thornig maradt a cár és a vele utazó Katalin cárné (I. Péter halála 

után I. Katalin cárnő) környezetében. Itt elváltak útjaik, a cár Karlsbadba, Rákóczi 

pedig Gdańskba igyekezett. Gdański tartózkodása alatt sem szakadt meg a kapcso-

lata az „Asszonnyal”, de levélváltásukból érezhetően az elhidegülés olvasható ki.32 

Sieniawskiné energiáit a házi, mindennapi teendők kötötték le, mint például az óriási 

kiterjedésű latifundiumok működtetésének gyakorlati problémái vagy a Sieniawski 

kastélyok, paloták művészi munkálatai, a berendezési tárgyak külföldi beszerzései 

stb. Ezeket személyesen igyekezett elintézni, zömmel a helyszíneken. Állandóan 

úton volt a Lvov–Krakkó–Lublin–Puława–Varsó–Gdańsk tengelyhez igazodó tér-

ségben, de gyakran megfordult Prágában, Lipcsében, Karlsbadban is. Ez utóbbi he-

lyet egészségügyi problémái (gyomorpanaszok, aranyér) miatt látogatta.33 

A mindig politikai érdekből folytatott románcok ideje lejárt, ezt Rákóczi is így 

gondolta. A Habsburgok ellenében folytatható küzdelem érdekében bárhová kész 

volt elutazni, bárkivel hajlandó volt szövetkezni. Közel két évet töltött a balti keres-

kedővárosban, de egy pillanatra sem adta fel a politikai terveinek külkapcsolatokkal 

történő kivitelezését. Reményeinek „hatósugara” egyre bővült, és ezzel egyenes 

arányban az irreális világba veszett el. Kezdetben I. Frigyes porosz királyban látta a 

megmentőt, majd az angol–német (Habsburg) szövetség felbomlasztásából vezette 

le a magyar ügyek kedvező alakulását, végső menedékként Franciaországot találta 

meg, amely a spanyol örökösödési háborút lezáró általános békerendszerbe való be-

jutást ígérte. A Bourbon–Habsburg viszálykodás lecsendesítésének nem volt, nem 

lehetett része a „lázadó Rákóczi” ügye, az Erdélyi Fejedelemséghez való jogának 

nemzetközi elismertetése. XIV. Lajos király halála (1715) után az ötéves XV. Lajos 

Franciaországának a továbbiakban már semmi érdeke sem fűződött a Habsburg-el-

lenes magyar mozgalmak támogatásához.34 A kedvezőtlen viszonyokat látva Rá-

kóczi 1717 szeptemberében Marseilleben hajóra szállt, hogy bekapcsolódjon az 

1716-ban kirobbant Oszmán–Habsburg háborúba, hogy aztán újra lángra lobbantsa 

az 1703-ban elemi erővel feltört társadalmi elégedetlenséget. Ebben a számításában 

is keserűen csalódott a nagyságos fejedelem. Igaz, hogy a pozsareváci béke (1718. 

július 21.) megkötése után a szultán vendégeként a kiadatástól nem kellett tartania,35 

de a „keresztény világba való visszatérésre” esélye sem mutatkozott. Az önkéntes 

                                                 
32  KOVÁCS–KÖPECZI–TÜSKÉS 2004. Rákóczi levelei Sieniawskához: 121–137, 140–145, 

150–151, 161, 166, 169–170, 176–179. Sieniawskiné levelei Rákóczihoz: 138–139, 144–

149, 152–154, 157–160, 162–168, 171–175. 
33  STASIEWICZ 2015, 176–177. 
34  SZEKFŰ 1993, 11–49. 
35  SZEKFŰ 1993, 155–187. 
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száműzetésének színhelyein, Drinápolyban, Jeniköjben újra tollat ragadott, a ka-

malduliak grobois-i kolostorában elkezdett munkát folytatta. Itt született meg a Val-

lomások második és harmadik könyve, amelyek az 1711 utáni évek eseményeiről, 

ill. Rákóczi gondolkodásának az átalakulásáról szólnak. A reménytelenség elhatal-

masodása a befelé fordulást, az Istenhez való szorosabb kötődést eredményezte éle-

tében.36 A nagy célok elérésére szolgáló kiválasztottság és az egyéni örömök és hív-

ságok feladásával a lelki nyugalmat, a teljes megtisztulást kereste és találta meg ide-

gen földön. 
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