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II. RÁKÓCZI FERENC ÉS ECSED

A PESTISJÁRVÁNYOK KORA

A szabadságharc előszele

A vár kivételes helye, a nehezen megközelíthetőség, a természetes és mesterséges védelme 

eddig nem jelentett veszélyt a császáriakra. Erdély hanyatlásával ez a szerepe megszűnt. Ilyen 

értelemben  nem  volt  ezután  szükség  a  rebellis  kálvinista  ecsedi  magyarokra.  A  várba 

vezényelt német katonaság (minden Lajtán-túli németnek számított) és a csekély kiváltságát 

féltő lakosság közt eleve nem alakulhatott ki bizalmasabb kapcsolat. A város függetlenült a 

vártól, ami súlyosbította az amúgy sem könnyű helyzetüket. Hosszú időre az ellenreformáció 

árnyéka is rájuk vetődött. A Habsburgok erdélyi bábfejedelmei (Barcsay Ákos, a két Apafi) 

már  nem  biztosítottak  hátteret  a  partiumi  protestánsoknak.  Tét  a  puszta  lét,  minden 

körülmények között.

Nem meglepő, ha a távoli Felvidéken kitört Thököly-féle felkelés híre a bujdosók és 

elbocsátott  végvári veteránok révén eljutott  a lápi emberek közé.  Újból éledezni kezdett a 

remény és  ezt  a  „szomszédok”  gyanakodva  nézték.  Írások árulkodnak  a  „foltozott  irhájú 

német zsoldosok” kegyetlenségeiről, bár az eperjesi vésztörvényszékhez hasonló vérengzések 

itt nem fordultak elő.

A kuruckirály irányította mozgolódással közel azonos időben hunyt el Báthori Zsófia 

(1680. június 14.), akit nem gyászoltak meg az ecsediek, sőt halálától sorsuk jobbrafordulását 

remélték. Sokáig kellett már várniuk.

Aligha tudták viszont ebben körülzárt világban, hogy a nyalka vitéz, Thököly Imre és a 

fiatalon megözvegyült szépséges és bátor Zrínyi Ilona 1682-ben házasságot kötöttek. Zrínyi 

Ilona  nemcsak  társat,  de  a  két  árvájának  gyámapát  is  keresett,  az  1672-ben  született 

Juliannának, valamint 1676-ban a történelmi családot megörvendeztető Ferkónak, akiből majd 

a  Vezérlő  Fejedelem  lesz.  Csodálatos  házasságnak  indult  ez,  forró  szerelem  és  lángoló 

hazafiság  eredménye,  továbbá  két  nagy  vagyon  egyesítése.  Thököly  elképzelése  szerint 

Késmárk–Kassa–Munkács–Tokaj–Ecsed képezett volna egy erős védvonalat, de a Bécs alatti 

vereség minden számítást áthúzott. Ferkó ekkor hét esztendős. Mint általában a fiúgyermekek, 



nem kedvelte a mostohaapját. Meggyőződése volt, hogy amikor táborozásra magával viszi, 

„el akarja veszejteni”.1 Nem valószínű, inkább katonává akarta edzeni. A nagy eseményekről 

az ecsediek keveset tudhattak. Arról viszont volt fogalmuk, hogy 1685 végétől 1688 elejéig 

Munkács várát egy erős jellemű asszony irányítása alatt védelmezték. A rövid együttélés után 

férje török fogságba került, majd csak hamvai kerültek Késmárkra.

A magyar  főváros  1686  őszén  az  oszmán  hódoltság  alól  végleg  felszabadult.  Nem 

önerőből,  de  meg  is  lett  az  ára.  A keresztény  Európa  egy  része  ezúttal  összefogott,  a 

győzelmet ünnepelte. Csak a végváriak sejtették, hogy ezúttal is csak „hatalomváltás” történt. 

Hírét  Tinódi  Lantos  Nyírbátorba  elvitte,  Ecsedbe  tudtunkkal  nem.  A császáriakat  viszont 

figyelmeztette Munkács hősi védelme, hogy a veszélyesnek vélt ellenállási fészkeket le kell 

rombolni.

Az ecsedi vár állapota az 1669-ben történt önkéntes átadás után állandóan romlott, a 

maradék  erődítményeket  1701-ben  felrobbantották,  s  elkezdődött  a  kő  elszállítása 

Nyírbátorba, de belőle a helyieknek is jutott.

*

II. Rákóczi Ferenc ekkor 25 éves, ifjú férj, Sáros megye főispánja. Valóban a végzet hozta 

össze a szomszédos ungi főispánnal, Bercsényi Miklós gróffal. Tőlük függetlenül 1697 végén 

kirobbant  a  hegyaljai  felkelés,  Tokaj  és  Sárospatak  vára  a  kezükbe  kerül,  s  önmaga 

ártatlanságának a tisztázására Rákóczi Ferenc Bécsbe menekült. Egy darabig sikerült, ősszel 

Batthyány Ádám vendége.  A honi  események  azonban  kezdik  érdekelni.  Megszervezik  a 

szerb határőrvidéket, de elbocsátják a magyar végvári katonákat. Nehéz mindezeket tétlenül 

nézni, 1700 őszén levelet írt XIV. Lajos francia királynak, amely Longueval kapitány révén a 

bécsi  elhárítás  kezébe  került.  A szándék nemes,  de  a  „kivitelezés”  gyanútlan.  Majd  1701 

februárjában  újabb  levél,  következménye,  hogy  április  18-án  letartóztatták.  Bécsújhelyre, 

Zrínyi  Péter  nagyapja  egykori  vesztőhelyére  szállították  és  rá  is  az  a  sors  várt  volna,  ha 

november  8-án  –  szinte  hihetetlen  módon  –  meg  nem  szöktetik  és  nem  menekül 

Lengyelországba, ahol Bercsényi Miklós már várt rá.

Innen már nem lehetett visszaút. Pedig 1694 óta nős, elvette Sarolta Amália hessen-

rheinfelsi hercegnőt, 1700 nyarán megszületett József fiúk, akit nem véletlenül kereszteltek 

erre a névre. Így hívták a császár trón-várományos, már megkoronázott fiát is, akitől lehetett 

1 A fejedelem gyermekkoráról lásd: R. Várkonyi Ágnes: A fejedelem gyermekkora. (1676–1688). 2. jav. bőv. 
kiad. Bp., 2002. Magyar Könyvklub. 308 p., [12] t.



valamit remélni. Majd egy év múlva újabb gyermekáldás, ezúttal a nagyapja után György lett 

a gyermek neve. Minden adva volt egy boldog családi élethez, de a már említett események 

másként alakították azt.

*

Közben Ecsed? A hegyaljai események híre ide biztosan eljutott, de életükön ez egyelőre nem 

változtatott. Illetve valamennyit mégis. Báthori Zsófia halála után az ecsedi birtokot Julianna 

és Ferenc fele-fele arányban örökölték. Az ifjak nem ismerték Ecsedet, ahogy pl. a Báthori-

tesvérek,2 így 1698-ban elzálogosították Bánffy György erdélyi kormányzónak, így legalább a 

vallásüldözés megszűnt. Az elzálogosításnak anyagi oka aligha lehetett,  inkább az, hogy a 

birtokot a távolból nehezen lehetett volna irányítani. Így azonban jó pénzbeli jövedelemhez 

jutottak az erdélyi főúrtól és a birtokjog is megmaradt. Ez így is sok bonyodalomhoz vezetett, 

amelyet az ecsediek később meg is éreztek, bár ez a korszak kedvezően hatott a lakosság 

számának alakulására, újra lett saját papjuk, iskolájuk, fellendült az egyházi élet.

A döntő fordulat

Az 1703-as év döntő fordulatot jelentett. Február 18-án török földön elhunyt Zrínyi Ilona, aki 

csere útján követte férjét a száműzetésbe. II. Rákóczi Ferencet ez nagyon megrázta. Másfél 

hónap múlva Brezán várában váratlan látogatói érkeztek: tiszaháti kurucok kérték Rákóczit, 

álljon az elnyomott szegény nép élére. Harcra készek, csak megfelelő vezetőre van szükségük. 

A botba  rejtett  üzenetet  Pap  Mihály  és  Bige  György nyújtotta  át  Rákóczinak.  Ha  a  nép 

jogairól volt szó, egy Rákóczi – Zrínyi Ilona fia – nem térhetett ki előle, amikor gyermekfővel 

látta és átélte Munkács védelmét. Apját nem ismerte, de a név kötelez.

II. Rákóczi Ferenc tehát engedve a külső kérésnek és a belső parancsnak, május 6-án és 

12-én kiadta a brezáni kiáltványt, s a lavina feltartóztathatatlanul elindult. Május 21–22-én 

Tarpa,  Vári  és  Beregszász  piacán  kibontották  Rákóczi  zászlait,  Esze  Tamás  vezetésével 

tódultak  a  felkelők.  Június  7-én  az  akkor  még  császári  oldalon  álló  Károlyi  Sándor 

szétugrasztotta  az önkéntes sereget.  Már akkor  sejteni  lehetett,  hogy reguláris  harcra nem 

nagy erőt képviselnek. Június 9-én Rákóczi hazaindult, június 14-én Esze Tamás a csapatával 

2 Lásd erről bővebben: Makkai Sándor: Ördögszekér. Regény. Bp., [1926]. Genius. 431 p. (Modern kiadása: Bp., 
1981. Szépirodalmi. 365 p.)



az  ország  határán  várta.  A leendő  vezér  ugyancsak  meglepődött  a  csapaton,  amely  sem 

létszámában, sem felszereltségében nem emlékeztetett hadi alakulatra. Sőt! De már nem volt 

visszaút! Június 24-én Munkácsot nem tudták bevenni, első sikerüket a tiszabecsi révnél érték 

el. 

Márki Sándor szerint „Rákóczi fölkelésének hírére Fejszés András vezetése alatt 1703. 

július 3-án Ecsed városában fölzendűltek, kapitányukat s Pallosicsot, szét akarták vagdalni. 

Gyulai  (mint  naplójában  írja)  nagynehezen  csillapíthatta  le  őket,  de  éjszakára  a  város 

négyszáz lakosával a régi katonájával vigyáztatott rájok.”3 Majd július „19-ikén a szabolcsi 

Vajáról, a Vayak kastélyából rendelte magához [Rákóczi] az ecsedi bírót, aki azonnal sietett 

hódolni  földesurának  és  fejedelmének,  akinek  ötven  kurucza  aznap  már  Nagykárolyig 

portyázott.”4 Tehát elsők között csatlakoztak a felkelőkhöz. „Szatmár alól Rákóczi mint az 

egész  magyarság  vezére  indult  –  az  ecsedi  láp  megkerülésével  Nagykárolyon,  Ecseden, 

Nyírbátoron  át  –  Tiszalucz  felé.  Október  15-ikén  Bercsényi  odáig  ment  eléje…  Lucznál 

fogadta a fejedelem Károlyi Sándort, aki csalódva jött haza Bécsből és Kassáról, hogy most 

már neki esküdjék hűséget s egy hónap mulva mint kurucz-tábornok szerezzen érdemeket. ” 5 

A császáriak  által  megrongált  munkácsi  vár  megerősítésében  az  ecsedi  munkások 

tevékenyen részt vettek, tehát fegyverrel és munkával rögtön a felkelés oldalára álltak.

*

Az ecsedi vár lerombolását 1701-ben elkezdték, s amikor Rákóczi Ferenc 1703 őszén először 

látta, felismerte kiváló stratégiai helyzetét és elhatározta a felújítását és megerősítését. Ezzel a 

munkával Damoiseaux francia hadmérnököt bízta meg. 

Az ecsediek  erről  akkor  még nem tudtak,  éltek  a  lápi  emberek mindennapos nehéz 

életét.  A várhoz  közük  nem  volt,  új  gazdájuk,  Bánffy  György  sem  kívánkozott  a  kétes 

közbiztonságú területre. A népnek az jutott, amit a láp nyújtott, kevés gabonáért kijártak a 

nyírségbe,  valamennyit  a  bérlőtől  is  kaptak.  A népesedési  viszonyokról  nincsenek  pontos 

adataink, a bujdosók nem igyekeztek magukat nyilvántartásba vetetni.

Beköltözés történt, különösen amikortól a vár a kurucok kezére került Melith Pál révén, 

csellel. A jeles főúr előbb Károlyi Sándor nagykárolyi embereit bírta meggyőzéssel átállásra, 

majd az ecsedi várőrséget. A város lakóit nem kellett rábeszélni. A vár igazi megerősítéséhez 
3 Márki  Sándor:  II.  Rákóczi  Ferencz.  2.  köt.  1707–1708.  Bp.,  1909.  Magyar  Történelmi  Társulat.  p.  171. 
(Magyar Történeti Életrajzok)
4 Márki  Sándor:  II.  Rákóczi  Ferencz.  1.  köt.  1676–1707.  Bp.,  1907.  Magyar  Történelmi  Társulat.  p.  268. 
(Magyar Történeti Életrajzok)
5 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 1. köt. p. 295.



még nem kezdtek  hozzá,  de  a  földbástyákat  kijavították.  A fő  híd  őrzését  megfigyelőkre 

bízták, mindenki ismert mindenkit, idegennek nehéz lett volna bejutni. Kutyák a nádasok felől 

minden  neszt  jeleztek,  ilyenkor  előkerültek  a  kisbalták  és  nádvágók.  Más  fegyvere  az 

egyszerű népnek nem volt.

Az 1703-as esztendő Ecsed szempontjából külön jelentőséggel bír: a romjaiban is fontos 

erődítmény békés átvétele után október 9-én Károlyi Sándor szintén a kurucok oldalára állt. 

Ennek  őszinteségén  a  történészek  régóta  vitatkoznak.  Pedig  annak  megítélésénél  vagy 

elítélésénél mindenek előtt a birtokai elhelyezkedését kell figyelembe venni. Szatmár megye a 

hegyaljai felkelés déli része volt. Ha ura a császár hűségén marad, az igen tehetős gazda javait 

a portyázó kurucok bizonyára rendszeresen felprédálják. Rákóczi hűségére esküdtek fel még 

olyan nyugat  vagy északnyugat  magyarországi  főurak  is,  mint  Forgách  Simon,  Esterházy 

Antal vagy Bezerédj Imre, akiknek a „geopolitikai” helyzete talán nem indokolta volna. Miért 

kell akkor pont a partiumi Károlyi Sándoron csodálkozni! Hiszen ő később nem a Wesselényi-

féle  összeesküvést  vérbe  fojtó  és  minden  ügyet  elfogultan  gyűlölő  és  üldöző  I.  Lipót 

császárral,  hanem a lényegesen megértőbb örökösével, I.  Józseffel kötött békét. Azzal, aki 

Rákóczit barátjaként becsülte, de a fegyverletételkor – és ezt Károlyi még nem tudhatta – már 

nem volt az élők sorában, a fekete himlő áldozata lett.

*

Az 1703-as esztendő a kurucoknak sok sikert hozott, de a kis hegyaljai rész eléggé gyülevész 

hadával lehetetlenség lett volna a folytatás. Az iparilag oly fontos Szepesség és a felvidéki 

bányavárosok a felkelők kezére kerültek. A Napkirály elküldi első pénzbeli támogatását és 

néhány kiváló katonai szakemberét. A francia katonai iskolákban folyt akkor az elitképzés. A 

Felvidék  lutheránus  lakosságát  ugyancsak üldözi  az  ellenreformáció,  vagyis  ekkor  nem a 

nációk, hanem a religiók kerültek szembe egymással. Szabály erősítő kivételek ez alól csak az 

erdélyi evangélikus szászok voltak, még századokkal később is. A magyarok ellen ők bárkivel 

szövetkeztek.

*

A  kuruc  hadsereg  leghatásosabb  egységei  a  lovasok  voltak,  éppen  a  meglepetésszerű 

rajtaütések és mozgékonyságuk miatt. Az utánpótlás három  irányból történt. A mezei hadak 

kedvelték  az  apró  és  igénytelen  tatárlovakat,  a  törökök  „arabs  szürkéit”.  A Balkán  felől 



könnyen beszerezhették, a franciák pedig  szívós spanyol lovakat küldtek, amelyeknek  oly 

nagy szerep jutott Amerika meghódításában is. Rákóczi leginkább az arabs-spanyol keveréket  

kedvelte és tenyészttette. Ezekből azonban csak a tiszteknek  jutott.

„A lótenyésztés  általánosságát  bizonyítja,  hogy  a  szegény  kurucz  is  a  maga  lován 

katonáskodott s azért, ahol lehetett, kímélte paripáját. Bánffy gubernátor Gyulai Ferencznek 

1703-ban  Delia  nevű  pej  és  Fáta  nevű  szürke  paripáját  csak  mint  atyafiának  adta  oda 

nyolczszáz forinton, mert különben ezerkétszát forint volt az ára; de Bethlen János semmi 

áron sem adta oda a lovát. Selejtesebb lovat 4–6 márjáson, elromlott német katonalovat 6–7 

forinton is lehetett venni. A katonaló napjában kétszer 3–3 marok abrakot kapott, sőt éjfélkor 

is egészen abrakolt. A katona két kezét összetéve taszította ki az abrakot a rostába úgy, hogy 

két lóra valót is adott a lovának. A kölest nem vett el abraknak, hanem inkább a kenyérnek 

való gabonát etette paripájával. 14 lóra egy pozsonyi csapott köböl jutott volna, de a katona 

mindig többet juttatott lovának. Háborúba csak tavaszi füvellés után ment vele. Rendesen hat 

hét kellett a füvellésre, mely a télben éhező szegény jószágot kellően följavította.”6 

Az  ecsediek  lókultusza  idáig  vezethető  vissza.  Az  egyszerű  harcos  a  lováról  úgy 

gondoskodott, mint a családtagjáról, és ez még a XX. század első felében is tapasztalható volt 

Ecseden. 

*

A  sikeresnek  mondható  év  végén  Bottyán  János  szintén  Rákóczi  táborába  került,  az 

Ocskayval történt párviadal után. Különösen a végvári vitézek nagy örömére végre egy igazi 

csapattiszt,  aki  már  Buda  bevételénél  nevet  szerzett  magának.  A  portyázó  kurucok 

elkalandoztak  Bécs  külvárosáig,  mert  a  császári  hadsereg  fő  erejét  lekötötte  a  spanyol 

örökösödési háború, amely nélkül a Napkirály aligha bíztatja a nyugati hatalmak szemében 

lázadónak számító II. Rákóczi Ferencet. Majd 1704 elején megjelent a világ népeihez intézett 

híres  latin  nyelvű,  majd  magyarul  is  olvasható  kiáltványa,  a  ’Recrudescunt…’,  azaz 

„Megújulnak a dicsőséges magyar nemzet régi sebei…”. Nem tudni, a híre eljutott-e Ecsedre, 

de a februárban veretett rézpénz, a poltura és a libertas biztosan eljutott, mert ezek a későbbi 

földmunkáknál néha előkerültek.

Nem lehet feladatunk az 1704-es esztendőnek minden fontosabb eseményét felsorolni. 

Ki kell viszont emelni a július 7–12. között megtartott gyulafehérvári országgyűlést, ahol a 

rendek II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választották. Ettől számítva már nemcsak a 

6 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. pp. 277–278.



cím  rég  óhajtott  örököse,  hanem  hivatalos  viselője  is.  A  Napkirályt  ez  csak  látszólag 

érdekelte.

Mennyi időt töltött Rákóczi Ecseden?

Dankó Imre szerint Rákóczi 1703. október 9–10-én járt először Ecseden,7 a forrást azonban 

nem jelölte meg. Nagyon hihető, mert akkor Rákóczi mintegy szemrevételezni járta az ország 

északkeleti részét, leltározta az eddig soha nem látott családi örökségét. Ebben a birtokjogi 

szempontból  bizonytalan  időben  Bánffy  György  erdélyi  kormányzó  bérlete  átmenetileg 

szünetelni kényszerült. Rákóczi hamar felismerte e nehéz terepű rész megerősítésének, a bázis 

kiépítésének fontosságát.  Várkonyi  Ágnes szerint  amíg a  Fejedelem „a kevésbé  fontos  és 

nehezebben védhető várak: Tokaj, Kálló, Szatmár és Szendrő lerombolását rendelte el, addig 

az ecsedi várat, amelynek különös stratégiai jelentőséget tulajdonít, korszerű erődítménnyé 

építteti”.8

Egyelőre azonban még várni kellett. Ugyanis 1703. szeptember 28-án történt a közeli 

Szatmár bevétele,  amelyen az ecsediek vonakodtak részt venni.  1704 januárjában sikerült 

végre hosszú ostrom után Tokajt elfoglalni. Ebben a kritikus időben a Fejedelem és a serege  

hosszabb ideig Ecseden tartózkodott, Rákóczi ekkor második alkalommal. Rákóczi „Ecsedből 

egyszerre ezer köböl bort küldött a tokaji táborba, hogy az ostromló vitézeket lelkesítse”,9 ami 

azt jelenti, hogy a vár pincéi még tele voltak jófajta nedűvel. A kurucokat élelemmel a város 

látta el, amely egy – és az egyetlen – nézeteltéréshez vezetett. A lápi emberek ugyanis a hadi 

ellátmányt  kölcsönnek  vélték,  annak  reményében,  hogy  a  Fejedelemtől  szükség  esetén 

visszakapják. Ezért rövidesen a következő kérvényt juttatták el Rákóczihoz:

„Méltóságos Fejedelem, Nagyságos mint jó kegyelmes Urunkhoz alázatos instanciájuk  

[kérvényük] az belől írt személlyeknek.

Méltóságos Fejedelem, nekünk Kegyelmes Urunk.

Nagy  alázatosan  kíntelenedtetvín  Nagyságod  méltóságos  lábaihoz  borulván,  

instanciánkat  jelentenünk.  Mivel  Kegyelmes  Urunk  Nagyságodnak  méltóságos  

emlékezetíben lehet az mikor Tokaj várának obsideálására [ostromára] indulván bizony 

7 Lásd: Dankó Imre: Nagyecsed. Központi szerepkör és önkormányzat a történelem sodrában. Szerk.: Ujváry 
Zoltán. Debrecen, 1994. Ethnica. p. 126.
8 Lásd: Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2. átdolg., bőv kiad. Bp., 1976. Gondolat. p. 178.
9 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. p. 230.



számú hadával, kikkel is statiót Ecseden tett, bölcsen megítélheti Nagyságod, micsoda  

kárunkkal érzetük azon Nagyságod hadának rajtunk lívő statióját, kikről némellyikünk  

annyira aggraváltatott [nehéz helyzetbe került], hogy cselédink s marháink többire éhel  

halásra maradtanak. Kérjük nagy alázatosan Nagyságodat, tudván helyünk szűk voltát,  

s  úgy  Nagyságos  romlott  hazánk  mellett  való  éjjel  nappali  szenvedésünket,  azon  

kárunkról.  Kegyelmesen  s  szegény  megígírt  gratiojából  segíteni  méltóztassék.  Mely  

gratioval  kívánjuk:  Isten  Nagyságodat  minden  kívántató  javával  szerencsés  hosszú  

életnek  virágzásával  boldogítván,  győzedelmeztesse  minden  ellensígin,  kívánjuk  

szívesen.

Nagyságodtul mint Kegyelmes Urunktul, kegyelmes választ váró szegény alázatos  

szolgái

Ecsed városábul Nagyságod mellett szenvedő sereg”.

Formájából ítélve a kérvényt valamelyik jogban járatos személy fogalmazhatta meg. Feltűnő 

az é helyett az í használata, a régi ecsedi tájszólásban ez a zárt e-nek felel meg.

Mielőtt  a Fejedelem rövid és barátságosnak nem mondható válaszát  közöljük,  ismét 

szükséges megállapítani:  ha Rákóczi Tokaj ostromára a bizonyára nem kis számú hadával 

„Ecseden statiót  tett”,  azaz ott  szállásolt,  az nem lehetett  egy-két  nap.  Az alatt  nem lehet 

mindent felélni. Vagyis ez az 1703. október 9–10-e közötti várlátogatás után már a második 

útja Ecseden. A Fejedelem rövid és lényegében elutasító válasza a következő:

„1856.  sz.  Adgyon  ecsedi  Udvabíró  Hívünknek,  az  kik  cselédes  emberek  közülök, 

számokra két-két köböl gabonát, de nem otthon való heveréssel, hanem a’ szathmári 

sánczban  való  szolgálattal  szolgállyák  a  hazát,  mivel  heverésért  senki  semmit  nem 

érdemel. Ex Oppido Miskolcz Anno 1704. F. Rákóczi mp”.

Bizony a derék lápiak alapos megrovásban részesültek A két-két köböl gabona sem elégíthette 

ki  őket.  Ez a  hangvételű levélváltás a továbbiakban nem folytatódott,  a nagyon egymásra 

szorult  felek  felejteni  kényszerültek.  A  harmadik  látogatáskor  már  nyoma  sincs  a 

neheztelésnek: a Fejedelemnek már nem ez volt a legfőbb gondja, a szívós ecsediek pedig 

átvészelték a nehéz időket.

*



Az 1704-es  esztendő eseménysorozata  a  lápi  erődítmény népét  közvetlenül  nem érintette, 

annál  inkább  a  következő.  Az  1705-ben  elszenvedett  vereségek  (Koroncó,  Nagyszombat, 

Dunakiliti)  alatt  kiderült  a  kuruc  hadsereg  minden  sebezhetősége.  Ugyanakkor  komolyan 

felmerült  egy  kedvező  békekötés  lehetősége.  Május  5-én  meghalt  I.  Lipót  császár,  ezzel 

lezárulni látszott négy évtizedes uralkodásának szomorú korszaka, amely mind a Thököly-, 

mind a Rákóczi-féle szabadságharcot kiváltotta. A másik fő akadály, Kollonich prímás sem 

játszott  többé szerepet.  Helyükbe békepártiak kerültek.  A még 1687-ben megkoronázott  I. 

József – a Fejedelem ifjúkori barátja – hajlott az engedményekre, a birodalom érdeke szintén 

nyugalmas hátteret kívánt. A közvetítésre Rákóczi Juliannától az igaz magyar hazafinak tartott 

Széchényi György kalocsai érsekig többen vállalkoztak, de Rákóczi ragaszkodott az erdélyi 

fejedelemséghez, az udvar viszont pont attól zárkózott el. A nemzetközi protokoll szerint így 

egyszerű „rebellis” maradt, akivel uralkodó egyenlő félként nem tárgyalhat. Anglia, az első 

számú tengeri hatalom pedig vigyázott rá, hogy a kontinensen a Habsburg–Bourbon hatalmi 

egyensúly a franciák javára fel ne billenjen. Ezért segítette katonailag Churchill őse Savoyai 

Jenőt, amely a magyar szabadságharcra is kihatott.

A kurucok  és  Ecsed  további  sorsa  szempontjából  is  sorsdöntő  volt,  hogy  az  igen 

tapasztalt Herbeville tábornokot nevezték ki a császári csapatok élére. Feladatul kapta, hogy 

Erdély katonai elfoglalásával megakadályozza Rákóczit egy hátország kiépítésében, Rabutin 

marsallt pedig szabadítsa ki Szebenből. Szeptemberben a szécsényi országgyűlésen a rendek 

II. Rákóczi Ferencet Vezérlő Fejedelemmé választották. Közben Törökországból megérkezett 

Thököly Imre halálhíre, a nagyszombati béketárgyalások pedig kudarcba fulladtak. Herbeville 

csapatai élén elindult Erdélybe a Csallóközből az Alföldön át, tehát nem a közelebbi északi, 

hanem a déli útvonalat választotta. Erdélybe északon a Szamos völgye, középen a Körösök 

völgye, délen pedig a Maros völgye jelenti a természetes kaput. A kuruc hadvezetés az északi 

útvonalat valószínűsítette, de a ravasz tábornok másképp döntött. Bottyán és Károlyi feladata 

lett volna a menetet rajtaütésekkel hátráltatni, nyugtalanítani, hiszen ez a kuruc harcmodornak 

jobban megfelelt. Bottyán erejét lekötötte a Dunántúl, így a Tisza-menti terepet jól ismerő 

Károlyi Sándorra hárult volna a lesvetés és zavarkeltés, de ő a hatezer jól képzett lovasával 

tétlenül nézte a császáriak tiszai átkelését.

Rákóczi rosszat sejtett,  s nem ok nélkül. Nem tudjuk, volt-e már ebben előretekintő 

számítás, de a hadi tudományokat ő sem akadémián tanulta. A kuruc és a császári főtisztek 

között óriási minőségi különbség mutatkozott, sajnos az utóbbiak javára – mutatott rá Perjés 



Géza.10 Bottyán és Ocskay inkább csapattisztek voltak, a vezérkarra kritika, még ha Rákóczira 

hízelgő is, hogy a nehéz hadi helyzeteket ő ítélte meg a legjobban. Tudta, hogy Herbeville 

sikerétől függ Erdély sorsa, ezért ő is elindult szemmel tartani mindent, s ha kell, beavatkozni. 

Abban a biztos  tudatban volt,  hogy a kijelölt  szorosokat  már kész védművek zárják el,  s 

nagyon meglepődött, hogy a földsáncok még félkész állapotban sincsenek. A katonák ellátása 

hiányos,  hangulatuk elkeserítő.  Forgách főparancsnok adta a sértődöttet,  az erdélyi  főurak 

(Pekry Lőrinc,  Teleki  Mihály,  Toroczkai  István,  Mikes  Mihály)  segítség  helyett  inkább  a 

Kolozsvár melletti megütközést javasolták.

A külön erdélyi  kuruc hadseregnek megvan a névsora.  Közöttük öt ecsedi  található, 

háromnak a vezetékneve is Ecsedi (Péter, György és István), aztán Katona András és Kovács 

Ferenc. Fel van tüntetve a fegyverzetük: minden ecsedinek volt puskája, ami azért is érdekes, 

mert  a  zsibói  csatában  a  magyarországi  kuruc  hadsereg  több  mint  a  felének  nem  volt 

lőfegyvere.11 Akadtak  csaholyi,  vajai,  fehérgyarmati  és  csengeri  kurucok  is  az  erdélyi 

hadseregben.

Herbeville  kémei  és  a  szökött  kurucok  révén  mindenről  tudott.  November  8-án 

Szilágysomlyóra  érkezve  előbb  a  Karika-szoros  felé  irányította  csapatait,  majd  ellenfelét 

megtévesztve Zsibó mellett döntött. Az időjárás a védőket sújtotta, mert a napok óta szakadó 

eső elmosta a félig kész sáncokat. Herbeville serege 18 ezer tapasztalt katonából állt. Tehát 

reguláris  egységek  kiváló  csapattisztekkel,  jó  felszereltséggel,  létszámfölényben.  S  akkor 

Rákóczi  sem állott  a  helyzet  magaslatán:  csata  előtt  a  közeli  kastélyba  ebédelni  ment.  A 

kimenetel  nem  lehetett  kétséges:  a  kurucok  1705.  november  11-én  súlyos,  szinte 

kiheverhetetlen vereséget szenvedtek. Nézzük, hogy írta ezt le a Fejedelem:12

„Szent  Márton  napján,  amikor  az  egész  hadsereget  felállítottuk,  levelet  kaptam  

Károlyitól,  hogy  parancsaimat  pontosan  végrehajtja,  s  hogy  pillanatnyilag  azon  a  

helyen áll, amelyet a levélvivő tiszt megmutathat nekem. Nem maradt egyéb tennivalóm,  

csak felülvizsgálni a folyó túlsó partján levő állásaimat. Azt hittem, erre ráérek ebéd  

után is, amelyet korai időpontra rendeltem. Ebédem a faluban készült. Fél mérföldre  

onnan,  ahová  seregem málháját  is  küldtem.  Már  megebédeltem,  amikor  jelentették,  

10 Perjés Géza: A regularitás és a kuruc hadsereg. In: Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Szerk.: Benda Kálmán. 
Bp., 1980. Akadémiai. pp. 207–212.
11 Lásd: Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái, 1703–1711. Bp., 1991. Akadémiai. p. 
64.
12 Lásd: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Ford.: Vas 
István,  tanulmány  és  jegyz.:  Köpeczi  Béla,  sajtó  alá  rend.:  Kovács  Ilona.  Bp.,  1978.  Akadémiai.  p.  369.  
(Archivum Rákóczianum. III. osztály. Írók) (II. Rákóczi Ferenc művei 1. köt.)



hogy az  ellenség balszárnyán mozgolódás  látszik,  és  minthogy a  magaslat  fedezéke  

mögött nyomult előre, nemsokára megtudtam, hogy sáncaink ellen vonul, és már fölért  

a félúton levő magaslatra. Rögtön lóra ültem, hogy odamenjek, és kis idő múlva már a  

tüzelést  is  hallottuk,  de  ez  nem  tartott  sokáig,  és  amint  állandóan  előrehaladtunk,  

futókkal találkoztunk, nem sokkal azután pedig Des Alleurs márki maga jött jelenteni,  

hogy nincs mit csinálni a jobbszárnnyal, ő is visszavonult. Kevéssel ezután Forgách is  

megérkezett és előadta, hogy a rácok néhány német svadronnal áthatoltak a balra fekvő  

ritkás erdőn és föltűntek a magaslaton. A lovasság, amelyet ő ezen az oldalon vezérelt,  

nem teljesítette  kötelességét,  ennek  következtében  a  gyalogosságot  ugyanegy időben  

támadták  meg  szemben  és  oldalról,  mire  a  gyalogság  visszavonult,  ahogy  tudott.  

Nehezen tudtam elhinni, hogy nagy veszteséget szenvedett e futásra kedvező erdők és  

hegyek között, és mivel a gyalogság magyarországi csapatokból állt, csak kevesen jöttek  

vissza a táborba. Semmi sem volt  nehezebb,  mint  a  halottak számát megtudni  ilyen  

alkalmakkor. Még a sebesültek is, ha vonszolni tudták magukat, inkább hazavonultak és  

otthoni vénasszonyokkal szívesebben kezeltették magukat, mint a hadsereg orvosaival.  

Ennek  következtében  nagyon  sok  rosszul  gyógyult  seb  és  béna  katona  volt.  Ha  

visszajöttek, szabályos kártérítést kaptak, éppen úgy az özvegyek is, ha bizonyítványt  

hoztak férjük haláláról.”

Beszámolója szomorúan érzékelteti a vereség megrendítő hatását, és azt a különbséget, amely 

– Perjés Géza szavaival – egy reguláris fegyelmezett,  valamint a rajtütésekhez szokott,  de 

fegyelmezetlen hadsereg között volt.13

Nem  lehetett  valami  különleges  az  orvosi  ellátás  sem,  ha  a  sebesültek  inkább 

vénasszonyokkal kezeltették magukat, bár ezen ne csodálkozzunk! Országunkban egyetemi 

orvosképzés még nem létezett, az alkalmi felcserek tették a tehetőt, de a sebesültek jó ellátást 

otthon is kaphattak. Gondoskodásban talán még jobbat. A sebgyógyításra vonatkozó harctéri 

eljárás sem volt helyes. Ha ott helyben a felcser gennyes seb után frisshez nyúlt, biztosan 

megfertőzte. Később jöttek rá, hogy a házaknál lévő betegek közt kevesebb a seblázas, azért 

nem baj, ha otthon kezelik őket. 

Fontos  volt  viszont  az  úgynevezett  „szabályos  kártérítés”,  amely  az  özvegyekre  is 

kiterjedt. Ez Rákóczi emberiességi megítélését és népszerűségét még magasabbra emelte.

13 Perjés Géza: A regularitás és a kuruc hadsereg. In: Európa és a Rákóczi-szabadságharc. Szerk.: Benda Kálmán. 
Bp., 1980. Akadémiai. pp. 207–210. 



*

A  Fejedelem  a  vereség  után  környezetével  előbb  Szamosújvárra  ment,  majd  a 

biztonságosabbnak  ítélt  Ecsedet  választotta.  A várba  1705.  december  12-én  érkezett,  a 

történészek szerint öt napra, az emlékirat szerint néhány hétre. A két időtartam között nem 

csekély a  különbség.  Azonban felmerül  a  kérdés:  ennyire  megcsalta  volna  a  fejedelmet  a 

memóriája?  A  további  eseményeket  ez  aligha  befolyásolta,  mégis  inkább  a  személyes 

emlékezet  írott  formájának  a  változatát  tartjuk  valószínűnek.  Ecsedi  „elfogultságunktól” 

függetlenül.

R.  Várkonyi  Ágnes  szépen  érzékelteti:  „a  Fejedelem kitűnő  stratégiai  érzékkel  bírt. 

Felismerte  Ecsed  rendkívüli  előnyeit.  Nagyszabású  elképzelései  voltak:  Munkács  várát 

modern bástyákkal ellátva az egész környéket vízzel akarta elárasztatni, megteremtve ezzel 

két  kulcsfontosságú  hely  vízi  összeköttetését.  Ilyenformán  ezt  a  vidéket  a  szabadságharc 

bevehetetlen bástyájává tehetné.”14 Más kérdés, hogy akkor ennek mennyiben voltak meg a 

reális feltételei. A felkelés erről a vidékről indult el, a bizodalma érthető. Utólag is felemelő 

érzés egy lokálpatriótának Ecsed fontosságát a Munkácsé mellett tudni. Ezek után adjuk át a 

szót a legilletékesebbnek, a Fejedelemnek:15

„Én  magam pedig  Ecsedre  szálltam,  családom örökös  várába,  melyet  a  németek  a 

háború  előtt  leromboltak,  de  én  arra  gondoltam,  hogy  újra  felépítem  az  erősséget. 

Fekvése  különös,  talán  egész  Európában  egyedülálló,  és  bevehetetlennek  látszik.  A 

Meszes-hegységből  eredő Kraszna folyó a  hegység előtt  fekvő dombok lábánál elég 

kiterjedt mocsarakat alkot, amelynek közepén állott valaha a székelyhídi vár. Innen a 

Szamossal párhuzamosan és attól kis távolságra folyik, de Apáti16 alatt, ahol már mintha 

egyesülni akarna ezzel a folyóval, elfordul és három mérföld kerületű mocsarat alkot, 

amelynek  feneke  futóhomok,  felszínét  a  kígyózó  környékén  kívül  zsombék  és  nád 

borítja. De a Kraszna folyását itt alig lehet észrevenni, mert nyílván a föld alatt ömlik a 

Tiszába,  vagy  föld  alatti  közlekedésével  táplálja  a  szomszédos  Szabolcs  megyében 

látható kis tavakat. Azoknak a magas hegyeknek fekvéséből ítélve, amelynek Beszkid 

14 Lásd: Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2. átdolg., bőv kiad. Bp., 1976. Gondolat. p.  
226.
15 Lásd: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Ford.: Vas 
István,  tanulmány  és  jegyz.:  Köpeczi  Béla,  sajtó  alá  rend.:  Kovács  Ilona.  Bp.,  1978.  Akadémiai.  p.  372.  
(Archivum Rákóczianum. III. osztály. Írók) (II. Rákóczi Ferenc művei 1. köt.)
16 Ma: Olcsvaapáti



néven  elválasztják  Magyarországot  Lengyelországtól  és  Moldvától  és  párhuzamosan 

Meszes-hegységtől,  s  végül  a  Beszkid-hegyek  és  a  Máramarosi-hegyek  képezte 

szögletből, ahonnan a Tisza ered, miután több hozzá hasonló beömlött, mondom ebből a 

helyzetből ítélve az ember azt mondhatná, hogy az özönvíz áradat hordta és rakta mély 

fenekére azt a homokot, amelyen aztán a Kraszna szétterül.

Meszes és a Tisza közötti térségben majdnem egészen beborító Liget nevű nagy  

erdőség megerősíti  ezt  a gondolatot… Ez a nagy erdő is  párhuzamos és egymáshoz  

közel  fekvő  homokhalmok fölött  terül  el.  Ezekre  a halmokat  is  mintha a  víz  áradta  

alkotta volna, de a homok iszapos és termékeny. A lapályok keskenyek és elég sokáig  

megőrzik az esőt és hóvízet, bokrok és mindenféle vízinövények borítják. Ecsed ezeknek  

az erdőknek a végében fekszik. Ha a városba akarunk jutni, át kell kelni a folyónak  

ötven  láb  széles  és  rendkívül  mély  ágán.  A  várost  körülbelül  negyven  láb  széles  

természetes  csatorna keríti,  a  többit  tőzeges  nád borítja.  Ezt  a  város  felől  csak két  

földbástya erősítette meg. A házak könnyen átázó,  de hamar újrakeményedő talajon  

épülnek. A nem nagyon nagy városból a várba lehetett jutni, mely kétszarvú védőműből  

állt, ezt a két szarvat a várostól és egymástól olyan mély, a folyó vízéből táplálkozó  

csatornák választották el, hogy amikor az erősséget lerombolták, a kemény téglákból  

készült bástyák romjai nem tudták betömni őket. A lakók szerint először úgy látszott,  

elnyelte a mélység. Mint ebből kiderül, a folyó kígyózásából három sziget alakult ki,  

hiszen a védművek a cölöpökre épültek, s föld alatti részük a víz szintjétől lejjebb feküdt.  

Kíváncsiságból megvizsgáltam a vár alapját és a cölöpök minőségét, ezek kőrisfából  

készültek, letört darabjaik kemények és könnyűek voltak. Ezeken a cölöpökön jól levert,  

igen  vastag  szénréteg  volt,  ez  óvta  meg a föld  alatti  részt  a  nedvességtől.  A másik  

kétszarvú választotta el  az erdőtől,  s egy nagyon nagy bő mezőtől,  amely több ezer  

barmot  volt  képes  táplálni.  Ez  a  három  nagymérföld  kiterjedésű  terület  kívülről  

náderdőnek látszott, belsejében azonban szép igen tiszta és – a lakosok talán hamis hite  

szerint – feneketlen tó terül el. Volt, aki már száz ölnél hosszabb kötelet eresztett bele,  

mégsem  ért  feneket.  Ez  a  tó  rendkívül  gazdag  halakban.  Halai  mind  kemények  és  

szörnyen nagyok.

A nevezetes Báthori-család egyik ága Ecsedtől vette nevét, s e vár akkor jutott  

öröklés útján családom birtokába, amikor ez a család apai részről való nagyanyámmal  

kihalt. Címerében három sárkányfog volt, a fogak körül egy sárkánnyal. Minden időben  

az volt a hagyomány, hogy mikor a szkíták letelepedtek az országban, egyikük az Opos-

nemzetségből megölt egy sárkányt azon a helyen, ahol ezt várat – jobban mondva házat  



– építette, mert az erősséget csak néhány századdal később építették.  Ekkor kapta a  

Bátor  nevet.  Emlékszem, hogy a kincstárunkban őrzött  ritkaságok között  láttam egy  

buzogányt,  amellyel  Bátor  a  szörnyeteget  megölte.  De  a  fegyver  kicsisége  nagyon  

kétessé teszi ezt a hagyományt. Minthogy a vár alapjai egészben megmaradtak, az volt  

a szándékom, hogy újra fölépíttetem az erődöket és a tőzegen át új csatornát vágatok,  

amelynek segítségével az egész környező vidékekkel fenn lehet tartani az összeköttetést.  

Ez a mocsár sohasem fagy be télen, a víz rendkívüli fagy idején összehúzódik, de nem  

keményedik jéggé. Csak két kis napi járatra voltam Erdélytől, ahol Károlyi csapatai  

egész télen jól működtek. A németek egyáltalán nem élvezhették a pihenő fáradalmait.

A császárnak semmilyen hadserege nem volt  a Dunántúlon.  Hadaim egy része 

Bezerédj  brigadéros  vezérlete  alatt  állandó  vállalkozásokat  folytatott  Stájerország  és 

Ausztria ellen, nagyon bátran és szerencsésen. Minthogy Bottyán tábornokot a nép és a 

katonaság  nagyon  szerette,  átküldtem  őt  a  Dunán,  hogy  Csáky  tábornokkal  együtt 

vezesse  a  hadakat.  Vállalkozott  Sopron  megrohanására,  de  sikertelenül,  mert  nem 

követte a mérnök tanácsát. A szécsényi gyűlés után a béketárgyalásokra küldött követek 

megérkeztek  Nagyszombatba.  Nem  lehetett  fegyverszünetet  kötni,  míg  a  császári 

csapatok  Erdély  felé  vonulnak,  és  mikor  már  behatoltak  oda,  mi  vetettük  vissza  a 

fegyverszüneti  ajánlatot,  nehogy  nyugton  hagyjuk  őket  télre.  Így  hát  a  követek 

okvetetlenkedő alkudozásokkal töltötték az időt. Forgách tábornokot Kassára küldtem, 

hogy újraszervezze az idegen gyalogos- és lovashadakat. Elég jól tudott a németekkel 

bánni,  de  sohasem  fért  össze  a  franciákkal.  Előkészítettem  a  tüzérséget  Esztergom 

ostromára, amit e hadjáratra tűztem ki anélkül, hogy szándékomat bárkivel is közöltem 

volna. Miután néhány hetet Ecseden töltöttem, munkácsi váram szomszédságában”.

A leírás több szempontból figyelemre méltó, érdemes volt hosszabban idézni. Egyértelműen 

kiderül  belőle,  hogy az 1705. év végéről van szó,  és az emlékiratban szintén ez a dátum 

szerepel.

A memória pontosnak tűnik,  szinte rekonstruálni lehet belőle a láppal körülvett  vár-

település  akkori  helyzetét.  Ismerteti  a  legenda  történetét,  amelyben  maga  sem hisz,  de  a 

legenda természete, hogy sem bizonyítani sem cáfolni nem lehet, másrészt az embereknek 

szüksége van rá. Ilyen például a sárkányölő Bátor vitézé,  mert ezt  családnévvé vált  jelzőt 

mégis  valamiért  kapta,  és  az  nem  lehetett  közönséges  teljesítmény.  Bizonyítékok  rá  a 

sárkányfogak és maga a sárkány, a népmesék állandó szörnyetege.



A vár  felépítése  és  lerombolása  azonban  már  tény.  A  várat  ezután  kezdték  újra 

erődítménnyé  átépíteni.  A  tőzegen  átvágásra  tervezett  összekötő  csatornához  bizony 

békeidőben is rengeteg munkáskéz kellett volna. Ami a száz hosszú kötél leeresztését illeti, 

nem valószínű, hogy azt tengerészi szakszerűséggel, vagyis ólomgolyóval a végén végezték 

volna. A feneketlen tó hiedelme mindenütt megtalálható, ami azt jelentette, hogy rúddal sem 

érték el a fenekét. Lecsapoláskor sem találták meg ezt a „feneketlen mélységet”.

A visszaemlékezésekből kiderül, miért a mai helyén ásták ki később a vizet levezető Új 

Kraszna főágát. A város nyugati peremét a régi Szállás utca – Híd utca17 – Kender utca vonala 

jelentette.  Ezt  választotta  el  az összefüggő szárazföldet  jelentő  Kisecsedtől  az a  bizonyos 

„ötven láb széles és igen mély” vízfolyás. Az ötven láb szélesség csak akkor jelent védelmet, 

ha a víz elég mély, tehát adott volt.

A visszaemlékezés arra is magyarázatot ad, miért a láp nyugati szélétől legtávolabbi 

dombon épült  fel  az erődítmény: így korábban a kőhajító katapultok,  később az elültöltős 

rövid  csövű  ágyúk  lőtávolságán  kívül  esett.  Olvashatunk  megkövesedett  cölöpökről  – 

akárcsak az itáliai Velencében – egészíthetjük ki; a víz és különösen a láp vize ugyanis jól  

tartósít,  bizonyítják a dániai  ásatások, ahol ezeréves múmiákat találtak az ingoványokban. 

Szladits Imre könyvében szerepel, hogy a tőzeges savanyú talaj baktériumokban szegény.18 

Bizonyára ez is  hozzájárult  mindehhez.  Az is  jó megfigyelés,  hogy befagyás esetén a víz 

szinte összehúzódik. A nádas részre biztosan vastag jégréteg rakódott, a száraz szálak aratását 

csak így lehetett elvégezni.

A hadi helyzet utólagos megítélése bonyolultabb. A tragikus kétségbeesésnek itt már 

semmi jele. „Károlyi hadai egész télen jól működtek” – olvasható, de ősszel csődöt mondtak, 

és ez sokkal többet nyomott a  latban.  Károlyi  bizonyítani akart  a kisebb vállalkozásaival, 

hogy úgymond „a németek egyáltalában nem élvezhessék a pihenő fáradalmait”. Vélhetően 

több ebben az önvigasz, mint a taktika. Amikor a béketárgyalásról szól, úgy tűnik, nem méri 

fel helyesen a saját helyzetét. A feltétel már nem lehetett az, hogy a császáriak vonuljanak ki 

Erdélyből, hiszen nyilván nem mondanak önként le arról, amit fegyverrel vettek be. Úgy véli, 

kárpótolja  a  Dunántúl,  a  joggal  népszerű  Bottyán  sikeres,  de  még  ő  sem fogadja  meg  a 

hadmérnök tanácsát, ezért sikertelen Sopron ostroma. Pedig ez a város fontosabb lett volna, 

mint pl. a stájerországi kalandozás, amelynek jelentőségét a tisztek valószínűleg eltúlozták. 

Forgách is csődöt mondott Erdélyben, így a különben kevés külföldi csapat újraszervezésétől 

nem lehetett sokat remélni, különösen, ha éppen „a franciákkal nem fért össze”. Haditechnikát 

17 Később: Vashíd utca
18 Lásd: Szladits Imre: Talajkémiai és enzimes vizsgálatok az Ecsedi-lápon. Bp., 1930. Globus ny. 67 p.



mégis tőlük lehetett (volna) tanulni. Itt készült a Fejedelem Esztergom ostromára, miután – 

hangsúlyozzuk ismét – néhány hetet töltött Ecseden.

*

A vár  felújításához  felvidéki  városokból  –  Késmárkról,  Lőcséről,  Eperjesről  –  hozattak 

kőműveseket, az ecsediek a kiegészítő munkát végezték, mert a láp mégsem a kőfejtés és 

faragás „tanulóhelye” volt. Az 1706-os év elteltével  „a vár már kiemelkedett omladékaiból,  

március 17-én elhaladva Ecsed mellett, Rákóczi is megszemlélte a munkálatokat”.19 Ehhez 

kapcsolódóan levelet intézett20 a debreceni másodkapitányhoz ugyanezen a napon:21

„Petro Debreczeni vice-capitanco, in Ecsed. 17. Martij, 1707.

Ezen  parancsolatunk  megadó  franczia  insinér  [Damoiseaux?] óbes-

vakmajszterünket oly véggel küldöttük bé Ecsedbe, hogy az ottan kívántató fortificatiót  

mentűl  jobban  maga  conceptusa  szerint  fundálván  építtesse.  Kegyelmednek  

annakokáért parancsoljuk: ámbár szinte Kegyelmednek nem tessék is, mindazáltal az  

mint  azon  insinér  fundálni  fogja,  a  szerint  praeparálja  a  munkát  minden  úton  

Kegyelmed,  nem  tévén  sem  gáncsot,  sem  semminémű  akadályt  vagy  a  palizáták  

erectiójában, vagy más akármi fortificatiót illető épületekben.”

Ehhez  kapcsolódik  az  1707.  szeptember  18-án  Károlyi  Sándornak  megküldött  levele  is, 

amelyben az ecsedi munkálatokról ezt írja:22

„…Az  ecsedi  munkának  valóba  rosz  continnatiója  vagyon,  mivel  ezen  includált  

extractusábúl  az  incsinírnek  megláthatja  Kegyelmed:  mely  lassú  executiója  vagyon  

parancsolatinknak; a mellett ugyan ű tülle értem azt is, hogy Ecsedbe, nem tudhatom, ki  

parancsolatjábúl, kikiáltatott vólna, hogy mindenféle ezüstféle, pecsételt pénzül folyjon:  
19 Dankó Imre: Nagyecsed. Központi szerepkör és önkormányzat a történelem sodrában. Szerk.: Ujváry Zoltán. 
Debrecen, 1994. Ethnica. p. 126.
20 „A postaútak  hosszát  Rákóczi  idejében  a  fő-  és  mellékvonalakon  2200  kilométerre  tehetni.  A fejedelem 
gondoskodott róla, hogy Nagyszombattól Kolozsvárig 530, Zólyomtól Nagybányáig 400, Lévától Eperjesig 270, 
vagy a Dunántúl Kőszegtől Eétig 165 km hosszan a közlekedés meg ne akadjon. Nem kis érdeme, hogy háborús 
körülmények közt nagyobbra fejlesztette a postai közlekedést, mint amilyennek találta. A közlekedés folytatására 
legszükségesebbnek a posták jó móddal való fölállítását tartotta. Mindjárt a fölkelés elején megpálczáztatta a 
postást, ki egy levelet megkésve adott át neki. Az olyan posta halálnak volna jó, amelyik Szatmárról Ecsedre 12  
nap alatt hozza meg a levelet.” Lásd: Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. 1707–1708. Bp., 1909. Magyar  
Történelmi Társulat. p. 352. (Magyar Történeti Életrajzok)
21 II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703–1712. Közli: Thaly 
Kálmán. Második kötet (1707–1709). Bp., 1873. Akadémia. p. 57. (109. számú levél) (Archivum Rákóczianum 
II.)
22 II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703–1712. Közli: Thaly 
Kálmán.  Második  kötet  (1707–1709).  Bp.,  1873.  Akadémia.  p.  105.  (142.  számú levél,  részlet)  (Archivum 
Rákóczianum II.)



melyre  nézve  élhetetlenné  lettek  az  erősség  körül  munkálandó  sánczmesterek;  az  

munkásoknak sem fizetnek, holott úgy jut eszembe, hogy csak nem régen vitt magával  

pecsételt pénzt Ötvös Miklós azoknak megfizettetésére. Hogyha penig ezen munka nem  

szorgalmaztattatik: magam is tudom, hogy erőt vévén az vizek, duppla kőltségbe is fog  

telni…”

Később, a Vay Ádámnak 1710. április 18-án Kisérről küldött levelében is utalt az ecsedi vár 

fontosságára:23

„…A szatmári bíróra légyen Kegyelmednek tovább is jó vigyáztatása, s az épűleteket  

continuáltassa,  s  az ingsenérnek is  rángassa meg a zabolát a szájában, ha roszszúl  

cselekszik.  Az  ecsedi  belső  téglát  distrahálni  nem lehet:  mert  Isten  alkalmatosságot  

adván hozzá, én is idővel hozzáfogatok Ecsed építéséhez, – hanemha penes quietantias  

olly obligatoriát adnának, hogy suo tempore annyi téglát és meszet adnak Ecsedben  

helyette…”

*

A Fejedelem utolsó előtti ecsedi útjáról Vizaknai Bereczk György doktor naplója számol be:24

„1707 november vagy Szt. András havának 26-napjára gyűlés hirdettetik Kis-Várdára,  

a  hová  minden  Erdélyből  bujdosott  főúri  és  nemesi  rendek  fognak  comprealni  

[bánkódni] az  erdélyi  dolgok  iránt.  Károlyból  megyünk  Olcsvára,  hová  a  felséges  

Fejedelem is mintegy lopva eljő csak a maga udvarnépével. Itt a mllgos  [méltóságos] 

generalis nagy kedvesen expiálja  [békíti] a sok jeles discursusuk lévén vacsora felett,  

másnap  megindultak  Ecsedbe,  onnan  Kis-Várdára,  most  majd  Kassára  a  gyűlésbe  

mennek. Adja Isten, végezhessenek minden jót szegény nemzetünk boldogulására.”

A Fejedelem utolsó ecsedi útjáról Márki Sándor kötetében ez olvasható:25

„Egerből  1708  június  15-ikén  a  fejedelem  10.000  emberrel  és  azzal  a  bevallott  

szándékkal indúlt a Vághoz, hogy megoltalmazza, ha az ellenség száma megnövekedett;  

de támadja állásait, ha száma nem gyarapodott. (…)

23 II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703–1712. Közli: Thaly 
Kálmán.  Harmadik  kötet  (1710–1712).  Bp.,  1874.  Akadémia.  p.  238.  (14.  számú levél,  részlet)  (Archivum 
Rákóczianum III.)
24 Vizaknai Briccius György naplója 1693–1717. In: Történeti emlékek a magyar nép községi és magán életéből 
a XVIII-dik század végeig. Kiadják Lugossy József, Szabó Károly, Szilágyi István és Szilágyi Sándor. II. köt. 
Pest, 1860. Pfeifer Ferdinánd. pp. 77–116. 
25 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. p. 572.



Követeinek  jelentéseire  várakozva,  nagyon  lassan  haladt  előre.  Másfél  napot  

töltött a hevesi Atkáron, egyet Ecseden. Itt hallotta az első bizonyosabb híreket arról,  

hogy az ellenséget a pestis pusztítja.”

*

Maradt  a  kérdés:  mennyi  időt  töltött  hát  a  Fejedelem  Ecseden? Vitatkozzanak  rajta  a 

történészek, mi a Fejedelem iránti tiszteletből az emlékiratban olvashatót válaszoljuk:

A korabeli adatok szerint II.  Rákóczi Ferenc 1703–1708 között  hat alkalommal járt  

Ecseden.  Először  1703.  október  9–10-én,  amikor  megtekintette  az  erősen megrongált  vár 

romjait és elhatározta annak a felújítását. Másodszor 1703–1704 télfordulóján, Tokaj várának 

elhúzódó  ostroma  idején.  A  kurucok  ekkor  szinte  felélték  Ecsed  élelmiszertartalékait, 

amelyből bonyodalmak is származtak, végül azonban minden elsimult.  Harmadszor a zsibói 

csatavesztés után, 1705. december 12-én érkezett Ecsedre, hogy erőt gyűjtsön a folytatáshoz. 

Emlékirata  szerint  ekkor  néhány  hetet  töltött  Ecseden.  Negyedszer  1707.  március  17-én, 

amikor „érintőlegesen” megszemlélte a munkálatokat. A francia hadmérnökök által irányított 

erősítések dokumentumait a Károlyi Oklevéltár őrzi. Ötödször 1707. november 25-én, Károlyi 

Sándor  kíséretében  Kisvárdára  menet,  ahogy  azt  Vizaknai  Bereczk  György  naplója 

megörökítette.  Utoljára  1708  júniusában látta  az  ősi  birtokot,  amelyre  mindig 

megkülönböztetett figyelemmel emlékezett vissza.  

*

Az  ecsediek  nyilván  nem tudtak  az  ónodi  országgyűlésen  történt  véres  eseményekről,  a 

Habsburg-ház trónfosztásáról, Nagy Péter orosz cár és II. Rákóczi Ferenc varsói tárgyalásáról 

–  tehát  mindazon  világpolitikai  körülményekről,  amelyek  a  tengernyi  belső  baj  mellett  a 

szabadságharc kimenetelét egyre kilátástalanabbá tették. Azt viszont tudták, hogy a délkeleti 

láthatáron feltűnt a fekete halál, amely apokaliptikus idők közeledtét jelentette. 

Ahogy a Fejedelem papírra vetette:26

„a nép közt  elterjedt  hírek  szerint  egy  csongrádi  lány  egy  csomag kenderrel  innen  

26 Lásd: II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Ford.: Vas 
István,  tanulmány  és  jegyz.:  Köpeczi  Béla,  sajtó  alá  rend.:  Kovács  Ilona.  Bp.,  1978.  Akadémiai.  p.  410.  
(Archivum Rákóczianum. III. osztály. Írók) (II. Rákóczi Ferenc művei 1. köt.)



hurcolta  be  Csongrád városába,  és  így  kezdődött  nálunk  a  járvány.  A járvány már  

gyorsan terjedt:  amikor  én  otthagytam Szerencset,  a  járvány már erősen közeledett  

oda.”

A Rákóczi-kor egészségügyéről

A  „nagy  Rákóczi  dicső  korában  nálunk  még  egyáltalán  nem  létezett  egyetemi  szintű 

orvosképzés”.  Takáts  László  kitűnő  könyvéből  tudjuk,  hogy  mindent  megpróbáltak  – 

mérsékelt eredménnyel.27 A beosztott kirurgusok tapasztalatok alapján ténykedtek, de a zsúfolt 

kórházakban a sebesültek és betegek egymástól fertőződtek.

A kuruc sereg orvosainak a nevét és a szerepét részben ismerjük. Mindenek előtt Lang 

Jakab Ambrust, a Fejedelem orvosát és bizalmasát, akit kezdetben a környezete gyanakodva 

nézett. Lang elkísérte Rákóczit a száműzetésébe is. Szakértelmét még a Napkirály is igénybe 

vette, végül Rodostóban hunyt el, pedig szülőhazája szívesen visszafogadta volna.

Moller  Károly  Ottó,  Rákóczi  híres  tábori  orvosa  a  „magyar  Hippokrates”  kitüntető 

címet érdemelte ki.  Ő a háború alatt  írta le az essentia dulcisszal Besztercebányán kitűnő 

sikerrel  folytatott  gyógymódját,  s  a  pestis  ellen  és  más  mérges  nyavalyák  ellen  való 

védekezést,  amely  módszere  azonban  csak  30  esztendővel  később  jelenhetett  meg 

nyomtatásban. Régi ismerője volt a Fejedelemnek Spielenberger Dávid lőcsei főorvos is, aki a 

zsigerekről  és  az  időszaki  betegségekről  írt,  de  a  fölkelés  kitörésekor  elhunyt.  Sebek 

gyógyítására  rendszeresen  ő  használt  először  libánusolajat,  amelyet  kortársa,  Buchholz 

György a Libanus Carpatica héjából  és gallyaiból  készített.  A Fejedelem tábori  orvosa és 

lelkes híve, Lischovini András Ferenc, a tudós orvosról írt értekezésével tűnt fel.28 

A nagy várak – Kassa, Lőcse, Újvár – állandó orvost, illetve sebészt kaptak, a kisebb 

várak – mint Szolnok, Szepes Murány és Ungvár – időszakos ellátásban részesültek,  míg 

Dunavecz, Ecsed, Sólyomkő váráról ilyen adatokra Takáts nem akadt. Azt viszont Vízaknai 

Bereczk  (Briccicus)  György  töredékes  naplójából  tudjuk,29 hogy  ő  Ecseden  kétszer  is 

megfordult, sőt egyszer a vízbe is belefordult. Először 1708-ban járt itt Pápai Páriz Ferenc 
27 A  Rákóczi-szabadságharc  egészségügyéről  bővebben  lásd:  Takáts  László:  A  Rákóczi-szabadságharc 
egészségügye. Bev.: R. Várkonyi Ágnes, sajtó alá rend.: Gazda István. Az eredeti munka kiegészítve: Takáts 
Endre tanulmányával.  Piliscsaba – Bp.,  2003. MATI – SOMKL. 163 p.  (Magyar Tudománytörténeti  Szemle 
Könyvtára 44.)
28 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. pp. 454–455.
29 Vizaknai Briccius György naplója 1693–1717. In: Történeti emlékek a magyar nép községi és magán életéből 
a XVIII-dik század végeig. Kiadják Lugossy József, Szabó Károly, Szilágyi István és Szilágyi Sándor. II. köt. 
Pest, 1860. Pfeifer Ferdinánd. pp. 77–116. 



doktorral együtt, majd 1709-ben ő tudatta Ecsedről a pestis megjelenését. Erdély elvesztése 

után átmenetileg Debrecenben telepedett le, ezt követően – Nagy Géza szerint – Kolozsvár 

törvényszéki elnöke lett, s ott is halt meg.30

Valószínűsíthető, hogy Pápai Páriz latin–magyar szótára 1708-ban Nagykárolyból került 

a  lőcsei  nyomdába.31 Ez  csakis  Károlyi  Sándor  segítségével  történhetett.  Később a  lőcsei 

Brewer-féle nyomdát Károlyi Sándor fia, Ferenc vette meg, s szállíttatta Nagykárolyba, majd 

az unoka, Antal alapvető magyar nyelvű munkákat jelentetett meg, ahogyan az Éble Gábor 

monográfiájából megtudható.32

A labancok leghíresebb orvosa Köleséri Sámuel volt, aki a Földközi-tengeri skorbutról 

és a pestisről írt könyveket; s a nép számára a rendes orvoslásnak közönséges reguláit adta. A 

kurucoknak nem volt elég gyakorló orvosuk, de tudomány dolgában nem szorultak alkimista 

csodadoktorokra.33

A sebesültek ellátását francia mintára szervezték,  gyógyszert  főleg Lengyelországból 

hoztak. Mikor a pestis jelentkezett, a kor szokásai szerint ellenőrző védvonalakat állítottak fel, 

a  hadi  körülmények  között:  mérsékelt  eredménnyel.  Károlyi  Sándor  később  itt  szerzett 

tapasztalatait tiszántúli járványbiztosként kamatoztatta. Az orvosok közül megemlíthető még 

a  selmecbányai  Hellenbach  Godofréd  báró,  aki  Rákóczi  gyermekeit  kezelte  és  a  bányák 

inspektora volt.

Ami  a  gyógyszereket  illeti:  alkalmazták  a  fűzfakéreg  főzetét,  amelyről  a  modern 

gyógyszertani kutatás mutatta ki, hogy szalicilszerű lázcsillapító anyagot tartalmaz. Külföldön 

már  ismerték  a  lázcsillapító  chinaport,  hazai  néven „jezsuita  port”,  mert  ez  a  rend hozta 

Európába. Pápai Páriz  ’Pax Corporis’-ában még nem olvasható. Olvasható viszont sok más 

gyógymód és gyógyító-szer leírás, a „sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mennyiben 

lehetett,  értelmesen’ s világoson, magyar nyelven”, s a kötet jól használható „kiváltképpen 

falukon,  a’ hol  hamarabb  talál  segédet  a’ beteg  barom,  mint  a’ beteg  ember”.34 A  ’Pax 

Corporis’-nak a szabadságharc kitörése előtt már két kolozsvári (1690 és 1695) és két lőcsei 

(1692 és 1701) kiadása forgott közkézen, de ismertek voltak másolt kéziratos kivonatai is.

Magyary-Kossa Gyula szerint Barkóczy Krisztina a híres gyógyító nagyasszonyok közé 

tartozott,35 nem véletlenül került hát Kolozsvárról Vizaknai Bereczk György, Nagyenyedről 

30 Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. [Válogatott írások]. Bev. tanulm., magy. jegyz.: Nagy 
Géza. Bukarest, 1977. Kriterion. p. 748.
31 Uo.
32 Éble Gábor: Egy magyar nyomda a XVIII. században. Adalék nemzeti közművelődésünk történetéhez. Bp.,  
1891. Hornyánszky. p. 12.
33 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 2. köt. p. 455.
34 Lásd: Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. p. 526.
35 Lásd: Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből. 1. köt. 



Pápai Páriz Ferenc tartósabban az udvarába. De a Fejedelem főmarsalljának, Vay Ádámnak a 

neje, Zay Anna is írt herbáriumot,36 igaz, hogy 1718-as dátummal, de az érdeklődése nyilván 

korábbi.

Minden úri házban vagy várban tartottak patikaládát, belőle minden rászorulót elláttak. 

Mert a betegség nem válogatott, egészséges emberre pedig szükség volt.

*

Ecsed akkori  demográfiai  helyzetéről  hiányos  a  képünk,  járványszerű  betegségekről  1708 

előtt még nem tudunk. A magas csecsemőhalandóság később is elvégezte a maga „természetes 

kiválasztását”, a szívósabbak maradtak életben. Ecseden a szapora gyermekáldás mellett nem 

lehetett elhanyagolható a betelepültek száma, köztük a lábadozó sebesülteké sem, akik már 

alkalmatlanok  voltak  ugyan  a  hadakozásra,  de  a  békés  munkára  nem.  Sokan  bizonyára 

beleuntak már az állandó bizonytalanságba és meghúzódtak a lápi emberek között.

A külhoni hírek jóval megkésve jutottak el hozzájuk, Rákóczi lapja, a Lőcsén megjelenő 

’Mercurius Hungaricus’ sem lehetett nélkülözhetetlen olvasmányuk.37 A tarpai Esze Tamás 

halálhíre  bizonyára  jobban  megrázta  őket,  mint  a  végzetes  trencséni  csatavesztés.  A 

legrémítőbb veszélyt azonban az 1708 nyarán megjelenő fekete halálnak egyelőre még csak 

egy-egy esete jelentette, de az ilyen hírek madárszárnyon szállnak. A víz mellett élő emberek 

mindig tudták, hogy a partoldalban elszaporodó, szürke bundájú vízi patkányok a járataikkal 

milyen kárt okoznak az épületekben, mert a rést a kövek között is megtalálják. A vályog és 

paticsfalak  szabad prédájuk volt.  Nem véletlenül  tartottak  tehát  sok  kutyát,  és  készítettek 

csapdákat, alkalmasint az apró vadak fogására is A pestis viszont a fekete vándor patkányok 

bolhái terjesztik, amit persze akkor szintén nem tudhattak. Valószínűleg csónakon került be az 

a rágcsáló, amely Ecsedben is járvány okozott 1709-ben.

A  bubópestis  áldozata  lett  abban  az  évben  a  szabadságharc  legnépszerűbb  és 

legmegbízhatóbb tábornoka, Bottyán János. Ahogy jelentették: az öreg sajnos már a másik 

szemét is  behunyta.  Keveset  tudhattak mindezekről  a  jó ecsediek.  Arról sem, hogy 1710. 

szeptember  17-én egy új  és  megértőbb „labanc”,  gróf  Pálffy János tábornok,  a  tapasztalt 

katona  lett  a  magyarországi  császári  hadak  főparancsnoka.  A vár  és  város  lakói  azt  sem 

tudhatták, hogy Bottyán János után a Dunántúlon vitézkedő Béri Balogh Ádám elvesztése 

Bp., 1929. Eggenberger. p. 97. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára 121.)
36 Zay Anna: Herbárium. 1718. Bev. Fazekas Árpád. Nyíregyháza, 1979. Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok 
Igazgatósága. XXXIII, 151 p. (Folia Rákócziana 2.)
37 Lásd erről bővebben: Szimonidesz Lajos: II. Rákóczi Ferenc hadi újságja. Bp., 1940. Egyetemi Nyomda. 13 p. 
(Klny. a Magyar Könyvszemle 1939. évi 4. füzetéből)



milyen  csapást  jelentett.  Az  ecsediek,  földrajzi  helyzetüknél  fogva,  elsősorban  Károlyi 

Sándort  ismerték,  a  közeli  károlyi  vár  főurát,  aki  kezdettől  az  „óvatos  duhajok”  közé 

számított. Ha dunántúli birtokos lett volna, aligha került volna Rákóczi zászlaja alá.

A Fejedelem adománylevele

(1708. szeptember 18.)

Az ecsediek – mintegy „vigaszdíjként” – szép fejedelmi adománylevelet kaptak, amely 1708. 

szeptember 18-án a bodrogközi Királyhelmecen emelkedett jogerőre:38

„Az  mi  fejedelmi  ecsedi  várunkhoz  tartozó  Ecsed  városunkban  lakos  hűséges  

jobbágyink  azon  alázatos  instantiájával [kérvényével] találának  meg  bennünket,  

melynek  megírásában  kérvén  jelentették,  hogy  a  városhoz  tartozó  lápság  és  rétség  

használhatatlan  lévén,  annál  fogva kisecsedi  pusztánk  határjából  bírni  és  használni  

valami részt  kegyelmesen adánk és engedénk néktek:  kérésöknek pedig kegyelmesen  

annulálván [lepecsételvén], miáltal a kocsordi, ököritói és sárvári határszélektől fogva  

említett  Ecsed városunkat megkerülő egész lápságunkat,  füvünket,  azok között  itt-ott  

levő  tóinkat,  kevés  dombosabb  helyünket,  égeres  lapályunkat,  vagy  ott  most,  vagy  

jövőbe lehető szántó földünket,  mezeinket,  legelőnket,  vadászásunkat,  halászásunkat,  

csíkászásunkat,  most  vagy  jövendőben  ott  lehető  más  haszonvehetésünket,  nem  

különben a szentmártoni, fábiánházi és prédium Csaholy határszélektől fogva a már  

nevezett lápságunkig, rétségünkig kiterjedt kisecsedi pusztáinkon lévő fekvő dombosabb  

homok és lapályos szántó földeinket, kaszáló rétünk erdős földjeinket, abban lévő vagy  

jövendőben  lehető  fáinkat,  mezeinket,  legelőnket,  vadászásunkat,  halászásunkat,  

csíkászásunkat  és  minden  azokat  most  s  jövendőbe  illető  vagy  illethető  más  

haszonvethetéseinket  s  appertinentiánkat  [tartozékainkat] fent  nevezett  Ecsed 

városunkban most és jövendőben lakható hűséges jobbágyinkat már mi mellettünk és  

kétségkívül  tenni  kívánó hűséges  szolgálatjok bizonyságának örökösen való bírás és  

használás s véle tetszések szerint való bánás végett ezennel kegyelmesen adtuk s adjuk  

és engedjük, oly conditio  [feltétel] mellett, hogy az egész város és megnevezett egész  

határa  és  kisecsedi  pusztának  egész  bírásáért,  mint  eddig,  úgy  ennek  utána  

megkívánható  katonai  szolgálat  idejében,  valamint  maradékainak  és  successoraink  

38 Dankó Imre: Nagyecsed. Központi szerepkör és önkormányzat a történelem sodrában. Szerk.: Ujváry Zoltán. 
Debrecen, 1994. Ethnica. p. 130.



[utódaink]  mellett  hűséges  szolgálatában  a  városhoz  tartozandó  várunk  mellett  

felvigyázni a jövendőben kötelesek, azt kegyelmesen parancsoljuk, hogy a szolgálatnak  

megszűntével  pedig  a  szolgálatot  és  a  megkívánó  kilenced  adása  váltságába  fent  

említett  Ecsed  városunkban  lakos  és  jövendőben  lakható  jobbágyok  minekünk  és  

legatartusainknak  [hagyományozóinknak] örökösen  egyedüli  száz  magyar  forintot  

tartozik  fizetni.  Nem  értvén  a  tere  alá  nemes  Domándy  familiát,  abból  illető  vagy  

illethető  részt.  Különösen pedig  fenn hagyván a mi táborunknak,  hadakozásunknak,  

verekedésünknek,  duettérozázunkat  [párbajozásunkat] exercérozásunkat  

[gyakorlatozásunkat] szükséges  időkig  megkívánó  helyét  és  földjét  és  mintegy  húsz  

köblös  tégla  vető  helyet  vagy  földet  a  kisecsedi  pusztákon.  Tisztjeinket  pedig  

mostaniaknak  és  jövendőbelieknek  kegyelmesen  megparancsoljuk,  hogy  a  felül  is  

megnevezve levő kocsordi, ököritói, sárvári határ közt fekvő lévő a felül írott conditio  

mellett  ezennel  általunk  kegyelmesen  adott  lápságról,  rétségről,  abban  termő  és  

termelhető nádaktól, sásaktól, fűvektől, itt-ott tóktól, kevés dombos helyekből, égeres  

lapályoktól,  most  vagy  jövendőben  ott  tehető  szántó  földekről,  kaszáló  rétekről,  

mezőkről,  legelőtől,  vadászástól,  halászástól,  csíkászástól  és  most  s  jövendőben  ott  

lehető  haszonvehetéstől  és  általunk  szintén  a  felül  írott  conditio  alá  értett  ezennel  

kegyelmesen adott szentmártoni, fábiánházi és prédium Csaholy határ között kisecsedi  

egész pusztánkban levő homok, lapályos szántóföldektől, abban levő vagy lehető fáktól,  

mezőktől,  legelőtől,  vadászástól,  halászástól,  csíkászástól  és  azon  körül  mondott  

megnevezett  határban,  helyekben  levő  vagy  leendő  akármely  névvel  nevezendő  más  

haszonvehetésektől és appertinentiáktól [tartozékoktól] a most vagy jövendőben lehető  

katonai szolgálat vagy várunkra szükséges felvigyázás szünése idejében említett Ecsed  

városunkban most lakos, vagy jövendőben lakható jobbágyinkat az esztendőkint fizetni  

megparancsolt  száz  magyar  forintok  béfizetésén  felül  sem  fizetésre  sem  szolgálatra  

háborgatni és szorongatni a mi kegyelmességünk ellenére sem most, sem a jövendőben  

semmiképp  sem  szabad.  Így  értvén  említett  Ecsed  városunkban  most  lakos  és  

jövendőben lakható jobbágyinkhoz való kegyelmességünket, melyben őket megtartsák.  

Mp. Révai István kancellár.”

Az  adománylevél  sokat  elárul.  Mindenekelőtt  azt,  hogy  akkor  is  tudtak  kacifántosan 

fogalmazni,  hogy  a  jogi  csűrés-csavarás  nyelvét  csak  a  jogban  jártas  jurátus  értse  meg. 

Továbbá biztosítani kellett a kisecsedi pusztán a kurucoknak mindenkor egy gyakorlóteret, 

amely a háború után érvényét veszítette, különösen az ellenség győzelme esetén. Legalább 



annyi benne a kötelezettség (katonai szolgálat,  a vár vigyázása, adófizetés), mint a jog. A 

szatmári béke után a kettő egymást „kioltotta”. Meg aztán fura dolog következetesen a város 

lakóit  jobbágyoknak  nevezni.  Ez  fordult  visszájára  később,  és  nem  lehetett  vele  városi 

kiváltságok mellett érvelni. Dankó szerint az ilyen adománylevelek nem voltak egyediek,39 a 

Fejedelem ezzel is híveit akarta a további kitartásra kötelezni.

Szövegezője jól ismerte Ecsedet és lakóinak az igényeit.  1708-ban erre már szükség 

volt.  Ebben  a  levélben  olvasható  kisebb  földterület  meghatározásaként  a  „köblös”  szó, 

amelyet  az ecsediek – a  szocialista  tagosításig – használtak,  s  az  1200 négyszögölnek (1 

magyar holdnak) megfelelő terület volt. Talán ez is „kuruc hagyomány”.

Az adománylevél – bár a városi kiváltságok elismertetésénél nem sokra mentek vele – 

szinte megelőlegezte a láp lecsapolása utáni földeket a tyukodi, a porcsalmi, az ököritói, a 

fábiánházi  és  a  sárvári  határban.  Sorban  meg  is  vásárolták  a  közelebb  eső  részeket.  A 

belterület  telkei elég szűkösre szorultak egymás mellé,  a kiemelkedések miatt  zegzugosak 

lettek az utcák. A mélyebb részeken eső után mély sárgödrök keletkeztek, amelyek csak a 

legutóbbi  időkben az  aszfaltozással  tűntek  el.  Megemlíti  a  kisecsedi  tégla-  és  vályogvető 

helyet, a réteket és a kaszálókat, ahol ezerszámra legeltek ridegtartású szarvasmarhák.

A békekötés

Még a bennfentesek közül  is  kevesen tudták,  hogy 1710.  november 14-én megkezdődtek 

Pállfy János és Károlyi Sándor tárgyalásai a békekötésről.40 „A császáriak közt híre terjedt, 

hogy a fejedelem országgyűlést tartott Ecseden, s téli beszállásolással fenyegették Debreczen 

városát,  mivel  erről  nem  értesítette  a  váradi  parancsnokot.  Pedig  a  fejedelem  állandóan 

Munkácson  tartózkodott…”41 „A Fejedelem  1710  decemberében  elrendelte,  hogy  a  két 

utolsót: Munkács és Ecsed várát feltétlenül meg kell tartani, az őrséget megerősíteni és az 

éléstárakat feltölteni.”42 Amikor belátta, hogy az ecsedit már lehetetlen, hiszen az őrségét a 

pestis elpusztította, az éléstárat a jobbágyai közt szétosztatta.

Eközben az ecsediek élték a mindennapi életüket, egyre több sebesült és beteg érkezett a 

39 Dankó Imre: Nagyecsed. Központi szerepkör és önkormányzat a történelem sodrában. Szerk.: Ujváry Zoltán. 
Debrecen, 1994. Ethnica. p. 132. 
40 Bánkúti Imre: A szatmári béke. Bp., 1981. Akadémiai Kiadó – Zrínyi Kiadó. p. 42. (Sorsdöntő történelmi 
napok 6.)
41 Márki  Sándor:  II.  Rákóczi  Ferencz.  3.  köt.  1709–1735.  Bp.,  1910.  Magyar  Történelmi  Társulat.  p.  145. 
(Magyar Történeti Életrajzok)
42 Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz. 3. köt. p. 161. 



védett  helyre,  azokat  élelmezni  kellett.  Szerencsére itt  hal,  káposzta,  paszuly,  kevés  köles 

azért akadt, míg a hadjárta helyeken még annyi sem. A rézpénz elértéktelenedett, de azt nem 

érzékelték.  Bizonyos  fokig  önellátók  voltak,  legfeljebb  cserekereskedelmet  folytattak.  Az 

inflációt,  amely  háborús  helyzetben  sohasem  jelent  jót,  elsősorban  a  zsoldosztás  és  a 

külkereskedelem érezte  meg.  Fegyvert  és  gyógyszert  Lengyelországban vásároltak,  nemes 

fémpénzért, egyre bizonytalanabb francia támogatás ellenére. 

1711. január 31-én a közel vajai kastélyban Rákóczi és Pálffy között volt egy titkos 

tárgyalás.  Február  6-án  már  Budán  végezték  ki  a  császáriak  Balogh  Ádámot,  amelyhez 

nyilván  nem  kérték  a  magyar  tábornok  jóváhagyását.  Rákóczi  február  21-én  végső 

kétségbeesésében Lengyelországba indult a Péter cárral való találkozásra, de eredményt az 

sem hozott.

Károlyi Sándornak az 1865-ben kiadott kétkötetes önéletírása 1707-nél megszakad, de 

közben sem tesz említést Ecsedről. Nyilván azért nem, mert ott nem voltak hadi események. 

Viszont  300 oldalon  át  foglalkozik  a  Szatmári  békével,  az  ő  szavai  szerint  a  „Szathmári 

békességgel”.43 

Íme II. Rákóczi Ferenc egyik utolsó, hazai földről írott levele Pálffy János grófhoz:

„Mi  második  Rákóczy  Ferencz,  Isten  kegyelméből  a  Római  sz.  birodalomnak  és  

Erdélynek fejedelme, Magyarország részeinek ura, Székelyek grófja és hazánk atyja, a  

szabadságért öszveszövetkezett Magyarország rendjeinek, nemkülönben Munkácsnak és  

Makovitsának  vezérlője,  Sáros  vármegyének  örökös  főispánja,  Sáros  Pataknak,  

Tokajnak, Regétznek, Ecsednek, Somlyónak, Lednitzének, Szerencsnek, Ónodnak örökös  

ura stb. Adjuk tudtára mindennemű hadaink generalisainak, mezei marschallusainknak  

és azok helytartóinak más akármi nemzetből és rendben s méltóságokban lévő fő és  

alábbvaló  tisztjeinknek  és  közvitézeinknek,  valamint  az  egész  öszveszövetkezett  

híveinknek is közönségesen. Miképen ezuttal régtől fogvást már ezerképen is ohajtva  

keresett szabadságainkat, hogy valaha vagy igaz fegyverkezéseink által, vagy az onnét  

következő békességnek tractája által elérhetnénk: szívszakadással ohajtottuk: melynek  

elérésére  sok  utakat  nem  csak  probáltunk,  hanem  a  mostani  frigyre  is  oly  véggel  

léptünk, hogy ezen utolsó módot is el ne kerüljük. Mindazonáltal ennek kimeneteléről is  

kétségesek  lévén,  minekelőtte  a  f.  császár  resolutióját  vennénk,  vezérlő  fejedelmi  

hatalmam hozza magával,  hogy ahoz képest  a  mostani  munkálkodásra is  az  idegen  

43 Lásd:  Károlyi  Sándor  gróf  önéletírása  és  naplójegyzetei.  Kiadta  Szalay  László.  1–2.  köt.  Pest,  1865. 
Heckenast. 390 p.; 506 p. (Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek 4.)



hatalmasságokhoz menvén tovább is dolgainkat mindkét részre ugy folytassuk, miképen  

tudni illik vezérlő fejedelemségünk tiszte szerént vagy szent a szent békességet (melyre  

hitünk  szerint  köteleztettünk)  a  mostani  tracta  által,  agy  az  nem  következvén,  

fegyverkezésünknek tovább való boldogulása által kívánt czélunkat elérhessük. Melyet  

hogy  annál  hamarébb  és  alkalmatosabban  előmozdíthassunk,  személyünk  szerént  is  

külső hatalmasságokat megtalálni helyesnek ítéltük, és azon rövid távollétünknek ideje  

alatt a dolgoknak folytatását hagytuk, és bíztuk kedves atyánkfiára gróf Károlyi Sándor  

mezei marschallunkra, melyhez képest mindazokat, a kiket feljebb akár tisztek, akár köz  

vagy  más  rendben  lévő  öszveszövetkezett  híveink  legyenek,  ezen  pátens  levelünkkel  

intjük  és  közönségresen  lett  öszveszövetkezésünkre,  és  szövetségünkre  letett  hitek  

megtartására  kénszeritjük,  hogy  azonban  leendő  időnek  forgása  és  személyünknek  

távolléte alatt vagy történhető hitegetésektől is viseltetvén senki el ne menjen és hitét  

meg ne szegje, avagy idején korán külső tartományokba ne szaladjon, ott bátorságos  

megmaradásunk nem lehetvén, valakik a felül írt mezei marschallusunk passusa nélkül  

az országból ki mennének. Hagyjuk azért és keményen parancsoljuk mindazoknak, hogy  

visszajövetelünkig  emlétett  generálisunk  rendelése  szerént  magokat  csoportban  

tartóztassák:  a  közkatonaság  maradjon  a  maga  ezrede  mellett.  Assecurálván  

[biztosítván]  mindazokat,  a  kik  ehez  alkalmaztatják  magokat,  hogy  ámbár  a  

felülemlétett generalis urral együtt kizárattatnának is, hogy nem csak teljes bátorságos  

megmaradást,  de  az  idegen  hatalmasságoknál  illendő  szolgálatokat  is  szerzek  :  

azonban  pedig,  mignem  azon  módokkal  élhetnék,  melyekkel  hazánk  állapotját  

csendességre  hozhassam,  ezen  parancsolatokat  megtartván  addig  is  legyenek  jó  

reménységben.

/ L. S. /

Fejedelem Rákóczy Ferencz mp.

Kántor István mp.

Költ Alsó Veretzke nevü faluban 20-ik febr. 1711.”

A Fejedelem akkor még francia, török és orosz segítségben reménykedett, akkor már hiába. 

Az  ország  területének  elhagyásával  az  események  már  nélküle  és  elképzelése  ellenére 

alakultak.  A levél a teljes bizonytalanságot tükrözi.  Diktálója  még nem tudja,  hogy 1710. 

november 14-én Károlyi Sándor már letette a császári hűségesküt, s az események kezdenek a 

Fejedelem nélkül alakulni. Az elején még teljes bizalmáról biztosítja a hátrahagyott fővezért,  



de a  „frigy”  felbomlása  esetén  határozottan  megemlíti  a  „kizárattatás”  lehetőségét.  Rövid 

időre szóló távollétről beszél, pedig élve soha nem tér már haza.

Bánkúti Imre kutatásai szerint Rákóczinak az volt az elképzelése, hogy Béccsel lehet 

tárgyalni, de nem alárendelt helyzetből. Ezért 3–4000 fős orosz őrség jöhetne Munkács és 

Ecsed várába,  a „svéd király hazautazásának megakadályozása ürügyén”.44 Ez lett volna a 

„hazánkban ideiglenesen itt tartózkodó csapatok” korai első része. Szerencsére az ecsediek 

akkor ezt megúszták.

Szintén nála olvasható, hogy még 1710 őszén maga Rákóczi, Bercsényi és Károlyi a 

hadsereg  felhasználásával  erőszakos  rekvirálásokat  hajtott  végre  Kassa,  Eger,  Munkács, 

Ungvár  és  Ecsed  élelemraktáraiban.  Nem nagy örömmel,  de  ki  kellett  bírni.  Egyben  azt 

jelenti, hogy még volt miből. Károlyi és Pálffy kényszerhelyzetbe került, mert Bécs felé is fel 

kellet  mutatni valamit.  Ekkor ígérte meg a kuruc fővezér,  hogy Ecsed és Somlyókő várát 

kiüríti és csapatait Szatmárig vonja vissza. A szenátus utoljára 1711. február 12-én Salánkon 

ült össze, amelyen még a Fejedelem részt vett, Károlyi viszont nem, aki hadiellátási ügyekkel 

volt elfoglalva.

Bánkúti könyvéből azt is tudjuk, hogy Ecsed február 16-án került a császáriak kezére.45 

Rákóczi  öt  nappal  később  indult  Lengyelországba,  mint  említettük,  február  20-án  még 

mérsékelten  bizakodó  pátenst  küldött  a  határról.  Az  1711.  április  4–6.  között  megtartott 

szatmári gyűlés Ecsedet már nem érintette, miként az április 18-án kiadott fejedelmi kiáltvány 

sem,  felhívása  a  harc  folytatására  buzdított,  a  közben  kinevezett  Eszterházy  Antal 

főparancsnoksága alatt. Csakhogy a nyugat-magyarországi főúr sem a hadi helyzettel, sem a 

tárgyalások  előre  haladtával,  sem  a  terepismeretekkel  nem  volt  tisztában.  Mindezekkel 

Károlyi  rendelkezett,  ráadásul a maradék kuruc sereg az ő birtokára húzódott  vissza,  ahol 

Barkóczy  Krisztina  irányításával  már  akkor  „mintagazdálkodás”  folyt,  így  a  Károlyi-

uradalmakban sem akkor, sem később soha nem jelentkezett szükség, pláne éhínség.

Stry  városában  Károlyi  még  meglátogatta,  de  a  Fejedelem  számára  már  nem  volt 

visszaút. Utolsó levele Károlyihoz 1711. április 19-i keletű, a helyszín Kuzikov:46 

„Isten minden jókkal áldja meg kigyelmedet szivbül kivánom!

Reménylvén, hogy az Ráday bemenetele és az kigyelmednek 3-án írt levelére tett  

44 Bánkúti Imre: A szatmári béke. Bp., 1981. Akadémiai Kiadó – Zrínyi Kiadó. p. 21. (Sorsdöntő történelmi  
napok 6.)
45 Uo. p. 78. 
46 Lásd:  Károlyi  Sándor  gróf  önéletírása  és  naplójegyzetei.  Kiadta  Szalay  László.  1–2.  köt.  Pest,  1865. 
Heckenast. 390 p.; 506 p. (Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek 4.)



válaszom tehettek valamely forditást az kigyelmed mostani szívemet epesztő s keserítő  

munkáin, tartóztattam az követeket az kiki által is egyébbre nem kérhettem kigyelmedet:  

hanem lelki  üdvösségére  kénszerítem,  ne  praecipiálja  [siettesse] szegény  nemzetünk  

dolgát s ígyét maga s familiája holtig való gyalázatjára : mert soha nem fogják azt  

mondani,  hogy  a  fejedelem  pártolt  el  az  generálisától,  hanem  az  generalis  az  

fejedelemtül.  Hiszen  jobb  válaszom  lesz  azon  utját  amplecialni  [bővíteni] az  

békességnek,  az  melyrül  Rádaynak  írtam,  hogy  communicalja  kigyelmeddel,  nem  

rumpálja [tárgyalja] Pálffy az armistitiumot [fegyverszünetet] már ezen, mert az maga  

alliatusi  előtt  nem  adhatna  számot  az  császár,  hogy  azért  rumpálja,  hogy  az  ő  

projectumok  [tervük] szerint akarunk békélleni, ha penig ezen opinióm  [véleményem] 

sem jobb Pálffy hitegetésénél sit  sanguis civium effusus et  effundendus super vos et  

super filios vestros [a polgárok kiontott és kiontandó vére szálljon reátok és fiaitokra].  

Ennél  többet  nem  vállalhatok,  mert  fojtogatja  szívemet  a  keserűség,  s  az  igaz,  de  

megcsalatott  barátság,  sinceritas [őszinteség] és  confidentiám  [hűség],  az  mellyel  

voltam, leszek is ha tetszik

Kigyelmednek

Minden jót kivánó atyafia barátja

F. Rákóczy mk.

Tekéntetes és nagys. Károlyi Sándor Generalis campi marsallus uri kedves atyánkfiának  

adassék.”

A levél megrázó. Benne a vád, amely sújtja majd Károlyit, ugyanakkor a keserű, de szük-

ségszerű pilula lenyelése mindkettejüknek. (Feltűnő, hogy a Fejedelem a nevét y-nal írja.)

A láp keleti pereméhez közeli Szatmár városban 1711. április 27–30. között sorsdöntő 

tanácskozást  tartottak,  amelynek  eredményeként  közmegegyezéssel  aláírták  a  békekötési 

megállapodást.

A békekötést az anyagi és emberi teljes kimerültség és a pestis végképp szükségessé 

tette. Várkonyi Ágnes több szerző alapján rámutatott, hogy nyolc év alatt kb. 80 ezer volt a 

fegyveres összetűzések áldozata,  míg a kétesztendős pestisjárvány ötször annyit,  azaz 420 

ezer  halottat  követelt.47 A pestis  a  császári  oldalt  sem kímélte.  Noha  ott  jobbak voltak  a 

közegészségügyi viszonyok, de ha magyar földre léptek – ahogy több szerző írja – a Lajtán-

túli földek kigőzölgése miatt ez a terület „a német katonák temetője lett”.

47 R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2. átdolg. kiad. Vaja, 1981. Vay Ádám Múzeum Baráti Kör. p. 33. 



*

A békekötés kedvező kilátásait az is fenyegette, hogy Pálffy János tábornokot leváltva mások 

lesznek a  feltételek.  Így aztán  1711.  május  l-jén  a  nagymajtényi  síkon tizenkétezer  főnyi 

kuruc hadsereg  földbe szúrta  az egy híján másfél  száz zászlót,  letette  a  fegyvert  és  örök 

hűséget  esküdött  az  akkor  már  egy hete  halott  I.  József  császárnak és  magyar  királynak. 

Legfeljebb annyiban tér el véleményünk R. Várkonyi Ágnesétől, hogy akkor ezt már nemcsak 

a Habsburgok, Károlyi és Pálffy,48 hanem a kivérzett ország érdeke is így kívánta.

A 11 pontba foglalt feltétel (a pontoknak csak a lényegét, lerövidítve közöljük):

l.  Rákóczi  kegyelmet  és  birtokait  visszakapja,  ha  leteszi  a  hűségesküt.  Ha  akar, 

külföldön maradhat.

2.  A főrendek,  tisztek,  katonák  hűségeskü  esetén  teljes  amnesztiában  részesülnek. 

Hazatérhetnek és nem kötelezhetők császári szolgálatra, a külföldiek sem.

3.  Magyarországon  és  Erdélyben  a  szabad  vallásgyakorolás  biztosítása  a 

protestánsoknak is.

4. Az özvegyek és árvák vagyonbeli örökösödési joga sértetlen marad, törekedni kell, 

hogy az országgyűlésen az ügyük orvoslást nyerjen.

5.  A külföldre  menekültek  szintén  részesülhetnek  amnesztiában,  indokolt  esetben  a 

megszabott  határidő  után  is.  A jászok,  kunok  és  hajdúvárosok  kiváltságain  esett 

sérelmeket a legközelebbi országgyűlés feladata lesz megoldani.

6. Az amnesztia a hadifoglyokra is érvényes.

7. A fegyverszünet utáni károk kölcsönös kivizsgálása és kárpótlása.

8. Bizalomnövelés céljából a békekötés szövegének egy-egy példányát minden megye 

és város megkapja.

9. Az uralkodó minden belső pereskedést megtilt.

10. A következő nemzetgyűlés a nemzet sérelmeivel foglalkozik.

[11.] Az utolsó, sorszámot nem viselő pont Rákóczi helyzetével foglalkozik.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fejedelem hűségesküjére nem lehet számítani, de a híveiére még 

igen. Ezt Rákóczinak azért felajánlják – akár közvetítő által is –, ámbár erre a remény napról-

napra  csekélyebb.  A békepontok  mindenképp  nagyvonalúak,  összehasonlítva  a  korábbi  és 

későbbi, vesztett háború utáni feltételekkel. Igazat kell adnunk Bánkúti Imrének: „A végső 

48 Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. 2. átdolg., bőv kiad. Bp., 1976. Gondolat. p. 332. 



szöveg  már  nem  kapitulációs  okmány,  nem  a  katonai  győzelmet  aratott  fél  diktátuma. 

Károlyinak és Pálffynak sikerült megvalósítani azt a célt, hogy a felkelést lezáró dokumentum 

általános,  politikai  jellegű  elveket  is  tartalmazzon.  Lényegében  véve  a  rendi  érdekek 

biztosítása, a nemesi jogok restituciója adja az egyezség alapját. Az egyezség visszaállítja, 

illetve  biztosítja  a  hagyományos  rendi  szervezetek  funkcionálását  (országgyűlés,  nemesi 

vármegye).  Feltűnő,  hogy  a  szöveg  milyen  részletességgel  foglalkozik  a  nagybirtokos 

Rákóczi jogaival, biztosítva számára a későbbi, a határidő utáni hazatérés lehetőségét is.”49

Bizonyára a Habsburg-birodalom is belefáradt a hosszú háborúba, Magyarországnak a 

legtovább  tartó  függetlenségi  harcába  A birodalom  nagyhatalmú  státuszának  fenntartása 

szintén arra intett, hogy szükség van egy hátországra, amelyre adott időben támaszkodni is 

lehet. Mária Terézia trónjának megmentéséért már „életüket és vérüket” ajánlották a rebellisek 

utódai.

A nemzetközi politikai helyzet szintén kizárta minden folytatás lehetőségét, bizonyíték 

rá a hosszú és szomorú törökországi emigráció. Rákóczit Anglia partra sem engedte szállni, a 

Napkirály halála után Párizsban is nemkívánatos személyek lettek ők. Kivéve pár fiatalt, akik 

beálltak a francia  hadseregbe,  ők lettek a Bercsényi-huszárok.  Maradt  a még mindig erős 

oszmán birodalom, ahol Zrínyi Ilona hamvai pihentek, és amelyet Mikes csodálatos leveleiből 

„napra készen” ismerünk.

49 Bánkúti  Imre:  A szatmári  béke.  Bp.,  1981.  Akadémiai  Kiadó  –  Zrínyi  Kiadó.  pp.  113–115.  (Sorsdöntő 
történelmi napok 6.)


