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SZAMOSI LÓRÁNT 
 

A Rákóczi-szabadságharc 
 
 
 

A. Magyarország a XVIII. század elején 

 

   A Rákóczi-szabadságharc egy olyan századot vezet be Magyarország történetében, amely az 

egyik legmeghatározóbb lesz. Régebben a XVIII. századot nemzetietlen századként kezelték, 

az utóbbi időben ezt a századot értékelték át a legjobban a történészek. A század a reformok 

kora lesz, amelyet majd a XIX. századi reformkor fog betetőzni. Szinte az összes lényeges 

modernizációs folyamat ekkor indult meg. 

   Magyarország az életéért küzdött az elmúlt két évszázadban, miközben egy sor fontos 

európai változásból kimaradt. Nálunk egy sajátos késő feudális rendszer maradt fenn, míg 

Európa fejlettebb része rálépett a polgári-kapitalista fejlődés útjára. A török uralom jelentette 

150 év óriási pusztítást okozott az anyagi javakban, a népességben. Ennek ellenére egy 

viszonylag gyors fejlődés tudott kibontakozni a XVIII. század elején. Ennek egy igen 

lényeges oka volt: az elmúlt 150 év a magyar szellemi kultúra kiemelkedő korszaka volt a 

török jelenléte ellenére. A magyar iskolarendszer európai színvonalú volt, többen jártak 

nyugati egyetemekre tanulni, mint a XX. században! Erre a kiváló szellemi infrastruktúrára 

tudott felépülni a fejlődés. 

   Az ország újjáépítésére vonatkozó tervek már az 1680-as években megszülettek. A volt 

hódoltsági területeken újra létre kellett hozni az európai viszonyokat, Magyarországot be 

kellett illeszteni a Habsburg birodalomba. Mivel Magyarország saját erejére támaszkodva 

nem lett volna képes felszámolni az oszmán uralmat, Bécs a császári fegyverek diadala okán 

igényt tartott az egész ország területére. Hazánk nem volt olyan helyzetben a háborúk okozta 

pusztulás és a gazdaság rossz állapota miatt, hogy korábbi erejének megfelelő helyet foglaljon 

el a birodalomban. Az ország túlzott megerősödése Bécsnek sem állt érdekében, de 

modernizációja viszont igen. Modernizálni kellett az országot, hogy jobban illeszthető legyen 

a birodalom fejlettebb részeihez, és modernizálni kellett azért is, hogy minél nagyobb 

adóbevételekre tehessen szert az udvar. A bécsi udvar békés időszakban is el volt adósodva, a 

háborúk ezt a problémát csak hatványozták. Magyarországot modernizálni viszont csak úgy 

lehetett, ha a régi feudális viszonyokat felszámolják. Az udvar számára Kollonich Lipót, 

győri püspök dolgozta ki az egyik ilyen modernizációs tervet. A terv a kor egyik leghaladóbb 

politikai tervezete volt: 

 A felvilágosult abszolutizmus reformpolitikája jelenik meg. 

 Az állam szerepe kibővült, megjelent a gondoskodó állam: oktatásban, szociálpolitikában. 

 Megjelenik az állami gazdaságpolitika. 

 A közigazgatás, igazságszolgáltatás reformját hirdeti meg. 

 Új, modern adórendszer bevezetését tartja szükségesnek (a nemesi adómentesség 

megszüntetése). 

 Az úrbéres viszonyokba keményen beavatkozik. 
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   Kollonich püspök tervezete komoly ellenállást és felháborodást váltott ki a magyar 

nemességből. Elfogadhatatlannak tartották, hogy az állam beavatkozik egy magánjogi 

viszonyba, amely földesúr és jobbágy között állt fenn. A nemesi adómentesség eltörlése az 

egyik legősibb kiváltságjogától fosztaná meg a magyar nemest. A tervezet csökkentette volna 

a nemesi-rendi ellenállás egyik legfőbb bástyájának, a vármegyének a szerepét is. A modern, 

centralizált állam képe lebegett Kollonich szeme előtt. A tervezetnek csak bizonyos pontjait 

fogadta el Bécs is a korábban említett okok miatt. 

 

 

B. Rendi sérelmek 
 

   A magyar nemesség nem csak az ország modernizációjával kapcsolatos tervek miatt volt 

elégedetlen, hanem más feszültségek is akadtak a Béccsel való viszonyban. Bécs egy olyan 

aduval rendelkezett a katonai megszállás mellett, amely igen előnyös pozíciót jelentett a 

rendekkel szemben: az 1687-es pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek lemondtak a szabad 

királyválasztásról, és kimondták (férfiágon) a Habsburgok örökös királyságát; lemondtak 

továbbá az Aranybulla ellenállási záradékáról is. 

 Bécs, pénz híján, hogy ki tudja fizetni a császári sereg tábornokait, illetve hitelezőit minél 

nagyobb magyarországi földbirtokokat igyekezett szerezni. Ennek eszköze volt az ún. 

fegyverváltság (ius armorum). Ennek értelmében minden magyarországi földbirtokosnak 

az eredeti adománylevéllel kellett igazolni földjének tulajdonjogát (ez igen nehezen ment 

a háborúk okozta pusztítás miatt). Ha ez sikerült, akkor ki kellett fizetni a birtok értékének 

10%-át, és csak így kaphatta vissza jogos földtulajdonát. 

 Komoly mértéket öltött a protestáns vallásgyakorlás üldözése is. (Templomok bezárása, 

lelkészek elfogatása, protestáns polgárok kivégzése.) 

 A korábbi rendi jogokat semmibe vevő bécsi abszolutizmus. 

 Idegen katonák, hivatalnokok, telepesek megjelenése az országban. 

 Az ország területi integritását nem állította helyre Bécs: Erdély, az ún. Határőrvidék 

közvetlenül a birodalom központjából volt kormányozva. 

 

 

C. A lakosság terhei 
 

   Már a törökellenes felszabadító háborúk hatalmas terheit is főleg a jobbágyság viselte. A 

magyar területek összehasonlíthatatlanul nagyobb adókat fizettek, mint Csehország vagy az 

osztrák örökös tartományok. Az igen komoly összegű hadiadó mellett a jobbágyságnak 

élelemmel kellett ellátni a katonákat (porció), el kellett őket szállásolnia (kvártély), és ún. 

hosszúfuvarokat is teljesítenie kellett a hadsereg számára (forspont). Megtörtént, hogy 

ugyanazt azt az adót évente többször is beszedték. Mivel Magyarország bizonyos részei még 

mindig hadműveleti területnek számítottak, a pusztítás több helyen tovább tartott. 

   A háborús terhek mellett természetesen a jobbágyoknak még az úrbéri kötelezettségeiket is 

teljesíteniük kellett: robot, kilenced, ajándékok a földesúrnak, az egyházi tized befizetése. Az 

újjáépítési munkálatokra, a várak megerősítésére is jobbágyi munkát alkalmaztak. Meg kell 

említeni még a Magyarországon lévő császári katonai egységek parancsnokainak túlkapásait 

is, akik közül a leghírhedtebb Caraffa tábornok volt. Ő Eperjes és Debrecen lakosságát 

adóztatta meg kegyetlen módszerekkel, több polgárt kivégeztetve. A lakosság sérelmei egyre 

többször öltöttek testet felkelésekben, lázadásokban. 1697-ben a helyi jobbágyok, 

kisnemesek, bujdosó vitézek ütöttek rajta Hegyalján a sátoraljaújhelyi vásárt vámoló császári 

katonákon. 
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D. A szabadságharc első szakasza (1703-1705) 
 

   Az 1697-es hegyaljai felkelést a császári seregek rövid idő alatt vérbe fojtották, mivel 

szervezetlen volt, és igen szűk társadalmi bázisra támaszkodhatott. A nemesség igyekezett 

távol tartani magát az ilyen megmozdulásoktól, a környék legnagyobb földbirtokosa, Rákóczi 

Ferenc egyenesen Bécsbe menekült a lázadás elől. 

   A következő évben Bécs viszont óriási hadiadót vetett ki az országra, amelynek egy részét a 

nemességgel kívánta megfizettetni. A protestánsok üldözése is egyre nagyobb méreteket öltött 

főleg Északkelet-Magyarországon. Komoly rendi ellenállás kezdett kibontakozni. A népi 

felkelők csoportjai pedig arra vártak, hogy egy igazán tekintélyes ember álljon az élükre. 

1700-ban egyre többen emlegették Rákóczi nevét, mint aki mögé odaállna az egész ország 

egy Habsburg-ellenes küzdelemben. Rákóczi a felkelést csak egy jól kiképzett, és felszerelt 

reguláris haderővel tudta elképzelni, amihez viszont külföldi, elsősorban francia támogatást 

remélt. 1701-ben Rákóczit letartóztatták felségsértés vádjával, mivel egy XIV. Lajosnak írt 

levele Bécs kezébe került. Több szervezkedő ekkor Lengyelországba menekült (Bercsényi 

Miklós, Szirmay Miklós stb.). Rákóczi kalandos körülmények között megszökött a 

bécsújhelyi börtönből, és ő is Lengyelországba ment. A Rákóczi-birtokokat elkobozták, és 

kincstári tulajdonba vették. 1702-re viszont valóságos ostromállapot alakult ki: virágzott a 

feketekereskedelem, tovább tartott a császári seregek erőszakoskodása. 

   A hegyaljai területek mellett az elégedetlenkedők másik központja a Tiszahát volt. Az itteni 

kurucok, bujdosók vezére Esze Tamás. Ő fordította a felkelők figyelmét Rákóczi felé, mivel 

tudta, hogy Thököly Imre ideje lejárt és nincsen európai tekintélye sem. 1703 tavaszán 

többször járt követség Rákóczinál Brezánban (Lengyelország), és májusban Esze Tamás 

megállapodást írt alá Rákóczival, hogy a felkelők élére áll. Rákóczi a brezáni pátensben 

fordult a felkelőkhöz és az országhoz: 

 Mindenkit fegyverbe szólított. 

 Megtiltotta, hogy hadai nemeseket, egyházi személyeket háborgassanak, vagy a 

szegényeken hatalmaskodjanak. 

 A harc célja a „régi szabadság” helyreállítása és a „haza örökös megmaradása” volt. 

A nemesség bizalmatlanul fogadta a pátenst, jobbágyaikat visszatartották. Károlyi Sándor, 

szatmári főispán Dolhánál szétszórta a felkelők csapatait. Szükség volt Rákóczi jelenlétére, 

csak ő tudta integrálni a különböző társadalmi csoportokat. 1703. június 16-án lépte át a 

magyar-lengyel határt. Nem sokára megérkezett Bercsényi Miklós is csapataival. Bercsényi 

együtt volt Rákóczival a lengyel emigrációban is, és a legközelebbi barátai közé tartozott. 

   Rákóczinak már ekkor komoly problémát okozott az, hogy egy zászló alá terelje a 

nemességet és a jobbágyságot úgy, hogy teljesítse a jobbágyi követeléseket, de ne sérüljenek a 

nemesi érdekek sem. A fegyvert fogó jobbágyoknak vagy egyéni, vagy városilag adott 

felszabadítást ígért. Sokszor a jobbágyok azonban nem csak a császáriak, hanem a nemesek és 

a földesurak ellen is fegyvert fogtak. A nemesség ezért nem bízott Rákócziban. Ezek a 

jelenségek viszont komoly veszélyeket hordoztak magukban: 

 A vármegyék nélkül (amely lényegében a nemességet jelentette) nincs össznemzeti 

felkelés! 

 A jobbágyok és a nemesek ellentéte parasztháborúhoz vezethet. 

A vármegyék a nemesi jogok biztosítását, a rendi alkotmány fenntartását, a jobbágyok haza 

küldését követelték. 
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1703. augusztus 28. / Rákóczi kiadta a vetési pátenst. 

 Minden fegyvert fogott jobbágy Rákóczi oltalma alatt áll. 

 A harcoló jobbágyok és családtagjaik mentesültek az úrbéri terhektől. 

 Az otthon maradt jobbágyok továbbra is kötelesek eleget tenni úrbéri kötelezettségeiknek. 

Ezzel lényegében 10 ezer jobbágyot és azok családtagjait szabadította fel Rákóczi. Ez egy 

köztes megoldás volt, hiszen az egész jobbágyság felszabadításáról szó nem lehetett a 

nemesség miatt. 

   A hadsereg tiszti karát a nemesség alkotta, amely azt jelentette, hogy a nemes-nem nemes 

ellentétek a hadseregen belül folytatódtak. A hadseregen belül szigorú rendet vezettek be: az 

élősködő katonákat kivégezték, tábori rendőrséget szerveztek. 

Rákóczi a felkelés megindítását kiválóan időzítette. 1701-ben elkezdődött a spanyol 

örökösödési háború, melyben a Bourbonok és a Habsburgok küzdöttek a spanyol trónért, és 

az európai hegemóniáért. A császári seregek nagy részét kivonták az ország területéről, és a 

nyugati frontra, a francia-bajor seregek ellen vezényelték őket. A Rákóczi-szabadságharc 

ezzel egy nemzetközi konfliktus részévé is vált. 1703 végére a kuruc csapatok a Tiszántúl, 

Erdély és Felső-Magyarország nagy részét ellenőrzésük alatt tartották, több császári tiszt is 

átállt a felkelők oldalára: Bottyán János, Vay Ádám, Ráday Pál, Forgách Simon, 

Esterházy Antal stb. Rákóczi terve az volt, hogy egyesül a francia-bajor seregekkel, de ez 

nem sikerült, mivel 1704-ben Höchstädtnél a franciák vereséget szenvedtek az osztrákoktól.  

XIV. Lajos, francia király csak pénzbeli támogatást tudott nyújtani a felkelőknek. A külföldi 

segítség szempontjából igen fontos volt, hogy 1704-ben az erdélyi rendek Rákóczit 

fejedelmükké választották, és így önálló államfő lett, egyenjogú partnere más államoknak. 

   A szabadságharc fontos tényezője volt, hogy Rákóczinak nem sikerült a magyarországi 

nemzetiségeket maga mellé állítani. I. Lipót megerősítette a szerbek és a horvátok 

kiváltságait, akik ezért Bécset támogatták. Az ország rendi főméltóságai (nádor, országbíró, 

esztergomi érsek) szintén a királyt támogatták mindvégig. 

   1704-ben a katonai események nem hozták meg a várt eredményeket: a Dunántúlt csak 

ideiglenesen sikerült elfoglalni, összecsapások alakultak ki a Délvidéken a szerbekkel, a 

nagyszombati csatában nem sikerült legyőzni a császári csapatokat és elfoglalni Lipótvárt, a 

Bécshez közeli erődítményt. 

 

Az új állam 

   Rákóczi a régi királyok törvényeire hivatkozott, de elsősorban a modern államok 

kormányzati elveit próbálta megvalósítani. Ekkor a modern elvet a központosítás jelentette. 

Az állam formája, amit létrehoztak a rendi konföderáció volt, amely a vármegyék 1703-1704-

es csatlakozásával jött létre. Ez azt jelentette, hogy Rákóczi a vármegyei rendekkel 

(nemességgel) közösen, szövetségben cselekszik. A kormányzási elvekben viszont a szigorú 

központosítás érvényesült. Ennek biztosítékai a hadsereg és az Udvari Tanács voltak. 

   Az Udvari Tanács egy 13 tagú testület, amely tanácsadó szervként működött a fejedelem 

mellett, és tagjai fegyveres kíséretükkel kiküldve az ország különböző pontjaira szereztek 

érvényt a rendeleteknek.  

   A fejedelem tudta azt is, hogy a harc sikere a megfelelő anyagi bázis előteremtésén fog 

múlni. Külföldről csak XIV. Lajos támogatására számíthattunk, de az kevés volt. Évi kb. 4 

millió forintra lett volna szükség a sikeres harchoz. A jobbágyságra kivetett adóról szó nem 

lehetett egyelőre, az élelmiszeradóról viszont nem mondhatott le Rákóczi. A legfontosabb 

forrást lényegében a bányák, a Rákóczi-birtokok, és a kincstári uradalmak jelentették, sőt az 

egyházi tized szedésének jogát is állami kézbe vették, amellyel komoly egyházi érdekeket is 

sértettek. 1704-ben bevezették a rézpénzt, amelyet csak a belső forgalomban használtak, de 

hamar elértéktelenedett.  
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A korszerű, állandó hadsereg feltétele a központosított államgazdaság volt. Felállították a 

Gazdasági Tanácsot, hogy ez a központi hivatal gazdálkodjék az ország minden 

jövedelmével. A külkereskedelmi életben merkantilista elveket követett a fejdelem: a 

nemesfém és a salétrom (lőporgyártás miatt fontos) kivitelét megtiltotta, bizonyos áruk árait 

állami ellenőrzés alá vonták. 

   A fejedelmi diplomácia két alappillére: 

 Szövetkezni a Habsburgok ellenfeleivel és a szomszéd népekkel. 

 Erdély és Magyarország ügyét belefoglalni a nemzetközi békékbe. 

A szövetségesek szerzését nehezítette, hogy Magyarország saját koronás fője ellen harcolt, és 

nem volt megfelelő alkotmányos államformája. Ez a helyzet Rákóczi fejedelemmé választása 

után változott meg. Főleg angol, holland diplomáciai támogatást kaptak a felkelők, a korábbi 

francia és lengyel támogatás mellé. Rákóczi a történelmi hagyományokat követve főleg a 

svéd-magyar-lengyel szövetségben bízott. A gond csak az volt, hogy sokszor a külföldi 

szövetségesek között is ellentétek feszültek. 1705-ben meghalt I. Lipót, ami változást jelentett 

a diplomáciában is. Az utód, I. József ugyanis kevesebb tárgyalási hajlandóságot mutatott. 

   Rákóczinak kb. 70 000 fős serege volt, amellyel szemben egy 50-80 000 fős jól kiképzett 

császári haderő állt. A kuruc táborban megtalálhatóak voltak a svéd, a francia és a lengyel 

katonák is, akik képzettségük folytán komoly harci értékkel bírtak. A horvátok és a szerbek 

Bécset támogatták, a fontosabb várak Habsburg kézen voltak: Buda, Győr, Komárom, 

Lipótvár, Várad, Pozsony. Rákóczi hadseregét nem tudta egyenletesen és korszerű 

fegyverekkel ellátni. A közkatonák nagy része és az alsó tisztikar protestáns volt és szegény 

sorból származott, a parancsnokok túlnyomó többsége volt császári ezredes. Rákóczi gyenge 

tüzérségét a francia hadmérnökök igyekeztek felfejleszteni. A korszerű, állandó hadsereg 

tervét 1705-re dolgozták ki, ennek feltétele viszont a központosított államgazdaság lenne. 

Megszervezték az első hadikórházakat, a folyamatos hadkiegészítési rendszert. Portánként a 

nemesek 2-2 lovas, a parasztok 4-4 gyalogos kiállítására lettek kötelezve. 

 

   1705 elején komoly válság fenyegetett: jobbágyfelkelések, katonazendülések, Károlyi 

Sándor dunántúli veresége, belső ellentétek a kuruc vezetésben (több vármegye, a főrendek 

sokallták a reformokat). Az ellentétek elsimítása, a vezetés helyzetének megszilárdítása miatt 

Rákóczi fejedelem Szécsénybe országgyűlést hívott össze. 

A szécsényi országgyűlés 1705 

 Kétkamarás országgyűlést állítanak fel. 

 Újból megerősítették a rendi konföderációt, de szélesebb társadalmi alapokon: a 

nemesség, a szabad királyi városok, a hajdú- és mezővárosok, a vitézlő rend írta alá a 

szövetséglevelet Rákóczi fejedelemmel. 

 Rákóczi választott vezérlő-fejedelem lett. (Korábbi fejedelmi címe Erdélyre vonatkozott!) 

 Korlátozták a vármegyei önállóságot, erősítették a központi irányítást. 

 Az Udvari Tanács helyét egy 24 tagú Senatus vette át: 12 főrend, 12 köznemes és a 

városok képviselői. 

 Végleges formájában megszervezték a Gazdasági Tanácsot, erősödik a központi irányítás 

itt is. 

 A három bevett vallás (katolikus, református, evangélikus) szabad vallásgyakorlatát 

kimondják. 

   1705 végére a katonai helyzet némileg javult: Bottyán János elfoglalta a Dunántúlt, 

Rákóczi viszont súlyos vereséget szenvedett a Zsibói-szorosban Herbeville császári 

főparancsnoktól. 
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E. Gazdasági és társadalmi nehézségek, a szabadságharc második szakasza (1706-1711) 

 

   1706 elején az erdélyi rendek is csatlakoztak a magyarországi rendek konföderációjához. 

Rákóczi először ebben az évben látogatott el Erdélybe, mint választott fejedelem. A medgyesi 

országgyűlésen igyekezett azokat a gazdasági intézkedéseket Erdélyben is bevezetni, amelyek 

Magyarországon már érvényben voltak: rézpénz, adó kivetése a háború költségeire. A nemesi 

adómentesség eltörlése, és a szervezett hadsereg felállítása azonban nem került szóba. 1707-

ben, a marosvásárhelyi országgyűlésen iktatták be Rákóczit fejedelmi posztjába. A fejedelem 

nagyjából keresztül tudta vinni az akaratát az erdélyi rendekkel szemben is: a külügyekben 

teljhatalmat kapott, Erdély javaival csak ő rendelkezhetett. 

   1706 nyarán béketárgyalások kezdődtek I. Józseffel. A császár számára előnyös lett volna 

fegyvernyugvás, hiszen kellett volna a katona, hogy áttörést tudjon elérni a franciákkal 

szemben. Nagyszombaton indultak meg a tárgyalások angol és holland közvetítéssel. I. József 

nem fogadta el Erdély önállóságát, és mereven elutasította azt is, hogy a megkötendő békét 

külföldi nagyhatalmak is garantálják. Nem egyezett bele a protestánsok szabad 

vallásgyakorlásába sem. A tárgyalások megszakadtak, ismét a fegyvereké lett a főszerep. 

Bottyán csapatai sikeresen megvédték a Dunántúlt, Rákóczi elfoglalta Esztergomot, de nem 

sokkal később a vár élére állított francia parancsnok feladta azt. 

   1706 folyamán heves viták folytak a rendek és Rákóczi között az állandó hadsereg 

felállításáról. A rendek nem akarták azt, hogy a hadsereg kizárólag a fejedelemnek legyen 

alárendelve. A fejedelem tervbe vette az egyszeri vagyondézsmát is, hogy az értéktelen 

rézpénz helyett, nemesfémből készült pénzt tudjanak veretni. Ez sem aratott osztatlan sikert a 

nemesség körében. A feszültségeket csak egy újabb országgyűlés összehívásával lehetett 

enyhíteni. A hadsereg és a vármegyék viszonya teljesen megromlott, a rendek sérelmezték, 

hogy a fejedelem az országgyűlés megkérdezése nélkül dönt, a rézpénzt a kereskedők nem 

fogadták el sehol. 

 

Az ónodi országgyűlés 1707 

   Az ónodi országgyűlésen Rákóczi a feszültségeket akarta oldani, a vármegyék a sérelmeiket 

orvosolni, a hadsereg viszont a rendi kiváltságjogok további megkurtítását akarta. Az 

országgyűlésen elsősorban az adók kérdése körül robbantak ki parázs viták, a nemesi 

közteherviselés került a középpontba. 

 Kimondják a rendek a Habsburg-ház trónfosztását. 

 Az új adóalap a porta helyett a jövedelem lett. 

 Elfogadnak egy komoly hadiszabályzatot. 

A jobbágykatonák felszabadításáról nem hoztak törvényt, a közteherviselés csak részlegesen 

valósult meg. 

 

   Az 1707-ben kialakult helyzet nem erősítette a fejedelem külhoni pozícióit sem. XIV. Lajos 

a nagyobb mérvű támogatást attól tette függővé, hogy ha lesz uralkodója az országnak és 

tisztázva lesz az államforma és a kormányzati rendszer is. 1707-ben, Varsóban Rákóczi I. 

Péter orosz cárral szövetségi szerződést írt alá, melyben a cár támogatta Rákóczi esetleges 

lengyel királyságát. A franciák viszont nem örültek ennek a szövetségnek, hiszen Oroszország 

szemben állt azzal a Svédországgal, amely a franciák szövetségese volt a spanyol örökösödési 

háborúban. 

1707 után megváltozott Bécs magyarországi politikája, ugyanis egyre sürgetőbbé vált számára 

a katonai helyzet rendezése, hiszen a franciák komoly sikereket értek el a nyugati fronton, és 

az itáliai területeket csak nagy véráldozatok árán sikerült megszereznie.  
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   A jövőt illetően azonban az álláspontok különböztek. A bécsi háborús párt (osztrák és cseh 

főrendek) a katonai megoldás mellett van, az udvarhű magyar főrendek viszont a tárgyalás 

mellett, így kívánták átmenteni a rendi alkotmányt. 

   1708 nyarára súlyossá vált a katonai és a gazdasági helyzet. Trencsénnél Rákóczi csatát 

vesztett Heister generális majd’ harmad akkora hadseregével szemben. Ennek súlyos 

következményei lettek: sok nemes kilépett a konföderációból, Ocskay László ezredével 

együtt átállt a császáriakhoz. A válság fő oka azonban nem a vereség volt, hanem Rákóczi és 

a rendek régi keletű ellentétei (adópolitika, kormányzati módszerek stb.). Heister később 

megszerezte a bányavárosokat is, ami nagy érvágás volt a nemesfém feletti ellenőrzés miatt. 

Béri Balogh Ádám kölesdi győzelme csak szépségtapasz volt a bajokon. Érett az újabb 

országgyűlés. 

 

A sárospataki országgyűlés 1708  

A fő cél az erők összefogása volt. 

 Devalválják a rézpénzt. 

 A hadsereg zsoldjára pénz- és élelemadót vetettek ki. 

 A harcoló jobbágyok és családtagjaik, azok leszármazottai a háború végéig mentesülnek a 

földesúri hatalom alól. 

 

A hadi helyzet Nyugat-Európában ebben az évben a császári csapatoknak kedvezett. 

Megjelent a pestis ismét Európában, a háborúzó nagyhatalmak egyre inkább kimerültek, 

adósságaik óriásira duzzadtak. 1709-ben a franciák újból súlyos vereséget szenvedtek a 

császári csapatoktól, a svédek pedig Poltavánál kaptak ki az oroszoktól. Rákóczi számára az 

hozhatott volna kedvező fordulatot, ha egy francia-orosz szövetséget össze tudott volna hozni. 

Erre remény azonban nem volt. A fejedelem leginkább azt kívánta elérni, hogy a majdan 

megkötendő békébe vegyék bele a nagyhatalmak Magyarország és Erdély sorsát. I. József 

viszont nem kívánta a magyar ügyet nemzetközi üggyé tenni, ő az országgyűlés 

összehívásával akarta rendezni a problémákat: törvényes uralkodást ígért, amnesztiát a 

lázadóknak és az Újszerzeményi Bizottság eltörlését. A protestáns vallásszabadságba és 

Erdély önállóságába azonban most sem egyezett bele. Bécs minél gyorsabban le kívánta zárni 

a magyarországi háborút addig, amíg a spanyol örökösödési háborút lezáró általános 

béketárgyalások el nem kezdődnek. 

   1709-ben a pestis áldozata lett az egyik legkiválóbb kuruc tábornok Bottyán János. A 

kuruc hadak kénytelenek voltak feladni az egész Dunántúlt, Erdély nagy része ismét császári 

kézbe került. Bercsényi a hadsereg jobb ellátása érdekében a vagyondézsma bevezetését 

szorgalmazta ismét. 1710 elején Rákóczi Rohmánynál csatát vív, de nem tudta kihasználni a 

számára előnyös helyzetet. Rákóczi eldöntötte, hogy megkezdi a béketárgyalások 

előkészítését a császári udvarral. A kuruc sereg a Tisza vonala mögé húzódott vissza, melynek 

létszáma az eredeti 1/3-ára csökkent. Ebben az évben új főparancsnoka lett a császári 

seregeknek Pálffy János gróf személyében, ami nem véletlen, hiszen Bécs így akarta 

könnyebbé tenni a megegyezést a felkelőkkel. 

   Rákóczi Károlyi Sándor grófot bízta meg, hogy tárgyaljon Pálffyval. A lépéseket közösen 

egyeztették a fejedelemmel. Károlyi a bécsi feltételeket megismerve az ajánlat elfogadására 

sarkallta a fejedelmet is. Rákóczi azonban előbb megpróbált minél nagyobb nemzetközi 

támogatást szerezni a magyar ügynek, így gyakorolva nagyobb nyomást Bécsre. Ennek 

érdekében utazott 1711 elején Varsóba tárgyalni az oroszokkal. Elsősorban nemzetközi 

garanciákat remélt tárgyalópartnereitől (oroszok, angolok, hollandok). A fejedelem, miután 

személyesen is tárgyalt Pálffyval februárban elhagyta az országot és Lengyelországba ment, 

hogy ott várja be a fejleményeket. Kényes helyzetben volt mind az osztrák, mind a magyar 

fél. 
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Magyarok: Rákóczi csak a konföderáció nevében hajlandó tárgyalni, tehát állami szintű 

szerződésre van szükség. Vannak nemzetközi támogatóink, akik nehézségeket tudnak okozni 

az osztrákoknak a spanyol örökösödési háborút lezáró békeszerződéseknél. 

Osztrákok: Rákóczi és Bécs megegyezése csak uralkodó és főúr között jöhet létre, mert ha 

állami szintű szerződésről van szó, akkor ezzel Bécs elismeri a konföderációt. Figyelembe 

kell venni Anglia sürgetését a Rákóczival kötendő megegyezésre, mivel az angol jóindulatra 

szükség van a franciákkal szemben. 

 

 

F. A szatmári béke 1711 

 

   Bécs lényegében egy kompromisszumot kínált fel Rákóczinak, ami számára is előnyös 

lehetett volna: a konföderációról, az államról tudni sem akarnak, de Rákóczi magánföldesúri 

kívánalmait teljes mértékben kielégítik. A szorongató katonai helyzet miatt Károlyi már ráállt 

a békekötésre és vállalta, hogy megnyeri a fejedelmet is ehhez. A Lengyelországban lévő 

fejedelmet Károlyi tájékoztatta a fejleményekről igaz, hogy az előzetes megegyezés tényét 

elhallgatta előle. Károlyi közben viszont megnyerte a megegyezésnek a katonai 

parancsnokokat is. 

   1711. április 5-re Károlyi Szatmárra gyűlést hívott össze Rákóczi nevében, ahol ismertette 

a tárgyalások állását és Bécs ajánlatát. A rendek egyedül a vallásszabadság biztosításának 

bevételét kérték a dokumentumba még, amit az udvar teljesített is. Rákóczi, mikor értesült a 

gyűlés határozatairól érvénytelenítette azokat és leváltotta Károlyit. Április 17-én meghalt I. 

József császár, az utód III. Károly még nem vette át az uralkodói teendőket. Közben Bécsben 

leváltották Pálffyt is. Pálffy azonban semmiképpen sem akarta kiengedni a kezéből a 

karnyújtásnyira lévő megegyezést, és hasonlóan gondolkodott Károlyi is. Az idő mindkét felet 

igencsak szorította. Április 30-án Szatmáron a szövetkezett rendek és a bécsi udvar képviselői 

aláírták a békét. 

 A kuruc sereg nem kapituláció, hanem egy békeszerződés révén tette le a fegyvert. 

 A főurak, köznemesek visszakapták az udvar által elkobzott birtokaikat hűségeskü 

fejében. 

 A rendi állami intézmények, a rendi alkotmány továbbélt. 

 A szabadságharc idején tiszti rangot szerzett parasztkatonák szabadságot nyertek a 

jobbágyi terhek alól. 

 Magyarország a Habsburg birodalom része maradt. 

 A rendek az ellenállás jogáról és az ország ügyeibe való mélyebb beleszólás jogáról 

lemondtak. 

 Kimondták a jászok, a kunok, a hajdúvárosok szabadságát. 

 Kimondták a protestánsok szabad vallásgyakorlatát. 

 Az uralkodó Magyarország és Erdély szabadságjogait megtartja. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a béke a Habsburg-dinasztia és a magyar rendek 

kompromisszuma volt. Kedvező volt mind a Habsburgok, mind a rendek szempontjából. A 

szabadságharc után nincsen megtorlás, üldözés. Voltak viszont a békének negatívumai is: 

 Az ország területi egységét nem állítja helyre. 

 Az ország társadalmi és gazdasági viszonyait konzerválja, elvesztek Rákóczi korszerű 

államának vívmányai: pl. az adómentesség felszámolása. 

 Nincsen továbbra sem önálló magyar haderő, viszont a magyar katonák életét idegen 

érdekekért kell feláldozni. 

 A rendek elvesztették a lehetőséget, hogy Magyarország az örökös tartományokkal egy 

szintre kerüljön gazdaságilag. 
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A bukás főbb okai: 

 A császári sereg nyomasztó minőségbeli fölénye, a kuruc tisztek képzettségének hiánya. 

 Buda (a főváros!) és környéke mindvégig császári kézen volt több, hasonlóan fontos 

magyarországi és erdélyi erődítményhez hasonlóan. 

 A reguláris erők hiánya miatt a nyílt ütközetekben a kuruc hadak rendre vereséget 

szenvedtek, és csak a portyázó harcmodorban lehettek sikeresek. 

 Az államforma, a kormányzati rendszer tisztázatlansága, és az ebből fakadó komoly 

nemzetközi támogatás hiánya. XIV. Lajos mindvégig húzódozott attól, hogy egy 

„rebellissel” kössön formális szövetséget. A szóba jöhető másik szövetséges, Oroszország 

a svédek elleni háborúval volt lekötve. 

 A rendek és Rákóczi ellentétei, amelyek elsősorban a rendi jogok megnyirbálása miatt, és 

Rákóczi központosító törekvései következtében mérgesedtek el. 

 A hadseregen belüli nemes-paraszt ellentétek. 

 A gazdasági erőforrások, az értékálló pénz hiánya. 

 Rákóczi nem viszi végig következetesen a jobbágyfelszabadítást. 

 A pestisjárvány pusztításai. 

 

   A szatmári béke kifejezetten előnyös volt a magyar fél számára, hiszen nem egy egyszerű 

kapitulációs okmány, hanem egy kompromisszumos béke. Lényegében a törökellenes 

felszabadító háborúk után felborult egyensúlyi állapotokat (a rendek és az udvar között) 

állította helyre. A nyílt, beolvasztó abszolutizmusról Bécs kénytelen volt lemondani. 

Magyarország végre megkezdhette a török uralom után a gazdasági-társadalmi felzárkózást 

Nyugat-Európához, bár a Habsburg birodalmon belül, de annak módjáról maga dönthetett 

szabadon. 

   A jövő nagy kérdése az volt, hogy Bécs tartja-e magát ehhez a dokumentumhoz, hiszen 

nemzetközi garanciáink nincsenek erre nézve. III. Károly kancellárjának adott utasításában 

erre nézve világos választ adott: 

 

„Az az akaratom, hogy ezen nemzettel nagyobb megértéssel bánjunk s elejét vegyük azon 

panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell mutatni, hogy bennük éppúgy megbízom, 

mint a többiekben, és becsületben tartom őket.”  

 

A fejedelem Lengyelországból Franciaországba utazott, hogy megpróbálja elérni: 

Magyarország és Erdély ügyét vegyék be a nemzetközi békékbe. XIV. Lajos kormányzata 

azonban válságba jutott és nem tudott már kellő súllyal fellépni. Rákóczi, ha hűségesküt tesz a 

császárnak, visszatérhetett volna Magyarországra és visszakapta volna birtokait is. A 

fejedelem inkább a száműzetést választotta, a régi ellenség Törökország fogadta be. 

Rodostóban, a Márvány-tenger partján telepedett le, és itt halt meg 1735-ben. Bercsényi 

Miklós fia, Bercsényi László a francia huszárezredek megszervezője lett, és marsalli rangban 

harcolt a francia hadseregben az osztrákok ellen. 
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