
XV. FEJEZET

A Bákóczi-szabadságharc (1703—1711)

Â) Elbeszélő források

1. Hazai emlékiratok

Számos kéziratot felsorol Kovachich M, Gv., Séries chronologicc; diariomm
(SRM I., 225—259. sz.).

a) Rákóczi művei

II . Rákóczi Ferenc (1676—1735) fejedelem összes iratainak még nincs
teljesen egybegyüjtött, kritikai kiadása. Főbb művei :

1. Emlékiratai a szabadságharcról. Eredeti kiadását tartalmazza az
Histoire des Révolutions de Hongrie oii l'on donne une idée juste de son légitime
gouvernement c. munka (Hága 1739, egy kétkötetes 4°, és egy hatkötetes 12°
kiadás). Az utóbbi köteteinek tartalma : 1. Histoire de la Hongrie (1699-ig).
2. U. az (1699—1705). 3. U. az, (1705—1706). 4. U. az (1706—1711). 5. Mé-
moires du prince F. Rákóczy sur la guerre de Hongrie, 1703—1711. 6. Suite
des Mémoires du prince F. Rákóczy et ceux de comte Bethlen Miklós.

E mű elsőrendű, mondhatni félhivatalos leírása a szabadságharc tör-
ténetének, okiratokkal, részben Rákóczi Bechon nevű francia titkárának
{vagy mások szerint Brenner abbé szepesi prépostnak), részben magának
Rákóczinak tollából. Az igen őszinte, megbízható és sok reális társadalmi
megfigyelést is tartalmazó Rákóczi-emlékirat szövegének az Akadémia által
megkezdett, de félbehagyott és 20 példányban megjelent újranyomása :
François II Rákóczy, Mémoires sur la guerre de Hongrie (Bp 1875). Az emlék-
irat magyar (de főleg katonai szakkifejezésekben igen pongyola) fordítása :
Ráth K. (Győr 1861) ; 2. és 3. kiadás u. ő, és Thaly K., II. Rákóczy F. Emlék-
iratai a magyarországi háborúról (Pest 1866 ; 1868). 4. és 5. kiadás (átdol-
gozva, jegyzetekkel), Pest 1872, 1886. Szemelvények magyarul, Geréb L.,
Rákóczi Emlékezései és •vallomásai (Bp 1942). A legújabb magyar fordítás,
bevezetéssel, Saint-Simon emlékirat-részleteivel és Thaly jegyzeteivel : Vas I.,
//. Rákóczi Ferenc emlékiratai (Bp 1948).

2. Vallomásait (Confessio Peccatoris) a Soliloquia és az Aspirationes
Principis Christiani szövegével együtt kiadta az Akadémia, //. Rákóczi
Ferenc önéletrajza és Egy keresztény fejedelem áhitásai c. munkája (Bp 1876,
a párisi Bibliothèque Nationale kéziratából). Számkivetése idején készült,
1716-ban kezdett és Törökországban befejezett Vallomásaiban Rákóczi
teljes őszinteséggel és vallásos szellemben ír, főleg emigrációs és fiatal éveiről
(neveltetéséről, Kollonics és Aspremont dolgairól, itáliai útjáról, stb.), a fel-
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kelésről csak keveset. így a parasztok által történt visszahívásáról Lengyel-
országból. A századeleji nacionalizmusra jellemző, hogy e nagy emberi doku-
mentum (egyébként nem kifogástalan) magyar fordítását (Dómján E., Mis-
kolc 1903) bírálója (Sz 1904, 711) egyes részek ki nem hagyása miatt hibáz-
tatta (D. válasza : Sz 1904, 807). Szemelvényes ford. : Kajlós I., M. Kvtár
359, 381. Irodalom : P. Stuhlmann, Confessiones Seti Augustini. Nic. Bethlen
eí Františci Rákóczi I I (Bp é. n.). Karácsonyi J., //. Rákóczy F. fejedelem
vallomásai (KSz 1903). Fraknói V., //. Rákóczy F. vallásos élete és munkái
(KSz 1904). Brisits Fr., Szt. Ágoston és Rákóczi F. vallomásai (Pécs 1914).
Zolnai B. a janzenizmus hazai jelentkezését vizsgálva (Magyar janzenisták,
M 1924—25) kimutatta R. janzenista, gallikanista vonásait ; A janzenista
Rákóczi (Szeged 1927).

3. Politikai testamentuma. Eredeti kiadása : Testament politique et
moral du prince Rákóczi (Hága 1751, 2 kötet, benne: 1. Abrégé de la vie du
prince R. ; 2. Testament politique ; Réflexions). Korábbi kételyekkel (így :
Annales Camaldulienses VIII). szemben hitelesnek {ha nem is egészen eredeti
formájában fennmaradtnak) tartja Márki S., Rákóczi politikai végrendelete
(Sz 1911, vázlatos ismertetés). Ez a szintén a száműzetésben (1722—25 közt)
Bossuet, stb. felhasználásával) írt munka támpontokat nyújt Rákóczi néze-
teire a fejedelmi hatalomról, a politika mibenlétéről, az udvartartásról, stb.

4. Rákóczi leveleire 1. alább a különböző iratkiadásokat. Rákóczi
Imádságának 1703—1705 között 4 magyar és 2 latin kiadását ismeri a RMK,
3 más kiadását (1703) ism. Dézsi L., R. imádsága (Sz 1904). Rákóczi vallásos
tárgyú kézirataira (a Troyes-i könyvtárban) : Zolnai B., Rákóczi-emlékek
Franciaországban (KLEkv 1925). Várd ai B., Rákóczi F. elmélkedései és fohászai
(Bp 1946, fordítás).

Rákóczi irodalmi működését általában jellemzi : Zolnai B. Rákóczi az
író (Rákóczi-Emlékkönyv = REKv, Bp 1935 II), u. ő, Un écrivain français
du XVIIe siècle, le prince Fr. II. Rákóczi (NRH 1936). Markó Á., A versíró
Rákóczi (Magyar Szemle 1936).

A Rákóczi discursusai (Kassa 1710) c , Császár F. által kiadott (Pest
1848) munkát, mint Thaly K. megállapította, gr. Forgách Simon tábornok
írta, aki Zrínyi Áfiumát is kiadta (1705). Thaíy K., Gr. Forgách S. mint iró
(Sz 1882), egyéb iratait ism. u. ő, Irodalmi és műveltségtörténeti tanulmányok
a Rákóczi-korból (Bp 1885). Forgách irodalmát ld. 457. 1.

Rákóczi életrajzait ld. alább az általános irodalomban. Ld. még Dombi
M., II. Rákóczi F. a költészetben (Bajai ciszt. gimn. ért. 1903/4). Kovács S.,
II. Rákóczi F. költészetünkben (PSz 1904). Kohlmann D., II. Rákóczi F. a
magyar költészetben (Zombori főgimn. ért. 1906/7). Szabó M. G., //. Rákóczi
F. a magyar irodalomban (Szt. Margit leánygimn. ért. 1934/5). Szitás I.,
//. Rákóczi F. a magyar irodalomban (Bp 1937, d). Molnos-Müller L., Rákóczi
a korabeli francia irodalomban (REkv II.). Pukánszky B., II. Rákóczi F.
alakja a német sajtóban (REkv II.). •— Rákóczi ábrázolásaira : Riedl Fr., //.
Rákóczi F. és a képzőművészetek (Kisfaludy-társ. évlapjai 41. köt. Bp 1907).
Kampis A., II. Rákóczi F. arcképeiről (REkv IL), valamint Lázár B., Mányoki
Ádám élete és művei (Bp 1933, részletes, képekkel). — Rákóczi tárgyi emlé-
keire (ld. még 472.1.) : & Rákóczi-emlékkiállítás leíró lajstroma (Bp 1935, Magyar
Tört. Múzeum). Mihalik J., A kassai Rákóczi-ereklyekiállítás lajstroma (Kassa
1913), és Mihalik S., A kassai múzeum újabb Rákóczi-ereklyéi (Üj Magyar
Múseum, Kassa. 1942).
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b) A résztvevők írásai

Károlyi Sándor gr. (1669—1743, katolikus nagybirtokos, Szatmár-
megye főispánja, az első felkelő csapatok szétverője, de már 1703-tól Rákóczi
hadvezére, 1711-ben viszont a szatmári béke létrehozója) Önéletírása és napló-
jegyzetei, 1669—1740. Kiadta Szalay L. (MTE, Pest 1865, 2 kötet). Ezt kiegé-
szíti : Waltherr I., Károlyi S. naplójának töredéke 1703-ból (Sz 1872), és
újabban : Pásztor L., Károlyi S. önéletírásának ismeretlen részlete, 1698—1703
(MK 1945, a gyöngyösi ferencesek könyvtárából, benne K. elmondja, hogyan
határozta el magát a R.-hoz csatlakozásra). Károlyi jelentéseit a mozgalom
kezdetéről fordításban hozza Waltherr I., Károlyi S. emlékiratai a Rákóczi-
háború kezdetéről (Sz 1874) ; leveleit, családi, stb. iratait használta, részben ki-
adta Êble G., Károlyi Ferenc gr. és kora, 1705—1752 (Bp 1893 I., több nem
jelent meg), és u. ő, A kuruc Károlyi (Sz 1905) valamint Géresi K., A nagy-
károlyi Károlyi család oklevéltára (Bp 1897), az 5. kötetben (Rákóczi-korabeli
oklevelek és levelezések, 1703—1707), Károlyi számos levelén kívül Elmélke-
dése a politikai helyzetről (1706), feljegyzései a miskolci tárgyalásokról,
katonai erejét összeíró mustrakönyve és Projectuma a hadműveletekről.
K. Papp M., A kuruc világ történetéhez (TL I. 1874, 16—18. sz. ; Károlyi
S. néhány levele). Károlyi feleségére, levelezésükkel: Takáts S., Barkóczy
Krisztina (Bp 1910), erre reflexiók : Angyal D. (BpSz 1911 és kny.). Egyéb
iratait, jelentéseit, stb. ld. alább az iratkiadások és az irodalom közt, 1711
utáni működésére pedig a XVIII. sz. forrásait.

Takáts S., Kelemen Didák és Károlyi S. családja (Bp 1892, kny. KSz).
Kmety L, Gr. Károlyi S. művelődéstörténeti szereplése (Bp 1919).

Beniczky Gáspár (Rákóczi titkárának) jólértesült napiéját (1707—1710)
kiadta Thaíy K. (Rákóczi-tár I.).

Ráday Pál (1677—1733, Rákóczi fejedelmi kancelláriája vezetője) rövid,
de érdekes naplóit (1677—1720) kiadta Thaly K. (Rákóczi-tár I., cf. ITK
1892). Számos követi küldetései (Lengyelország : 1704, Nagy Péter cár :
1707, X u . Károly és a török szerdár : 1709—10) közül napvilágra eddig
csak benderi útjának (1709) diáriuma került. Kiadta (átstilizálva) Jerney
J. (Tudománytár 1841 IX.) és (eredeti szövegében) Thaly K. (Rákóczi-tár I.)
1711 után hűségesküt tévén az udvar felszólítására (s immár ahhoz illő módon)
egy iratot készített : Description arcanae infausti praeteriti belli sub Carolo
Sexto scipta (kézirat, MNM). Életrajzírói ezzel kapcsolatos mentegetésére
válasz : Vértesy J . (Sz 1915, 657). Ráday (a híres Recrudescunt megfogal-
mazója) írói munkásságára (Lelki hódolás c. imakönyve 1711 óta számos ki-
adásban jelent meg) ld. Négyesy L. bevezetését R. munkáinak kiadásához
(Bp 1880, benne versei, önéletrajza, követi naplója), valamint : Ferenczi S.,
Ráday P. Lelki hódolás c. imádságos könyvének első kézirata (Bp 1909, és Gorzó
G., Ráday Pál {Bp 1915, müveit sorra vizsgálja). Életére ezenkívül : Ambrus
M. (A losonci gimn. ért. 1876). Pruzsinszky P. (PSz 1912), és Iványi B., A . . .
Teleki család gyömről levéltára (Szeged 1931, 740.). Gárdonyi A., Ráday P.
jogvitája a pestvárosi tanáccsal (PSz 1927). Egy R.-nak tulajdonított ének
igazi szerzőjére : Harsányi I. (ITK 1926). Egy neki tulajdonított (az ő kéz-
írásában fennmaradt) politikai emlékiratra ld. az előbbiekben (000,) Zrínyi
Miklós (vélt) műveit.

Ottlyk György (Rákóczi főudvarmesterének) Önéletrajzát (1663—1711)
kiadta Thaly K. (TN, MHHS 27, Bp 1875). Id. a Thököly-kor forrásait ia.
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Illyés István (püspök, Rákóczi szenátora) feljegyzéseit : Memoriále
ehronologicum, 1650—1711, kiadta Knauz N. (MSi 1865). Életrajza : Szabó J .
(MSi 1863).

Szirmay András (zempléni birtokos, egyideig Rákóczi szenátora) Ön-
életrajzát (1656—1706) kiadta Némethy L. (TT 1882, cf. u. ő, Szirmay Endre
önéletirata, Sz 1885). Naplóját (1680—1705, sok gazdaságtörténetileg hasz-
nosítható adattal) kiadta Karács F. (Adalékok Zemplén vármegye tört.-hez,
I—V., 1899—1901). Szinnyei (Magyar írók) egy kéziratos munkáját is említi :
Eistoria motuum Hungáriáé sui temporis, 1664—1711 (Egyet. Kvtár, Kap-
rinai-gyüjt.). Ld. a Thököly-kor forrásait is.

Szepesy Pál (1663—1718, Thököly és Rákóczi hasonnevű lelkes hívé-
nek kiábrándult fia, borsodi alispán, Ónodon jelenvolt) 1706-tól vezetett
rövid feljegyzéseiből (pl. Rabutin dúlására Miskolcon) részletet közölt Simon J.
(Egyetértés 1907 febr. 16), és újabban Leszih A. (Tört. és rég. közi. Miskolc
város és Borsod vm. múltjából, II . 1927).

Kó'rössy György (Rákóczi pataki várnagya majd kincstartója) szám-
adásainak részletét (1707—1708) közölte Thaly K. (Sz 1888), egyéb (de inkább
a főnemesi családok nemzedékrendjére vonatkozó) feljegyzéseit u. ő (Sz 1875).

c) Országgyűlési naplók

Lipóczi Keezer András (Rákóczi híve) Diáriumát a szécsényi gyűlésről
(1705) kiadta Thaly K. (Rákóczi-tár I.).

Rákóczi F.... Szécsénybe és onnan az ns. Ország gyűlésére .. .pompás
kiszállása. Névtelen magyar napló megmaradt első része az országgyűlés
elejéről, 1705 szept. 8—20. Kiadta Lugossy J,, Töredék napló a szécsényi gyű-
lésről (UMM X. 1860, II.).

A bártfai követek (valószínűleg Péchy Ádám tollából származó) tár-
gyilagos magyar napló ját az ónodi országgyűlésről (1707) kiadta Thaly K.
(TN, MHHS 27, Bp 1875 ; főleg a városok ügyeire).

Egy nyugatmagyarországi megye névtelen (Rákóczi-hű) küldöttjének
érdekes (tévesen pozsonyi naplónak nevezett) feljegyzéseit : Diarium Con-
veniva Onodiensis (1707) kiadta Áldásy A., Az 1707-iki országgyűlés egy kiadat-
lan naplója (TT 1895).

Egy másik (mindössze 3 lapos) magyar töredéket is kiadott Áldásy A.,
Névtelen napló az ónodi országgyűlésről (TT 1902).

Itinerarium Inclyti Comitatus Posoniensis, 1707. A pozsonymegyei
követek oda- és visszaútját, valamint az ónodi országgyűlés eseményeit
mondja el latinul. Részletesen ism. (az OLT példánya alapján) Wellmann L,
Az ónodi országgyűlés történetéhez (kny., SZEkv 1938).

d) Diplomáciai naplók

Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója, a tatár kánhoz vezett követsé-
gükről. Közölte Thaly K. (Sz 1873, 2 közi.).

Krmann Dániel (evangélikus püspök, akit a rendek XII. Károlyhoz
küldtek támogatásért) Oroszországi útjának (1708—1709) leírását kiadta
Mencsik F. és Kluch J.(MHHS 33, Bp 1894). Krmann egykorú beszéde Czel-
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der Orbán zászlóinak felszentelésekor : Actus inaugurationis vexiUorum
(Zsolna 1707). P. Menéik, Daniel Krman (Prága 1887). Zsilinszky M., Ket-
mann Dániel tv. •püspök élete és művei, 1663—1740 (Bp 1899). Szimonidesz
L., Kermann Dániel ev. püspök főbenjáró pere iratai a M. Orsz. Levéltárban
(Rózsahegy 1940 ; bővebb szlovák kiadás : Proces s D. Krmanom (Liptó-
Bzentmiklós 1940).

A különböző diplomáciai jelentéseket, stb. ld. az iratkiadások között.

e) Habsburgpárti feljegyzések

Az 1704-es kuruc ostrom alatt Trencsén várába zárt labanc urak egyik
kísérőjének rövid latin naplóját kiadta Thaly K. (TT 1896).

Erdődy Sándor gr. (vasmegyei főispán) naplója, az 1708-as labanc
országgyűlésről. Kiadta Thaly K. (TT 1896).

Bivolinyi István (Bercsényi, majd Ebergényi László császári szolgálatba
átlépett Írnoka) töredékes latin naplóját (1710—1711) kiadta Thaly K. (TN,
MHHS 27, Bp 1875).

Berényi Ferenc br. pozsonyvidéki naplóját (1704—1710 ; a M. Nemz.
Múzeum Hung. Quart. 64. sz. kézirata) említi Thaly K. (Sz 1872, 125).

Pulay János (Pálffy János császári főparancsnok titkárának) fontos,
de színező és sugalmazott Emlékiratát a szatmári békekötésről (1711) kiadta
Szalay L. (MTE 5., Bp 1865, Károlyi S. Önéletírása függelékében).

f) Helyi feljegyzések

Balla Gergely (nagykőrösi bíró, apja résztvett a város védelmében a
rácok ellen, 1708), Nagykőrösi krónika. Kiadta Szabó K.—Szilágyi S. (Kecske-
mét 1856, iratokkal).

Tsétsi János (sárospataki tanár teológus fia) havi (latin) krónikáját
(1703—1709 ; adatok a rézpénzre, a főurak elleni nézetekre, stb.) kiadta
Thaly K. <TN, MHHS 27, Bp 1875).

A debreceni városi jegyzőkönyv feljegyzéseit kiadta Bűvész I., Napló
II. Rákóczi F. magyar nemzeti szabadságharcának idejéből (M. Prot. Egyh.
és Isk. Figyelmező 1872).

Zweig János Kristóf selmeci bányamester német naplójkt (Hellenbach
János működésére, bányászmozgalmakra, stb.) magyar kivonatban ism.
Kacskovics L., Pótlékok az 1703—1707-iki magyar történetekhez (Tudománytár
1835 VI).

Sehiessler Gáspár kassai polgár naplóját (1703—1713) kiadta Thaly
K. (TT 1884).

Buchholtz János György (késmárki evang. tanár, majd kakaslomnici
lelkész) németnyelvű családi krónikáját (a késmárki liceum könyvtárából)
ism. Melczer J. (Nemzeti Plutarkus, 1816 II., cf. Sz 1889, 72). Egyes rész-
leteket hoz Thaly K. (Sz 1901, 435). Kiadta R. Weber, Historisches Geschlechts-
bericht (Bp 1904). Weber S., Buchholtz György és kora, 1634—1724 (Bp 1892,
kny. PSz), és u. ő, A Buchholtz-család (MKE Évkönyve, Iglò 1905).

Szentmiklóssy Godofréd (Iglón írt, de főleg lőcsei vonatkozású) német
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krónikájának (1701—1719) a Rákóczi-felkelést illető részleteit (rézpénz-bajok,
pestis, stb.) közölte Berwaldsky K. (TT 1911).

Kxauss Márton (szepesi evang. lelkész) diáriumknak. (1695—1722) kéz-
iratát (az iglói gimn. könyvtárában) idézi Bruekner Gy., Kray Jakab a kés-
márki vértanú (Bp 1927, 56). U. ő említi ifj. Kray Jakab kéziratát is : Geschichte
der Stadt Käsmarkt (a szepesszombati plébánia levéltárában).

Ritter János György (soproni polgár) német krónilcá]&, 1701—1719.
I. Paur, Hans Georg Ritters Oedenburger Chronik zur Geschichte der Eákóczyschen
Belagerung i. J. 1704 (Sopron 1874). Kiadta Thaly K. (TN MHHS 27, Bp
1875).

Csányi János soproni krónikájkt Id. a Thököly-kor forrásai között.
Egy soproni polgár félbenmaradt naplóját : Beschreibung der Belagerung

von Ödenburg (1705—1706). Kiadta Kovachich (SKS I).

g) Erdélyi feljegyzések

Teleki Mihály gr. (a Thököly-korban szereplő hasonnevű erdélyi állam-
férfi fia, az erdélyi főkormányszék tagja, majd Rákóczi brigadérosa) naponta
vezetett (elég naiv és szűkkörű) napÍójít (1690—1711) említi Thaíy K. (Sz
1901, 434) ; részleteket hoz (1704) R. Kiss I. (TT 1906, 34). Teleki (és Pápai
János) Rákóczi nevében a nándorfehérvári szerdárhoz és a temesvári basához
vezetett követségének (1708) diáriumat kiadta Thaly K. (TN, MHHS 27,
Bp 1875).

Czegei Vass György (1659—1705, Rákóczi híve) naplóját kiadta Nagy
Gy. (MHHS 35). Ld. az Apafi-kor erdélyi forrásai, fia (László) naplóját pedig
a XV111. sz. forrásai közt.

Szaniszló Zsigmond (Rákóczi-párti unitárius köznemes, tordai alispán)
naplóját (1682—1711) kiadta Torma K. (TT 1889—1890, és kny). Ld. az
Apafi-kor erdélyi forrásai közt is.

Dániel István br. (Pekry Lőrinc veje, R. híve) öregkorában kiadott
(és a Rákóczi-korról is megemlékező) latin önéletrajzát : Descriptio vitae,
(Nagyszeben 1764) az erdélyi protestáns sérelmekről írt függeléke miatt az
udvar elkoboztatta. Magyar fordításban közölte Dániel G., A vargyasi Dániel-
család eredete (Bp 1896). Lukinich I., Ál-Rákócziak és a Rákóczi-kérdés a
XVIII. sz.-ban (REkv II . Bp 1935).

Bethlen Miklós gr. (1642—1716) erdélyi kancellár bécsi fogságában
(1780—1810 között) készült, fontos önéletírására, (kiadta Szalay L., MTE,
Pest 1865, stb.), életének korábbi szakaszára és a rávonatkozó irodalomra
ld. az Apafi-kor erdélyi forrásait. A Rákóczi-felkelés idején a bécsi udvarral
folytatott béketárgyalásokat előmozdítandó írta meg (s küldte a közvetítő
angol és holland követeknek) Olajágat viselő Noé galambja c. röpiratát (Fride-
ricus Gottfridus Veronensis álnéven; Hága 1704). Kiadta TT 1891, és :
Gyárfás E., Bethlen M. kancellár (Dicsőszentmárton, 1924). E transzilvanista
szellemű irat (Erdélynek külön, német protestáns fejedelem, stb.) alkalmat
adott Rabutin császári tábornoknak arra, hogy Bethlent elfogassa, erdélyi
ellenfeleinek pedig, hogy elítéltessék, így került bécsi fogságba. Torma K.,
Két nevezetes okmány gyűjtemény nyomai (Sz 1887, elveszett iratokra hivat-
kozva felteszi, hogy az igazi ok Bethlennek a francia udvarral is meglévő
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kapcsolata volt). E problémákhoz adalékok : P. Szathmáry K., Gr. Bethlen
M. tragoediája (TT 1891), Lukinich I. (ITK 1906, 1911) és Botár I. (ITK
1907) polémiája. Juhász I., Bethlen M. politikai pere (Kolozsvár 1945). Bethlen
Miklósnak (Önéletleírását kiegészítő) Rabságában írt emlékiratai, imádságai
(1704—1714) Szádeczky L. kiadásában jelentek meg (Bp 1923, benne a Sudores
et Cruces (1708, latin) Erdély és saját romlása okairól, Rabutin és Bánffy
György szerepéről, imádságaiban pedig helyenként önvaliomásszerű részletek).
Ld. még előzőleg K. Papp M., Egy magyar diplomata levelezése bécsi fogságából
(TL I. 1874, 7—9. sz.).

Wesselényi István br. (1674—1734) Középszoinok (utóbb Kolozs-)
megye főispánja, a bécsi udvar és a Habsburg-párti Bánffy György kormányzó
veje, a Rákóczi-felkeléskor Rabutin császári hadaival együtt Szebenbe zár-
kózott. Okiratokat is tartalmazó, igen részletes naplójából (kézirata az Aka-
démián) előbb részleteket hozott P. Szathmáry K. {TT 1891) és u. ő, Bánffy
György halála, 1708 (Sz 1887). Ismerteti (de nem adja ki) : Ferenczi M.,
Hadadi br. Wesselényi István élete és naplója.

Gyalakuti Lázár György (főleg Bethlen M. politikai perére vonatkozó)
naptójit kiadta Szádeczky L. {MHHS 37, Bp 1903, Apor P. iratai mellett).

Cserei Mihály (1668—1756) a Habsburg-udvar protestáns transzilvanista
híve, aki Rákóczival szembenálíva és Rabutint követve jó hazafinak tartja
önmagát. Igen érdekes Históriáját (1661—1712) kiadta Toldy F. (Pest 1852).
A rávonatkozó irodalomra és egyéb irataira (így a kurucok ellen sok éles meg-
jegyzést tartalmazó történet-bölcseleti művére) ld. az Apafi-kor erdélyi,
valamint (1711 utáni irataira) a XVIII. sz. forrásait. Históriájának a Rákóczi-
mozgalmak elejére vonatkozó részét Szegedy Ferenc közel egykorú kéziratai
alapján kiegészíti Szilágyi I., Adversariák Csereihez (UMM V. 1855, I.).

Apor Péter br. {1675—1752, az udvar katolikus híve, bár egyideig
Rákóczi oldalán) Synopsis mutationum (1676—1748) c. önéletrajzi emléke-
zéseit, valamint Metamorphosis Transylvaniae, c. színes korrajzát kiadta
Kazinczy G. (MHHS 11, Pest 1863). Egyéb iratait (köztük verseit brassói
fogságáról, hová Rabutin juttatta 1706—1707-ben) kiadta Szádeczky L.
(2 kötet, MHHS 36, 37, Bp 1903). A rávonatkozó egyéb adatokra és iroda-
lomra ld. az Apafi-kor erdélyi, és (1711 utánra) a XVIII. sz. forrásait.

Szakái (Barth) Ferenc (kolozsvári asztalosmester, 1704-ig az óvárosi
negyed kapitánya) naplóját (1698—1718) kiadta Szabó K.—Szilágyi S. (TE,
II. Pest 1860). "

Vízaknai Briccius (Bereck) György kolozsvári főorvos és bíró naplóját
(1693—1711) kiadta Szabó K,—Szilágyi S. (TE II , Pest 1860). Egy kézlrati
variánsra : Batta I., Adalékok (Sz 1918).

Fábri János emlékirata Szelindek viszontagságairól (KB 1908, 144).
Irthell János (nagyszebeni polgár) hasonnevű apja naplóját (1638—1699)

folytató német feljegyzéseit (1700—1710) kiadta Kemény J. {DFS ü l ) .
Graffius Lukács ev. lelkész, superintendens Historisches Tagebtich c.

(a medgyesi eseményeket tárgyaló) feljegyzéseit (1704—1710) említi Szinnyei,
Magyar írók és Márki S., II. Rákóczi F. II . 464.

Scharsius Tamás nagyselyki ( = Marktschelk) szász ev. pap 1705—1708
között készült német feljegyzéseit az 1704—1705. évi erdélyi kuruc mozgal-
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makrói (Medgyes ostroma, Nagyselyk pusztítása) kiadta M. Müller (Kirch-
liche Blätter Vu. 1915, 23. sz.).

Gyalogi János jezsuita, (1724-től Erdélyben), De rebus memorabilibus
Transylvaniae anni 1705 (Erd. Múz. Kvtára). Kemény J., CoUectio minorum
mamiscriptorum XXXIV.

Gyulai Ferenc gr. (császári alezredes) magyar naplójában (1703—1704)
az itáliai hadieseményeket tárgyalja, kurucokka] csak leutazásakor talál-
kozott. Az erre vonatkozó részeket ism. Márki S. (A Hunyadmegyei Tört.
és Rég. Társ. Evkönyve, 1912—13), az egészet kiadta u. ő, Gr. Gyulai Ferenc
naplója (Bp 1928).

h) Magyar feljegyzések az emigrációról

Szatmári Király Ádám (a fejedelem titkára, kísérője) naplóját (1711—
1717, Lengyel- és Franciaországra) kiadta Thaly K. (Rákóczi-tár I.).

Mikes Kelemen (1690—1762, Rákóczi kamarása) irodalmi szempontból
is nevezetes Törökországi leveleit Kultsár I. első közlése (Szombathely 1794)
óta többízben kiadták, így Toldy F. (Pest 1861), Abafi L. (Bp 1880), Miklós
F. (Bp 1906, emlékkiadás, különböző szerzők tanulmányaival és bibliográfiá-
val). M. kéziratairól Thaly K. (Sz 1875) éa Papp E., Mikes K, kiadatlan kéz-
iratai (Bp 1895). Irodalomtörténeti kutatások tisztázták, hogy fiktív levelekről
van szó, Mikes rövidebb jegyzeteit 1730 táján dolgozta át irodalmi célú
alkotássá, melyet 1740 végén kiegészített a munka második részével ; fel-
kutatták azt is, hogy minő francia munkákkal mutatható ki a levelek irodalmi
kapcsolata. Mindez azonban csak kiegészítő jelentőségű azon történeti hitelű
forrást illetően, melyet Mikes mint szemtanú hagyott az utókorra a rodostói
magyarok életéről, a fejedelem haláláról, stb. E kérdésekre és M. életére :
Abafi L., Mikes K. (Bp 1878). Thaly K., Mikes K. ifjúkorához (Figyelő 1879 ;
levelei 1710-ből), és u. ő, Magyar történetírók életéhez (Sz 1874). Imre A. (Bp
1883). Császár É., Mikes Törökországi leveleinek keletkezése (kny., ITK 1895).
Tones G. (Bp 1897). Thaly K. (Sz 1898). Huttkay L. (Bp 1906). Zolnai B.,
Mikes törökországi leveleinek keletkezéséhez (EPhK 1916), u. ő, Mikes K.
(M 1930). Gálos R., Mikes K. műveltségi forrásai (ITK 1930), és u. ő (Sz 1930).
Füsi J., Mikes K. (Mai magyarok régi magyarokról, jBp 1936). Madácsy
L., Cl. Mikes et les sources françaises de ses Lettres de Turquie (Szeged
1937, d).

2. Külföldi források

a) A szabadságharcról

Maréchal de Villars (Claude Louis Hector —, 1653—1734) francia
követ Bécsben 1698—1701, ahol Rákóczit is megismerte. Emlékiratait :
Mémoires (1672—1734) kiadta E. de Vogüé (Paris 1884—92, 6 kötet) ; u. ő,
Vülars d'après sa correspondance et des documents inédits (Paris 1888). Ezeken
kívül a rastatti kongresszuson vitt szerepére (ahol XIV. Lajos megbízásából
Rákócziról is tárgyalt Savoyai Jenővel) : R. Roussel de Courcy, La coalition
de 1701 contre la France (Paris 1886, 2 kötet). Villars szemtanú megfigyeléseit
(előzőleg) a török harcokra Id. a visszafoglaló háborúk forrásai közt.

Marquis de Bonac (Louis d'Usson, svédországi, és, 1702 őszétől, lengyel-
országi francia követ, Rákócziék és XIV. Lajos közt közvetített) feljegyzéseit
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kiadta Schefer, Mémoire de marquis de Bonne sur les affaires du Nord de 1700—
1710 (RKD 1889). Bonao leveleit használja : Cygnaeus, Bidrag till de nord-
europeiska folkslagens história (I. Helsingfors 1848).

Marquis de Ferriol konstantinápolyi francia követ (levelezése : Corres-
pondance, Antwerpen 1870) 1711-ben írt visszaemlékezésszerű jelentését (a
Rákóczi-felkelés értékelése a francia politika szempontjából) hozza Schefer,
Mémoire historique sur l'ambassade de France à Constantinople (Paris 1894,
Bonnac márki, 1716-tól portai követ, műve a konstantinápolyi francia követség
történetéről). Bonnae Rákóczival kapcsolatos feljegyzéseit egyébként Boislisle
közölte Saint-Simon memoárjainak jegyzeteiben ; konstantinápolyi, Rákóczira
vonatkozó jelentéseit pedig Angyal D., Francia levelek és jelentések a Rákóczi-
emigráció történetéből (TT 1905).

Chamillard (Desalleurs márki, a Rákóczihoz küldött francia követ
titkárának) feljegyzéseit magyarországi tapasztalatairól (1704—1705) :
Mémoire sur un voyage fait en Hongrie, ism. (a MNM kézirattárából) Márki S.,
Des Alleurs altábornagy Rákóczinál (HK 1917, ahol más, névtelen feljegyzé-
seket is használ Magyarországra jött franciák tollából).

Un Augustin déchaussé . . . sur la Hongrie, 1697—1710 (a felkelés francia-
országi politikai visszhangjára jellemző, magyar vonatkozású művek alapján
készült jegyzetek); a Bibliothèque Nationale példányát idézi: Molnos L.,
Rákóczi a korabeli francia irodalomban (REkv II. Bp 1935),

Lamberg gr. (a Széchenyi Pál mellé kiküldött császári békebiztos)
feljegyzéseinek (1704) kivonatos magyar ism. : G. G. (HK 1894).

Rabutin de Bussy tábornok (az erdélyi császári hadak parancsnoka)
emlékiratait : Mémoires sur les campagnes faites en Hongrie, kiadta Ligne hg.
(Drezda 1795). Gömöry G., Bussi Rabutin tábornok naplójából (HK 1895).

Gr. Ehrenreich v. Seeau (császári bizottság vezetője Erdélyben), Briefe-
die Rákóczyschen Unruhen in Siebenbürgen betreffend (3 levél, 1703). Kiadta
Kemény J. (DFS II . 1840).

Schmeizel Márton (hallei egyetemi tanár) jegyzetei Erdély viszonyairól
(1700—1706) : Vincze K. (Nemzeti Plutarkus L, 1816, 239).

G. B. Romanini (Trieszt bécsi ügynökének) leveleit kiadta A. Morpurgo,
Notizie intorno . . . alla ribellione de Fr. Rákóczy II, (Archeographo Triestino,
Nuova S., XVII. 1.).

b) Az emigráció külföldi forrásai

Duc de Saint-Simon, Louis, Mémoires sur le règne de Louis XIV. Kiadta
A. Boislisle (Paris 1879—1884, és további kiadása 1930-ig, összesen 43 kötet).
A híres (és az egykorú francia történelemre fontos) memoáríró többször meg-
emlékezik Rákócziról XIV. Lajos udvarában.

Marquis de Dangeau (francia államtanácsos, Rákóczi feleségének távoli
rokona, Rákóczi támogatója a francia udvarnál) Journal de la Cour de Louis
XIV. Kiadta E. Soulié—L. Dussieux (Paris 1854—60, 19 kötet ; a 9. kötettől
hírek a felkelésről, a 14—15. kötetben megfigyelések az emigrációról ; említi
R. „bölcs szerénységét" Versailles és Fontainebleau udvari életében). Magyar
ism. : Thallóczy L. (Sz 1875).

Ezek, valamint egyéb francia feljegyzések (így Maintenon asszony
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levelei : Bossange, Lettres inédites de M™ de Maintenon, I I ; továbbá Luynes
hg. és Sourches márki emlékiratai, Breteuil br., XIV. Lajos felolvasójának
feljegyzései, Mme du Noyer, Lettres Historiques, 1757 ; stb.) alapján a francia
udvari körök véleményét Rákócziról ism, : Fejér R,, François Rákóczi II
dans les mémoires français de son temps (Pécs 1931, d) és Molnos L., Rákóczi
a korabeli francia irodalomban (REkv II. Bp 1935).

De Saussure Cézár {Rákóczi bizalmas emberének) fontos Törökországi
leveleit (1730—1739) és följegyzéseit (1740) kiadta (a francia szöveg mellett
magyar fordításban) Thaly K. {Bp 1909), S. egy kisebb tévedését kiigazítja
Karácson I. (Sz 1910, 402).

Bonneval, Alexandre (kalandor francia tiszt, majd osztrák tábornok,
végül a Portán tervezget Bécs ellen), Nouveaux mémoires (London 1737,
néhány adat Rákóczira, kivel Törökországban kapcsolatba került).

3. Egykorú nyomtatványok

a) Röpiratok

A nagyszámú egykorú hazai (és külföldi) nyomtatványt (manifesz-
tumok, hadi regulák és más rendelkezések, békepontok, külföldi propaganda-
és vitaanyag, politikai és vallási röpiratok, stb.), melyből itt {s részben alább
az irodalomban) csak néhány jellemző röpiratot említünk, részletesen ìd.
Szabó K., RMK {mintegy 100 egykorú, történeti vonatkozású nyomtat-
vánnyal), Apponyi S., H, és Hubay I., Magyar és magyar vonatkozású röp-
lapok, újságlapok, röpiratok és Országos Széchenyi Könyvtárban, 1480—1718
(Bp 1938).

Nemzetünknek s édes hazánknak... az Ausztriai ház erőszakoskodása
alól való felszabadulásért fogott Magyar fegyvernek ártatlanságáról az egész
keresztyén Világnak eleibe adatott manifestům (Debrecen 1704, latinul is).

(Carl Scharschmidt), Die Ragotzische Kriegs-Flamme in dem bedrängten
Hungarn, Siebenbürgen und Oesterreich und deren Ursprung und eigentliche
Ursachen (Köln 1704).

Die Zeit-curieuse Staats-Bilance über den . . . Krieg . . . Was die Mal-
kontenten in Hungarn und Siebenbürgen nebst der Ottomanischen Pforte inten-
diren (Köln 1704).

(Hofrat Zwanzig), Der malcontente Fürst Ragoczy in Ungarn . . . der
Unfug des jetzigen ungarischen Aufruhres, so das Fundament in Frantzoesischen
Intriguen (Köln 1704 ; osztrák propagandairat Rákóczi manifesztumára
válaszul, a császár kegyességét emlegeti).

(Casimir Freschot), Mémoires de la cour de Vienne, contenant les re-
marques d'un voyageur sur l'état présent de cette cour et sur ses intérêts (Köln
1705 ; kétféle — egy 5 és egy 6 részes — francia, valamint, Rinck fordítá-
sában, egy német kiadás u. ott).

Ungarische und Sevennische Unruhen, worin das durch seinen Gewissen-
Zwang selbst verdammende und den Etat höchstschädliche Papstthum allen
absonderlich christlichen États-Leuthen bey gegenwärtigen wunderlichen Coniunc-
turen zu ferner Erwegung vorgestellt wird (Köln 1705),
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Manifeste des Mécontents de Hongrie, contenant les raison qu'ils préten-
dent avoir de s'être soulevez et de prendre les arm.es contre l'Empererur pour leurs
Loix et Libériez (Basel 1705 ; a felkelés jogosságát történeti visszapillantással
igazoló röpirat ; kisebb változtatással újra lenyomva : Histoire du prince
lîagotzi, là. alább),

{Szirmay István, az egyik császári békebiztos labanc irata) : Femstra
antieroe, obscurae Rakoczianae (Nagyszombat 1706),

(Vay Ádám gr., 1657—1719, Rákóczi udvari főmarsallja ; keresztneve
RMK I. 620 és másutt hibásan : Ábrahám), Animadversiones Apologiacae,
Quas in Cacsareum super puncta pacis Statuum et Ordinum . . . Hungáriáé
pro Libertate Confoederatorum datum responsum syncere notavit, Orbique Christi-
ana manifestare voluit Miles Hungarus. Anno reparatae salntis 1706, Operata«
vero übertat is Quarto. Imressum in libera liberi Regni civitate. (Érdekes kel-
tezés ; h. n. 1706 ; Rákóczi-párti irat a béketárgyalások meghiúsulásának
okairól ; u. ennek francia kiadása az Histoire des révolutions de Hongrie függe-
lékében. Id. fent Rákóczi alatt).

(Vay Ádám 1 vagy — Tíialy szerint — esetleg Ráday Pál ?), Lettre
d'un ministre de Pologne à un Seigneur de l'Empire sur les Affaires de la Hongrie
(1710 ; «egy példányára : Thaly K., Rákóczi-féle unicum a Bosporus part-
járól, Sz ] 889). Magyar szövegét : Egy lengyel királyi tanácsos levele, 1709
címen kiadta (a Dániel-család levéltárából) Thaly K. (TK 1862). Jellemzően
mutatja a Rákóczi-párti nemesség álláspontját egyrészt az udvarral, más-
részt azonban a jobbágyokkal szemben is.

Manifeste du prince Rakôczy avec sa lettre à l'Empereur (Basel 1708 ;
az ónodi trónfosztás igazolása, más iratokkai is, így a Recrudescunt francia,
szövegével ; egy másik kiadása az ismert egykorú sorozatban : Quarante-
quatrième lettre d'un Suisse à un Français, servant ďéclaircissement à plu-
sieurs pièces importantes sur hs Affaires présentes de Hongrie. Basel 1708,
a bevezető levélben egy labanc és egy kuruc fiktív beszélgetése).

(Eustache Lenoble, politikai író, 1643—1711), Histoire du Prince Ba-
goizi, ou la guerre des Mécontens sous son commandement (Kassa — a valóság-
ban inkább Franciaország vagy Németalföld — 1707 ; cf. RMK II. 2284 ;
továbbá : Paris 1707, 3 kiadásban, 2 kötet ; a francia Gazette és Mercure
közleményeit, röpiratokat^ és a Rákóczinál járt franciák tudósításait fel-
használó Habsburg-ellenes munka, néhány érdekes adattal). írójának kissé
kalandos exisztenciájára : Márki S., Rákóczi első életrajza (KLEkv, 1925).

Wahrliafte curieuse Beschreibung von dem in 1701—1711 gewährten neun-
jährigen Rebellionskrieg in Ungarn (Lipcse 1711).

Bas verunruhigte und wieder beruhigte Königreich Ungarn (Köln 1711).
Déduction des droits de la principauté de Transylvanie (h. n. 1712, röp-

irat Erdély önállósága, érdekében).

b) Egykorú sajtó

Thaly szerint az első hazai hírlap a gr. Esterházy Antal kezdeménye-
zésére létrejött Mercurius Veridicus, a szabadságharc hadijelentéseit (hetente
majd havonta.) közlő, a fejedelmi kancelláriában szerkesztett (és a felvidéki
városok nyomdáiban előállított) tábori újság-szerű kiadvány volt. Ld.
Thaly K., Az első magyar Űrlap, 1705—1710 (AËt 1879), és u. ő, Kuruc hir-
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lapok 1705-ből Berlinben (MK 1883) ; ezeket további számokkal kiegészíti
Hellebrant Á., Adalék a Rákóczi-kor irodalmához (TT 1895) ; az utóbbi
figyelembevétele nélkül : Szimonidesz L,, //. Rákóczi F. hadi újságja (MK
1940 és kny.), és u. ő, A Mercurius Veridicus ex Hungária három száma 1870-
böl (MK 1940 melléklete és kny. ; újra kiadja a Hellebrant által közölt számo-
kat). Ld. még Dezsényi B., A magyar hírlapirodalom első százada, 1705—1805
(Bp 1941). Máté K., Az első magyarországi hírlap kérdése (MK 1943) egyesekkel
szemben (Pintér J., stb.) megállapítja, hogy Szentiványi Márton nagyszom-
bati jezsuitának nem voit ennél is előbb újságja, s hogy Emphemerides c.
kiadványa pusztán naptárformájú kiadvány volt. Ujabban Esze T., A Mer-
eurius Veridicus kérdéséhez (MK 1946), és u. ő, A Mercurius-kérdés revíziója
(sajtó a.) új közlés és az addigi irodalom átvizsgálása mellett levéltári adatok
felhasználásával arra az eredményére jutott, hogy a Mercurius nem 6 éven
át rendszeresen megjelenő újság volt, mint Thaly nyomán gondolták, hanem
megindítása után elakadva, olyan időről-időre kiadott újságszerű röplap, mely
a bécsi propaganda ellensúlyozását volt hivatva főleg külföldön szolgálni ;
az ismert 7 számnál sokkal több aíigha jelenhetett meg.

A külföldi lapok közül a hadieseményekre fontos a császári tábor-
nokok jelentéseit elég rendszeresen köziő hivatalos Wiennerisches Diarium;
Hanskarl E., Budai, óbudai és pesti hirek a Wiennerisches Diarium első ötven
évfolyamában, 1703—1752 (kny., A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. 1938).
Az emigrációról is közöl híreket az Europäische Fama. Pukánszky B., //.
Rákóczi F. alakja a német sajtóban (REkv. II.). A francia félhivatalos Gazette
Rákócziról annak elfogatása (1701) óta állandóan hozott híreket, de fog-
lalkozott vele a szépirodalmi jellegű Mercure de France is.

4. Közel egykorú (részben forrásszerű munkák)

Kolinovics Gábor (pozsonymegyei köznemes, egyideig piarista, majd
k. táblai jegyző, történetkutató) Commentariorum de rebus Ungaricis libri
XIII, 1701—1720, c. 1728 körül készült kéziratos (az irodalomban gyakran
használt) művének különböző (és variáns címekkel ellátott) példányaiból egy
a MNM kézirattárában (Foi. lat. 338) és az evang. egyet, egyház levéltárá-
ban (cf. Sz 1933, 285) található ; okiratgyüjteménye pedig az Egyetemi
Könyvtárban. K. más munkáira ld. a XVIII. sz. forrásait.

Bél Mátyás, Notitia Hungáriáé novae historico-geographica (5 kötet,
Bécs 1735—1742). A Rákóczi-kor eseményeire elszórt adatokat hozó nagy
földrajzi-történeti műre [d. egyébként a XVIII. sz. forrásait.

Timon Sámuel, Epitome chronologica rerum Hungaricarum (Kassa
1736, Kolozsvár 1737 ; benne a jezsuita tudós néhány jegyzete a XVII—
XVIII. sz. fordulójára is).

Kazy Ferenc (ugyancsak jezsuita történetkutató), História regni Hun-
gariae, 1701—1737 (Nagyszombat 1737).

Lünig, Jo. Christ., Literae procením. Europae . . . 1552—1712 (I. Lipcse
1712) ; magyar vonatkozású darabjait ld. Petrik, Bibliographia (II. 629—
630).

Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle, contenant
les negotiations, traités, résolutions et autres documents . . . (12 kötet, Hága
1724—1740).
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Histoire de Leopold, Empereur d.Occident, contenant ce gui s'est passé dans
l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne . . . 1618—1715 (Hága 1739).

Wagner, Fr., História Leopoldi Magni Caesaris Augusti (Augsburg 1754 ;
jezsuita szerző, az udvar hivatalos engedélyével).

Josephi I. Römischen Kaysers Leben und Thaten, sammt der tinter seiner
Majestät Regierung vorgefallenen Reichs-Histoire (Lipcse 1712, terjedelmes,
dokumentumokkal).

Rinck, E.G., Leben und Thaten Joseph's des sieghaften Römischen Kay-
sers {Köln 1712, 2 kötet).

Moser, J. J., Probe einer Staatenhistorie über die Regierung Kaiser Josephs
I. (Züllichau 1738).

Fr. et Ant. de Simeonibus, De belìo Transylvanico et Pannonico libri VI
(Róma 1713).

Histoire intéressante ou relation des guerres du Nord et de Hongrie au
commencement de ce siècle (Hamburg 1756 ; a 2. réaz : contenant ce qui s'est
passé dans la guerre de Hongrie depuis le commencement de la campagne de
1705 jusqu'au mois de mars 1708).

Merkwürdige Geschichte des Fürsten Franz Rákóczi und der durch die
ungarischen Missvergnügten erregten Unruhen und Kriege (Berlin 1795).

Herchenhahn, J. Ch., Geschichte der Regierung Kaiser Joseph's mit
einem Gemälde von dem verschiedenen Interesse der vornehmsten europäisclien
Staaten bei dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts (Lipcse 1786—89, 2 kötet).

5. Verses krónikák, kuruc költészet

A költemények szövegének kiadását Thaly K. kezdte meg ; Adalékok a
Thököly és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Pest 1872, 2 kötet), és u. ő, Iro-
dalmi és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból (Bp 1885) ; ezen-
kívül Káldy Gy., XVI—XVII—XVIII. századi magyar tört. énekek (Bp 1897).
Erdélyi P., Kurucz költészet (Magyar Remekírók, Bp 1903 ; Thaly után a
legfontosabb, komoly kritikai érzékkel készült kiadás). Endrey Á., Szemel-
vények a kuruc költészet epikájából (Pozsony-Bp 1904). Loósz L, Szemelvények
a kurucvilág költészetéből (Bp 1904). A kuruc költészet kérdésével főleg Thaly
szövegei alapján foglalkoztak : Arany L., A magyar politikai költészetről
(Bp Sz 1874, és Összes művei, II., Bp 1901). Ferenczi Z., A kurucvilág énekei
(Bp 1880, kny. Figyelő). Bajza J., A kuruc elbeszélő költészet ismertetése (Bp
1906, d). Badics F., Kuruc világ és kuruc költészet (Bp 1906). Beöthy Zs.,
A kurucvilág költészetéről (A Kisfaludy-társ. ÉVlapjai XLI, Bp 1907). F.
Deák F., Irodalomtörténeti tanulmányok a kuruc költészet köréből (Bp 1909,
a szerelmi költészetből részleteket is hoz). Koszterszitz G., A feddő költészet
régi irodalmunkban (Bp 1935).

Megjegyzendő, hogy Riedl Fr. (ITK 1913) és Tolnai V. (EPhK 1913)
megállapítása szerint Thaly az általa közölt kuruc balladákat részben áteimí-
totta, részben (tizet) ő maga írta, a korábban saját neve alatt megjelent
költeményeket is jellemző, nagy történeti beleérző készséggel ; ld. Borbély
M., Thaly K. költői munkássága (Pécs 1927). A Riedl fellépését követő iro-
dalmi vita : Harsányi L, Gulyás J., Simonfi J., A kuruc balladák hitelessége
(Sárospatak 1914) és'u. ők, A kuruc dalok forrásairól (ET 1914—1917) a balla-
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dák eredetisége mellett foglaltak állást ; Tolnai V. válasza (EPhK 1914).
Fehérváry D., A kuruc balladák szövegkritikájához (IT 1914). Komlós A.,
A kuruc balladák hitelességének kérdéséhez (IT 1914). Lukinich I. adaléka
(Sz 1914). Király Gy., A kuruc balladák hitelességének kérdése (BpSz 1915),
Weber A., A kuruc balladák kérdéséhez, (EPhK 1915), László Za., A kuruc
balladák (Bp 1917, hangtípuskutatás) ; stb. — A kérdést összefoglalja, de
hiperkritikával és végeredményben negatív értékeléssel Szerb A., A Jcuruc-
Icori költészet (REkv II. Bp 1935). A vita, ha Riedlék nyelvi argumentu-
mainak egy részét nem is, de kritikai megállapításaik lényegét igazolta,
amin további ellenkezések sem változtattak, pl. Veszprémy D.. Thaly K.
védelme a tíz kuruc ballada hitelességének kérdésében (Eger 1931), és Főj a G.,
Kurucok (Bp Mefhosz, é. n.). Ez természetesen nem befolyásolja a maradék,
igazi kuruckori költészet hitelét. Ezen az alapon pozitív értékelést nyújt már
Varga I., A kuruc költészet hitelessége (Bp 1936). A Thaly-féle közlések egyéb-
ként nem merítették ki a kuruc költészet egész anyagát ; azóta újabb, fontos
részletek láttak napvilágot. Már Riedl felhívta a figyeimet az énekeskönyvek
kiadásának fontosságára. Ezekből a már (423. 1.) említett Radvánszky-kódex
mellett különösen jelentős az újabban Buda J. által kiadott Szentsey-dalos-
könyv (Bp 1943) ; a kéziratokat illetően Dézsi L., A magyar történeti tárgyú
szépirodalom (Bp 1927) mellett kiadatlanokat is felsorol Szabó T, A.. Kéz-
iratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI—XIX. században (Zilah
1934). A kérdés jelenlegi állását összefoglalja Esze T., A kuruc költészet prob-
lémái (IT, sajtó alatt). Az egykorú zenére : Haraszti E. (REkv II.), és u. ő
Barokk zene és kuruc nóta (Sz 1933, pótf.). Az alábbiakban e hiteles költe-
mények közül a Rákóczi-szabadságharc eseményeit tárgyaló főbbeket sorol-
juk fel ; a Rákóczi-kor szereplőihez fűződő, de még 1703 előtt írt költemények,
így Kőszeghy Pál és Vay Ádám művei, a XIII. fejezet irodalmánál tannak
említve. Petrőczy Kata műveit ld. alább az életrajzok között (457. 1.).

Rákóczi jelkelésének rövid krónikája. A mozgalom első szakaszáról, 1703
őszén, prot. énekmondók modorában készült verses krónika. Kiadta Thaly
K., Adalékok, II .

Désházi Tolvay Ferenc (eredetileg 4 részes) verses řrówiMjának töre-
déke Zólyom bevételéről, 1703 végén. Kiadta Thaly, írod. és műveltségtört,
tanúim. (Ld. még ITK 1903, 443 ; 1904, 464).

Allegorica simul et sarchastica expressio rerum Hungaricarum. A címe
ellenére magyarnyelvű verses krónika az 1703—1705 közti eseményeket
foglalja össze. Kiadta R. Kiss I., Adalékok a Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez
(Sz 1904), megállapítva azt is, hogy ezt, eléggé torzított formában beolvasz-
totta, első részként a most következő :

Dalnoki Veres Gerzson (Rákóczi kővárvidéki nemes lovassága alhad-
nagyának) verses krónikája, melynek ezután csak második, 1708—1711 közti
részét tekinthetjük (sok személyes élményt is tartalmazó) eredetinek. Kiadta
Thaly K., Adalékok, II .

Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése, 1705—1706. Kiadta
Erdélyi P., Kunce költészet (Bp 1903). Az Orosz Pál thököliánus Rákóczi-
tábornok táborában jelentkező, nemesurak ellen forduló szegénylegény-
mozgalommal hozza kapcsolatba, érdekes társadalmi analízissel, Èsze T.,
Két szegénylegény egymással való beszélgetése (IT 1949). Ugyanez az irány,
de még bátrabb, bíráló hangon jelentkezik a
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Szegény legény éneke c. társadalmi szempontból ugyancsak érdekes vers-
ben, mely 1707 körül az addigi háborúra visszapillantva a hadi sikereket a
nép fiainak tulajdonítja, s a kuruc vitézek elkeseredését tükrözi az urak ellen.
Kiadta R. Kiss I., Adalékok (Sz 1904), máshonnan egy töredékét Thaly K.
Adalékok, II. Analízise : Esze T., A szegény legény éneke (Magyar Századok,
Bp 1949).

Telekesy éneke az ónodi gyűlésről. Közli ITK 1923, 187.
Újvári Tamás (nyitrakövesdi kántor) énekeskönyvében maradt fenn a

Mcsány német főgenerális töredelmes gyónása (a szomolányi kuruc győzelemről,
Ritschan szájába adva). Kiadta Thaly K., Adalékok. II .

A rácok veszedelmiró'l és Szakmar megvíteliró'l új versek (Forgách Simonra,
Ì704). Kiadta Thaly K., Adalékok II.

Miszlai András (Ì), Siralmas ének a szömörti harcrul (a koroncói csata,
1704). 3 variánsban. Kiadta Thaly K., Adalékok, II.

Bezerédj Imre Búcsúzó éneke (1708, sok variáns maradt). Kiadta Thaly
K.; Adalékok, II. Bezerédjre id. alább (457. 1.).

Székudvari János (kecskeméti ref. rektor), Sűrű siralmakkal rakott
Jajhalom (a rácok feldúlják Kecskemétet, szemtanú). Egykorú kiadás :
1707. Ezenkívül Hornyik J., Kecskemét város története (IV. 397) és Thaly K.,
Adalékok, II.

Gyászének a hold világi és feketehahni karcról (a székely kurucok 1704-es
csatavesztéséről). Kiadta Thaly K.. Adalékok, II. Töredékei és eltérő vál-
tozata : EM 1930, 273,

Vinczy György kolozsvári unitárius tanár (?), Kolozsvár a kuruc ostrom
alatt. Kiadta Thaly K.. Adalékok II .

A világhoz szabott ének. Társadalmi szempontból jellemző, nemesi reak-
ciós hang a parasztság előretörése ellen a szabadságharc elején. Kiadta Thaly
K., Egy anti-democraticus ének a kurucvilágból (Figyelő 1878), és u. ő, Iro-
dalmi és műveltségtört, tanulmányok (Bp 1885). Variáns : R. Kiss I., Adalé-
kok a Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez (Sz 1904).

Egyéb verses anyag

Felvinczi György (az első erdélyi színtársulat vezetője, 1706 erdélyi
eseményeire szemtanú) verseit (szerző nem biztos) kiadta Kanyaró F. (EM
1908).

A másnyelvű verses anyagból egy kurucgúnyoló német költeményt
(Sopron kuruc ostroma idejéből, 1705) kiadott Weber A., (TSz 1915, németül
URd 1915). Ernyey J., Tótnyelvű krónikás énekek és kuruc dalok (kny. ET
1923). Thaly K., Néhány latin vers a kurucvilágból (Figyelő 1879).

B) Iratkiadások

1. Főbb gyűjtemények

Rákóczi-Tár, Történeti érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, páten-
sek, hadi szabályok, országgyűlési diáriumok és törvénycikkek gyűjteménye
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II . Rákóczi F. korában. Szerk. Thaly K. (Pest 1866—1868, 2 kötet, benne :
1. R. imádsága, Beniczky G., Szathámy Király Á. és Ráday P. fent id. naplói,
a szécsényi országgyűlés diariuma és törvénycikkei. — 2. Bercsényi Miklós
levelei Károlyi Sándorhoz). Thaly K. egyéb közléseit a Történelmi kalászatok
(Pest 1862, benne Rákóczi-iratok is) mellett Id. fent a verses források, vala-
mint alább az egyéb iratok és irodalom között.

Különösen fontos a M. T, Akadémia által kiadott Archívum Rákóczia
num, II, Rákóczi F. levéltára e. sorozat (Bp 1872-től). Ennek I. osztálya
(Had- és belügy, eddig 12 kötet) a Thaly által szerk. első 10 kötetben a követ-
kezőket tartalmazza : Rákóczi leveleskönyvei ( = levélmásolatok), levéltárá-
nak egykorú lajstromaival, 1703—1712 (1—3. kötet, Bp 1873—1874). —
Bercsényi Miklós főhadvezér levelei Rákóczihoz, 1704—1712 (4:—7. kötet,
Bp 1875—1879). — Bercsényi leveleskönyvei és egyéb iratai, 1705—1711
(8. kötet, Bp 1882). — Bottyán János tábornok levelezése és rá vonatkozó
iratok, 1685—1716 (9. kötet,'Bp 1883). — Pótlókok és az első 9 kötet név-
és tárgymutatója (10. kötet, Bp 1889). — Újabban, mint e sorozat 10—12.
kötete : Lukinich I., //. Rákóczi F. felségárulási perének története és okirat-
tára (Bp 1935, az első kötetben bevezetés, a második függelékében Rákóczi
levelei Károlyi Sándorhoz, 1708—1711),

Az Archivům Rákóczianum II. osztálya (Diplomatica, Angol diplomatiai
iratok II, Rákóczi F. korára 1703—1712, közli Simonyi E,, londoni levéltárak-
ból) 3 kötetben tartalmaz főleg az angoi és holland bókeközvetítésre, így
Stepney bécsi angol és Rechteren holland követ működésére, s a nagyszombati
tárgyalásokra (1705—1706) vonatkozó iratokat (1—3. kötet, Bp 1871—
1877).

Érdekes diplomáciai anyagot adott ki J. Fiedler, Actenstücke zur Ge-
schichte Franz Rákóczys und seiner Verbindungen mit dem Auslande (Bécs
1855—1858, FRA IL, 9. és 17. kötet) ; ezek tartalma : 1. Aus den Papieren
L. v. Vetés, 1075—1715; Aus dem Papieren J. M. Klement's, 1708—1715,
ég pótlás: 1703—1726). Kokényesdi Vetési László, szatmári nemes, eleinte
császári tiszt, majd Rákóczi követe Bajorországban, Franciaországban :
1707-ben Bercsényivel Lengyelországban az orosz szövetség ügyében.
Utóbb, 1715-ben, miután Rákóczinak nála lévő értékeit felhasználta, ira-
tait, titkait kegyelem fejében átadta Savojai Jenőnek : az udvarhoz két,
önmagát tisztázó, a mozgalmat elítélő emlékiratot írt, s ezekhez mellékelte
egykori levelezését, helyesebben annak a másolati könyvből újra fogalma-
zott variánsát, amint azt Thaly a vörösvári Rákóczi-levéltárban megtalált
eredetiekkel való összehasonlítás alapján megállapította (Sz 1896, 5j.
Rákóczi-ellenes állításait (pl. hogy az ónodi véres incidenst Rákócziék
tudatosan kitervelték) már Lánczy Gy. (Sz 1869, 106) joggal meg-
cáfolta. — Klement János Mihály, aki külföldön tanuló besztercebányai diák-
ból lett Rákóczi követe a brandenburgi porosz udvarnál, és diplomáciai meg-
bízásban Angliában is megfordult, 1711 után is kapcsolatban maradt Rákóczi- •
val. Az emigráció idején azonban koholt leveleivel majdnem háborúba
vitte Porosz-, Szász- és Lengyelországot Ausztriával, amiért azután elítélték
és kivégezték. Szalay L.. Kleinem János Mihály, II. Rákóczi F. követe (Sz
1870). Perére : Friedberg, Der Criminalpwzess wider den Ungarn M. v. Kle-
ment (HZ 1882). Eötvös L., Adatok a Klement-ügy könyvészetéhez (Sz 1871).

J. Fiedler fent id. köteteit, melyek függelékében Rákóczinak a francia
udvarral folytatott levelezését is kiadta (közte egy névtelen francia jellem-
zést Rákócziról, 1705 ; továbbá, név feltüntetése nélkül. Petrovics Fr. lajstro-
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mát a francia külügyminisztérium levéltára Rákóczi-kori magyar vonatko-
zású anyagáról, 1701—1725(11.551), egy hasonló című további közleménnyel
is kiegészítette : Aktenstücke zur Geschichte F. Rákóczys und seiner Verbin-
dungen mit dem Auslande, 1706, 1709, 1710 (Bécs 1871, kny. AÖG 1871).

Az aktakiadások egy külön, fontos csoportja a szatmári béke történetét
világítja meg (ld. még az irodalom idevágó részénél ) : Szilágyi S., A szat-
mári békepontok összehasonlító vizsgálata (MTT VII), és újabban Lukinich I.,
A szatmári béke története és okirattára (Bp 1925, FHR). T(örök) J., Adatok
és oklevelek II. Rákóczi F. és a szatmári békekötés történetéhez (Hazánk 1859, II.).

2. Levelezések

Pray, G., Epistolae procerum regni Hungáriáé, III. 1554—1711 (Pozsony
1806; ievelek 1708—1711, Revelatio arcanorum Rákóczy per Alexand-
rům Károlyi). Miller, J. F., Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis
et Pauli Colocensis e comitibus Széchenyi (Pest 1807, 2 kötet). (P. Szathmáry
K.), II. Rákóczi Ferenc és nevezetesebb kortársainak kiadatlan eredeti leveleik
(Pest 1861). R., //. Rákóczy F. fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez,
1703—1709 (TT 1908).

Nedeczky G., A Nedeczky-család (Bp .1891, benne Nedeczky Sándor,
Rákóczi oroszországi követének iratai, a fejedelem utasításaival). Kluch J.,
Rákóczi-levelek (EM 1913 ; a bécsi udv. könyvtárból). Barcsay—Amant Z.;
Ismeretlen okmányok a Rákóczi-felkelés idejéből (M. Katonai Szemle 1933 ;
Rákóczi-levelek).

Thaiy K., Adalékok Bottyán tábornok levelezéséhez, 1705—1709 (TT
1886—87), — u. ő, Gr. Bercsényi Miklós utasítása gr. Esterházy Dániel al-
tábornagy részére, 1710 (TT 1884), és u. ő, Gr. Esterházy Antal kuruc generális
tábori könyve. (Bp 1901 ; katonai levelezése 1706—1709, a MNM anyagá-
ból ; benne a sárospataki országgyűlési határozat (1708), mely a harcoló
jobbágyoknak felszabadítást és, hajdú mintára, letelepítést ígér) ; ehhez
függelék : Gr. Esterházy Dániel expediciós könyve (1708 első felében kiadott
és kapott utasítások). Ezt kiegészíti 68 (nem különösebben érdekes) levéllel :
Szabó L, Esterházy Antal levelei feleségéhez (Bp 1940). Széli F., A Bessenyey-
család története (Bp 1890, benne Bessenyey Zsigmond kuruc ezredes 70 hadi
jelentése Károlyi Sándorhoz).

Géresi K., A nagykárolyi Károlyi-család oklevéltára (V., Bp 1897, benne
618, többnyire magyar irat a Rákóczi-korból, nagyrészt Károlyi Sándortól
vagy hozzá írva, így Dobozi István debreceni bíró levelei a sarcolásokról ;
sok kisebb adat a gazdasági és társadalmi viszonyokra). Géresi K., Dobozi
István debreceni bíró levelezése a gr. Károlyi-levéltárban (A Gsokonai-kör Év-
könyve, Debrecen 1894). Görgey A., A Görgey-nemzetség és a Sváby-nemzet-
ség történetéből (Iglò 1909, számos irattal). Bártfai Szabó L., Gr. Széchenyi
György levelei br. Ebergényi Lászlóhoz ,1679—1724 (2 kötet, Bp 1929). Lam-
pérth G., Gr. Pekry Lőrinc leveleiből (TT 1899, Rákóczi erdélyi hadjáratára,
1704—1705) ; szintén P. egy levele : Fabritius K. (TT 1878). Nagy I. ; Fáy
István murányi várkapitányhoz írt levelek, 1704—1709 (TT 1880). Balássy F.,
Adalék a Rákóczy-forradalom történetéhez (MTT XIII, a pápa intése és a pri-
más ítélete a Rákóczi-párti főpapok ellen). Mencsik F., A es. kir. titkos tanács-
ban tárgyalt magyar vonatkozású ügyek, 1701—1705 (TT 1897).
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3. Levéltári ismertetések

A családi levéltárak közül első helyen említendő itt az ú. n. Rákóczi-
Aapremont levéltár ; ennek törzsét a Rákóczi-család levéltára képezi, mely
gazdasági vonatkozású adatokat a középkortól, politikai természetűeket
pedig a XVI. század közepétől 1711-ig foglal magába, s mely a fejedelem
nővére, Rákóczi Júlia házasságával jutott az Aspremont, majd onnan örök-
lés útján az Erdődy-családhoz, és most az OLT-ban található. Ismertetései :
Thaly K., Jelentés a Rákóczy-, Aspremont-, Erdődy-levéltárról (Sz 1870). és újab-
ban : Fekete Nagy A., II. Rákóczi F. fejedelem levéltára (LK 1940—1941).
Főleg kereskedelmi vonatkozású, Rákóczival kapcsolatos iratokat ismertet
innen Fekete L., A Rákóczi-Aspremont levéltár török iratai (LK 1935). Egyéb-
ként a különböző helyi és családi levéltárak idevágó (és rendszeresen, kimerí-
tően még fel nem használt) anyagára (a megjelenés rendjében) : Thaly K,,
Dunántúli levéltárak ismertetése, különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc korára
(AÉt 1867), u. ő, Jelentés Lőcse városa levéltárának Rákóczi-kori okmányairól,
különös tekintettel a város 1709—1710-iki ostromára (Sz 1872) u. ő, II, Rákóczy
Ferenc kora a gr. Csákyak, Szepes vármegye és a br. Palocsay-család levéltárai-
ban (Sz 1873), u. ő, A gr. Andrássy-család levéltárai (Sz 1874 ; kivonatok
Andrássy István kuruckori irataiból), és u. ő, Jelentés a Radvánszky- és Csáky-
levéltárak Rákóczy-kori adatairól (Sz 1875). Pesty Fr., Levéltári hulladékok
(Sz 1874). — A keszthelyi Festetich-levéltár néhány idevágó iratát ism. Hazánk
1900, nov. 25. — Komáromy A., Kurucvilági emlékek Ugocsa vármegye levél-
tárából, 1681—1711 (TT 1901). Bányai K., Adalékok a Gencsy-család bal-
kányi levéltárából (TT 1904). Szádeczky L., Gr. Pekry Lőrinc levéltára (Sz 1908).
Zimmermann R., Adalékok Rákóczy F. felkeléséhez Szabolcs vármegye levél-
tárából (TT 1909). Sándor I., A csikszentmártoni Sándor-család levéltára (Ko-
lozsvár 1914, Erdélyre). Az Ernst-múzeum könyv-, kézirat- és okmány gyűjte-
ményének jegyzéke (Bp 1939) által felsorolt számos Rákóczi-kori okmány fény-
képmásolatai až Orsz. Levéltárban találhatók.

Az Erdélyre vonatkozó iratokat ld. előzőleg az Apafi-kor anyagában is.
Sok kisebb (pl. hadszervezeti, stb. vonatkozású) adalék alább az irodalom
közt található, úgyszintén a vallási és egyháztörténeti anyag is.

4. Az emigráció

Az emigráció történetét megvilágító aktakiadások : Kont I., II. Rákóczi
Ferenc utolsó emlékirata a francia udvarhoz (Sz 1912, közli az 1735 februári
„Raisonnement sur la guerre présente" c. iratot a párisi külügyi levéltár
Hongrie-anyagából). A párisi külügyi levéltár idevágó anyagának (Corres-
pondance politique, Hongrie et Transylvanie) rendszeres kiaknázásához
kezdett a korán elhunyt francia történész, E. Pillias, mintaszerűen pontos
dolgozataiban : Lettres inédites de Francois II Rákóczi au baron de Besenval,
ambassadeur de France à Danzig, 1712—1713 (RÉH 1935, melyekre Besen-
val válaszai sem Parisban, sem az OLT Aspremont-Rákóczi anyagában nem
voltak még fellelhetők) és u. ő, Instructions secrètes de Rákóczi à l'abbé de
Brenner, son ministre en France, 1717—1720 (RÉH 1935). Mindkét közle-
mény megjelent E. Pillias külön könyvében is : Études sur François II Rákóczi
(Paris 1939, egyéb, ugyancsak francia levéltári anyagon épülő és alább külön
id. tanulmányaival együtt).
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Külföldi iratok

Becses adalékokat tartalmaz a francia külügyi levéltár hivtalos kiad-
ványsorozata : Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres
de France, különösen a 4—5. kötet (Pologne, kiadta L. Farges, Paris 1888),
a 7. kötet (Bavière,, kiadta A. Lebon, Paris 1889), valamint a 8. kötet (Russie,
kiadta A. Rambauď, Paris 1890 ; benne utasítás Bahire francia rk. követnek
a cári udvarnál a magyar kérdésben követendő politikára). A francia dol-
gokra alapvető anyag még : F. M. Mignet, Négociations relatives à la succession
d'Espagne sous Louis XIV (Paris 1835—42, 4 kötet). C. Höfler, Die diplo-
matische Correspondenz des Grafen Jóh. Wenzel Oallas (AÖG 1869 ; a londoni
éa hágai osztrák követ iratai prágai és friedlandi gyűjteményekből) : u. ő,
Abiumdlungen zur Geschichte Österreichs unter den Kaiser Leopold I, Josef I,
Karl VI. — /.: Zum ungarischen Ausgleich im Jahre 1705. Nach den Akten-
stücken der dipi. Correspondenz des Grafen W. Gallas {Bécs 1870, kny. AÖG).

A velencei követjelentések Ausztriáról : A. Arneth, Die Relationen der
Botschafter Venedigs über Österreich im XVIII. Jahrhundert (FRA IL, 22.
kötet, Bécs 1863), és : Giudici. I dispacci dì Germania dell'ambasciatore Veneto
Dan. Dolfin, 1702—1707 (Velence 1908), valamint :

E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Románilor. A 6. kötet-
ben (Bukarest 1878) Rákóczira és a mozgalomra vonatkozó adatok 1703—
1738 ; Ferriol konstantinápolyi francia követ levelezése XIV. Lajossal és
Rákóczival ; Thalman konstantinápolyi osztrák residens jelentései. — A 9.
kötetben (Bukarest 1897) a velencei követek, főként Francesco Loredan és
Danieìo Dolfin jelentései a dogéhoz, 1701—1719.

Theiner A., Monuments historiques relatifs aux règnes à"Alexis Michaélo-
vitch. Téodor III. et Pierre le Grand czars de Russie (Róma ; vatikáni és nápolyi
anyag alapján, benne adatok Nagy Péternek a magyar ügyben Bécsbe küldött
követe, Urbick szerepére, 1708). Az orosz-magyar kapcsolatra Nagy Péter
levelezésében is vannak adatok : Psjma i bumagi Petra Velikavo (az 5. kötet-
től, Pétervár 1907). A. Ch. Zaluski, Epistolae historico-familiares (III. Bruns-
bergae, 1711 ; lengyel püspök levelei, bennük adatok a Rákóczi-mozgalom
lengyel vonatkozásaira).

Stapfer, L., Bericht des Verwalters von Neudau über den Kuruzeneinfall,
27. Aug. 1707 (Beiträge zur Kunde steierischer Geschichtsquellen, 1891).
Iványi B., Levelek a freisingi püspökhöz a kurucok alsóausztriai betöréséről
(HK 1933). H. Kunnert, Verzeichnis der Schäden der Kuruzeneinfälle 1701—
1711 in Steiermark, (Zeitschrift des Hist. Vereins für Steiermark, 1941).
O. H. Stowasser, Inventar des Schlossarchivs Jaidhof bei Gföhl (Hist. Blätter
1931, melléklet ; Rabutin jelentései és egyéb, a Rákóczival folytatott tárgya-
lásokra vonatkozó anyag idézve : 136. 1.).

Az emigráció történetére Angyal D., Francia levelek és jelentések a
Rákóczi-emigratio történetéből, 1716—1722 (TT 1905, Az Archives Nationales
Turquie anyagából). Török iratokat közöl Karácson L, A Rákóczi-emigráció
török okmányai, 1717—1803 (Bp 1911, magyar fordításban), és török rész-
ről Ahmed Refik munkája (Isztambul 1917, Id. Fekete L., LK 1925, 269)
mellett újabban T. Gökbilgin, //. Rákóczi F. ve tevabiine dair yeni vesikalar
(R.-ra vonatkozó iratok, Istambul 1941, hasonmásokkal).
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C) Irodalom

J. Általános irodaiam

A régebbi irodalom hasznos (de nem teljes) felsorolása : Baranyai B..
A Rákóczi-kor bibliographiája (Sz 1904—1905), F, Krones. Zur Rákóczi-
Literatur (HZ 1874), u. fí, Die Literatur der Geschichte Fr. Rákóczy's II. im
letzten Jahrzent (Hist. Jahrbuch 1882), és u. ö, Grv/ndriss der oest. Geschichte
mit besonderer Rücksicht auf Quellen- und Literaturkunde (Bécs 1882), vala-
mint (a külföldi katonai irodalomra) J . Pohier, Bibliotheca historico-militaris
(I. Cassel 1887).

Az általános jellegű irodalomból Katona István inkább adatközlő
műve (História eritica, 17—18. kötet, Buda 1805—1806), de még Szalay
László (Károlyi Sándor emlékiratait és Kolinovics kéziratát használó) és
Horváth Mihály (6. kötet, Pest 1872), a főbb eseményeket világosan elmondó
művei sem értékesíthették az azóta kiadott nagytömegű forrásanyagot.
Az új adatok egész halmazát hozta napvilágra Thaly Kálmán (életr. : Vesz-
prémy D., Pozsony 1915, és bővebben, bár nem sokkal jobban : Bp 1928 ;
Márki S., Thaly K. emlékezete, Sz 1911), aki a Rákóczi-szabadságharc törté-
netéről összefoglaló művet nem írt ugyan, de forráskiadásaival, monográfiái-
val : Bottyán János (Pest 1865), A székest gr. Bercsényi-család, 1460—1835
(a 2. és 3. kötet, Bp 1887—1892), Ocskay László, II. Rákóczi F. fejedelem
dandárnoka és a felsőmagyarországi hadjáratok, 1703—1710 (Bp 1880), Irodalmi
és műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból (Bp 1889), valamint a
különböző (így a Sz és a TT hasábjain megjelent) kisebb-nagyobb cikkek
és adalékok egész sorával messzemenő hatást gyakorolt a történetirodalomra
és a közvéleményre egyaránt. őszinte és tiszteletet érdemlő odaadása mellett
azonban munkásságánál figyelembe kell venni (a balladák fent id. kérdésén
túl) nemcsak azt, hogy romantikus-nacionalista hőskultuszt teremtett, sok
irreális ábrázolással, mely mögött minden társadalmi probléma háttérbe
szorult, vagy hogy önmagát büszkén nevezte a fejedelem udvari íródeákjá-
nak (amit Pauler Gy. még hibaként vetett szemére, Sz 1870, 245), hanem
azt is, hogy adatait igen gyakran pontatlanul, elnagyoltan, módszeres kritika
nélkül használja. Mindezzel bírálóinak alkalmat adott arra, hogy akkor is
a szigorú objektivitás színeiben tűnjenek fel, midőn Thahrban a történészen
át a függetlenségi politikust is kritika alá vették. Sok reális kritikai meg-
jegyzés : Gyulai P. (BpSz 1867), Pauler Gy. (Sz 1875), és Angyal D., Ocskay
László (BpSz 1882, új kiadás : Tört. tanulmányok, Bp 1937). Thaly emlékére :
Sőregi J., A debreceni Thaly-szoba (Debrecen 1940).

A Thaly működésével egykorú külföldi irodalomból az osztrák Franz
Krones tanulmányain : Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Rákóczi's
II. Bécs 1870, kny. AÖG), és : Zur Geschichte der Insurrection Franz Rákó-
czy's II. (HZ 1873) kívül főleg honfitársainak többé-kevésbbé osztrák össz-
birodalmi szempontokat érvényesítő, összefoglaló műveit említhetjük, melyek
csak egyes részeikben foglalkoznak a Rákóczi szabadságharc problémáival,
így : F. Bidermann, Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee (2 kötet,
Innsbruck 1867, 1889; az I: 1626—1705, a 2: 1705—1740). — A. Gaedeke,
Die Politik Oesterreichs in der spanischen Erbfolgefrage (Lipcse 1877, 2 kötet,
a bécsi Staatsarchiv és a Harrach-levéitár alapján). — O. Klopp, Der Fall
des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Grossbritannien . . .
im Zusammenhange der europäischen Angelegenheiteil, 1660—1714 (Bécs
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1881—1888) címe ellenére inkább általános, főleg Habsburg-történetet ad,
a Rákóczi-felkelés egyes fázisait a 9—14. kötetben erősen ultramontán-osztrák
szellemben ismertetve. A hadieseményekre fontos a bécsi hadilevéltár által
kiadott (és az egykorú Feldakten, stb. felhasználásával készült) nagy sorozat :
Feldzüge des Prinzen Eugen v. Savoyen. melyből idevág az 5—13. kötet (I.
Serie 1—9. és II. Serie 1—4., Bécs 1878—1887) osztrák hadtörténészek (Danzer,
Ratzenhofer, Rechberger. Komers, Hippsich és mások) tollából, akiknek
eredményeit azonban az újabb magj'ar kutatás több részletben kiegészítette
és módosította.

A századforduló idején a MNT 7. kötetében Acsády I. adott összefoglaló
képet : Magyarország története I. Lipót és I. József korában (Bp 1898). Mel-
lőzük itt a rövid Rákóczi-jellemzések (pl. Szalay J., Bp 1885; J.-Miklau,
Fr. II. Rákóczy, Ein Lebens- und Charakterbild, Brunn 1894), többé-kevésbbé
tartalmatlan vázlatok (pl. Farnos D., A Rákóczi-korszak müvelődéstörténelmi
föllángolása, Nagyenyed 1903), valamint azon alkalomszerű vázlatok rész-
letes felsorolását, amilyenek főleg 1906 körül, a fejedelem hamvainak haza-
szállítása idején jelentek meg nagy számban. Az utóbbiak közül megemlít-
hetők : Kreith B.. //, Rákóczy F. korának történtté. (Bp 1905). Szentmártoni
K. II. Rákóczi F. politikájának vezéreszméi (Kolozsvár 1904).>.Bertha, A.,
François Rákóczi, esquisse biographique (Paris 1906). Obál B., Fr. Rákóczi II.
und sein Freiheitskampf (Halle 1906). Pap J., II. Rákóczi F. élete (Bp 1907,
Magyar Kvtár 464). Szlovák nyelven : €. Cseesotka (Bp 1904) és St. Des-
sewffy (Eperjes 1906). L. C hé lard. Louis XIV et F. Rákóczi II, à propos de
la translation des cendres de ce dernier (Paris 1906). Terjedelmesebb : É. Horn,
François Rákóczi II, prince de Transylvanie (Paris 1906), ennek alapján
J. Joubert, Un Mros hongrois, F. II. Rákóczi (Angers 1907, vita: Sz 1908).
Az egykorú külföldi dolgozatok közül, melyek kibővítették a régebben főleg
a 48-as emigráns Horn E. (Franz Rákóczy II., Fürst von Ungarn und Sieben-
bürgen, Lipcse 1851. 1861) által képviselt külföldi Rákóczi-irodalmat, kettő
olyan akadt, mely elfogultan támadta az egész szabadságharcot : S. Bischoffs-
hausen, Franz Rákóczy II. (Kultur. Bécs 1907, kifogásolja R. ,,hűtlenségét"
a bécsi udvarral szemben — ! ) , és A. Lefaivre, L'insurrection magyare sous
François II Rákóczi (Revue des Questions Historiques, 1901 ; az utóbbi,
Desalleurs jelentéseit idéző, de a tények nem ismeréséről tanúskodó dolgozat,
mely a felkelésre semmi indokot nem talál, hanem a magyar uralomvágyból
vezeti le — főleg a nemzetiségekkel szemben, inkább a XX. század eleji
nemzetiségi polémiák vitaanyagába tartozik ; bírálata : Angyal D., Francia
támadás II. Rákóczi F. emléke ellen. Sz 1902). Lelkes N. J., A kuruevilág
napi krónikája (Bp é. n.).

Rákóczi komoly igényű, részletes életrajzát írta meg Márki Sándor,
II. Rákóczi Ferenc (Bp 1907—1910, 3 kötet, MTÉ ; egyéb dolgozatai közül :
II. Rákóczi F. mint hadúr, HK 1910). Ez az addig megjelent anyagot nagy
szorgalommal egybegyüjtő munka, bár a felkelés részletes előadásának élet-
rajzi keretbe szorítása miatt sokhelyt széteső, ma is nélkülözhetetlenül fontos.
Márki sok tekintetben Tíialyt követi (szövegében saját korabeli függetlenségi
politikusok beszédeit idézi), de rajta túlmenően progresszív polgári felfogás-
sal : innen szociális érdeklődése (amin nem változtatnak helyenként naiv
megjegyzései, így pL, hogy Rákóczi a nép érdekében kiadott rendeleteivel
beleírta nevét a szocializmus történetébe). Az egykorú gazdasági és társa-
dalmi viszonyokra vonatkozó adatokat ifi egybegyűjti, de külön fejezetben,
a politikai eseményekkel való összefüggéseik megvilágítása nélkül. Ld. még
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u. Ő, Rákóczi legendája és története (kny. EM 1911), és u. ő, //. Rákóczi F. élete
(Bp 1925, rövidebb életrajzi összefoglalás).

Márkit lengyel és orosz vonatkozásban kiegészíti és korrigálja az ukrán
J. Thomasivskyj, Adatok II. Rákóczi F. és kora történetéhez (Sz 1912 ; u. ő,
ukránul : Magyarország és Lengyelország a XVIII. század elején, Lemberg
1909). A kérdést tovább vitte Márki S., Nagy Péter cár és II. Rákóczi F. (AÉt
1913). Tóth L., //. Rákóczi F. szabadságharca (Rózsahegy 1912), népszerűsítő
munka, akárcsak Schöner P., Munkácstól Rodostóig (Bp 1914). Főleg a kül-
politika és a béketárgyalások kérdését világítja meg Hengelmüller L. Br.
(diplomata, a monarchia %rolt amerikai nagykövete), Himgary's Fighi for
National Existence, or thè Great Uprising led by Francia Rákóczi II. (London
1913, I. — több nem jelent meg ; német kiadása : Franz Rákóczi und sein
Kampf für Ungarns Freiheit, Stuttgart u. Berlin 1913 ; elismerő bir. : Márki
S., Sz 1915 ; Rákóczi iránti kedvezést vet szemére : Th. Mayer, MIÖG 1915).

A Rákóczi-szabadságharccal, közelebbről annak katonai történetével
és a fejedelem hadszervező munkájával újabban bővebben foglalkozott
M!arkó Á., //. Rákóczi Ferenc a hadvezér (Bp 1934) ; és kis összefoglalása :
//. Rákóczi F. (Bp 1935). Egyéb tanulmányait ld. alább. Asztalos M., II.
Rákóczi F. és kora (Bp 1934, népszerűsítő). Különböző szerzőktől több részlet-
tanulmány jelent meg a Lukinich I. által szerkesztett gyűjteményes munká-
ban : Rákóczi-Emlékkönyv ( = REkv, Bp 1935, 2 kötet), így Balla A., //.
Rákóczi F. élete; u. ő (bővebben), II. Rákóczi Ferenc (Bp 1943). A Rákóczi-
kort összefoglalja Szekfű Gy. (Magyar Történet IV., Bp 1935, 2. kiad.), akinek
a száműzött Rákócziról írt munkáját és a vele kapcsolatos vitát alább az
irodalomban idézzük. Juhász V.—Kovács Gy., A fejedelem II. Rákóczi F,
(Bp 1935, katolikus értékelés). Angyal D., //. Rákóczi F. (kny., BpSz 1935).
Biró S., A bujdosó fejedelem (Brassó 1936). Alapos tanulmányok Rákóczi francia
kapcsolatait illetően : E. Pillias. Études sur François II Rákóczi, prince de
Transylvanie (Paris 1939). Zolnai B., //. Rákóczi Ferenc (Bp 1943. a fejedelem
érdekes, de mozaikszerű portréja, melynek szellemtörténeti vizsgálatából
azonban a politikai, társadalmi, gazdasági erők kimaradtak, ld. Sz 1944,
514). A. Berlám, L'eroe nazionale ungherese, Fr. II. Rákóczi (Udine 1940).
D. Bánlaky J., A magyar nemzet hadtörténelme, 18. rész : //. Rákóczi F.
nemzeti fölkelése (Bp 1941 ; igen részletes, kompilatív, bár levéltári anyagra
is hivatkozik). Lőrincz P., A kuruckor (Szabadka 1947). Legújabban Vág-
völgyi T., A Rákóczi-forradalom története (Bp 1948, vázlatos).

2. Életrajzok

Az egyes szereplők életére (a Rákóczira és a naplóírókra vonatkozó
irodalmat és levelezéseket ld. előbb) kevés használható munka van. A legtöbb
még Thalytóí származik, így id. műve : a Bercsényi-család (túlszínezést vet
szemére a Sz 1885, 355) és kisebb dolgozatai (Sz 1868, 1874, 1877, 1886, HK
1892) Bercsényi Miklósra ; u. erre Fr. Krones, Nickis Graf Bercsényi, der
Genosse F. Rákóczys und seine Ahnen (Zeitschrift für Geschichte u. Politik,
1888). Bottyán János tábornokra ugyancsak Thalv id. biográfiája (Pest
1865, adalék tőle : Sz 1867, és Gyárfás Zs.-tól, B. nemességére : Sz 1882).
Badinszky L., Vak Bottyán {Esztergom 1933). Ocskay László (utóbb árulásért
kivégzett) brigadéros életére szintén Thaly K. (ld. előbb : Bp 1880), ezt
kiegészíti u. ő, Néhány új adat (Sz 1901). Angyal D., Ocskay L, (BpSz 1882).
Ocskay G., Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczi-kor jellemzése (Bp
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1902), 0. családjára Thalyt helyesbbíti Follajtár J. (T 1926). Forgáeh Simon
tábornokra Thaly K,, Forgáeh S. gr. fogsága és bujdosása (AKË 1879), u. ő,
Gr. Forgáeh F. mint író (Sz 1882). F. Zrínyi munkájához írt dedikációjára
u. ő, HK 1889). Életrajzot ad róla Bártfai Szabó L. is, A Hunt—Pázmány
nemzetségbeli Forgách-család története^ (Esztergom 1910). Bezerédj Imrére :
Lukinich I., Bezerédy árulásáról (BÉ 1933), és Juhász I., Szemelvények a
Bezerédj-család történetéből (Bp 1940). Thaly más, kisebb adalékai : Bertóthy
Ferenc tábornokra (Sz 1880), De Vissenecq francia ezeredes halálára (TT
1880), Jávorka Ádám ezredesre (Sz 1888). Komáromy A., Perényi Miklós
egri várparancsnok, 1705—1710 (HK 1915, 2 közi.). Béri Balogh Ádám briga-
dérosra Bodnár I. könyve (Szekszárd 1940). Pekry Lőrincre Rácz L.Pekrovinai
gr. Pekry Lőrinc, II. Rákóczi F. fejedelem hadvezére (Debrecen 1929. d). Iroda-
lomban is szereplő feleségére Antalffy E.. Petrőczy Katalin Szidónia élete és
munkái (Bp 1904). Rimeg Ö., Gr. Pekry Lörinczné br. Petrőczy Kata Szidónia
élete és munkái, 1664—1708 (Marosvásárhely 1905). Hellebronth János ezre-
desre Mainasi Ö. (Bp 1940). Csapó V., Generális Györy Péter (Sz 1904). A két
nem-nemes főtisztre : Hritz L., Gzelder Orbán kuruc brigadéros (kny. KSzM
1912), Czelder későbbi kivégeztetésére : Czobor A. (Tört. Közi. Abaúj-Torna
vármegye és Kassa város múltjából, 1911) ; valamint Thaly K., Esze Tamás
(Vas.Ujs. 1868, 27). Esze T., Az igazi Esze Tamás (Keresztyén Család 1940),
u. ő, A református Esze Tamás (Bp 1941). u. ő, A szegénylegény Esze T.
(Műveltség 1946), és u. ő, Esze T. származása (T. 1947—1950). — Bruckner
Gy., Kray Jakab, a késmárki vértanú közéleti szereplése és diplomáciai működése
II. Rákóczi F. szolgálatában (Bp 1927 ; a magyar-lengyel postaközlekedés
és külkereskedelem szervezője). A császáriak kivégzik (Topertzer Sebestyénnel
és másokkal együtt) : Weber S., A késmárki vértanuk (Eperjes 1908). R.
Weisser, Jakob Kray (Késmárk 1933). Kray birtokait Steinville császári
tábornok kapja : KSzM 1913. Payr S., Török István (Bp 1896 ; a dunántúli
evang. nemesség egyik vezetője, Rákóczi tanácsosa és ezredese). Telekessy
István Rákóczi-hű egri püspökre Pázmán A. biográfiája (Eger 1865), és
Csanády L.. Telekegy I. (Eger 1912, d). T. Kéziratos művét is tárgyalja (a
győri egyházmegye történetéről, 1640—1690) Szabady B., Telekessy I. egri
jjüspök, a győri egyházmegye történetírója (Győr 1941) ; T. elmozdítása és a
római kúria ; Aldásy A. (TT 1896). Kollányi F., Mérey Mihály apátur fogsága
(MSi 1901 ; labancok fogják el, mint R. hívét, 1709). Az udvar és Rákóczi közt
közvetítő Széchenyi Pál kalocsai érsekre Pados J. biográfiája (Pest 1862), vala-
mint Lánczy Gy., Széchenyi Pál érsek és a nemzeti politika, Í642—1710 (Sz 1882
és kny.), Thaly kritikája u. ott, erre Lánczy válasza: Eszmetöredékek a Rákóczi-
féle felkelés történetpolitikai jelentőségéről (Sz 1882 és kny.), továbbá Márki S.,
Széchenyi Pál kalocsai érsek (Bp 1884, vázlat). Serfőző J., Szentiványi Márton
8. J. munkássága a XVII. század küzdelmeiben (Bp 1942 ; I. Lipót főcenzora,
a szabadságharc ellensége, |1705), előzőleg: Pauler T., Szentiványi Márton
jellemzése (UMM 1857 IL). A Habsburg-párti főemberekre ; Mainasi Ö.,
Gr. Pálffy János nádor (Eger 1929, 1711 utánra is, Csáky Imréhez írt levelei
alapján). Markó Á., Heister és Pálffy II. Rákóczi F. hadjárataiban (Magyar
Szemle 1933). Pálffyra még Julier F.. Magyar hadvezérek (Bp é. n.). Bubics
Zs.—Merényi L., Hg. Esterházy Pál nádor, 1676—1713 (Bp 1895, elhallgat-
ják a felkelés idején vitt szerepét). Éble G., Egy labanc Dessewffy ( = Zsig-
mond, jutalmazást kérő folyamodványával, Sz 1904). — Förster R,, A lőcsei
fehér asszony történeti alakja (Bp 1933, irodalommal ; ld. előzőleg Thaiy K.
(Sz 1909). Vékony I.. Koháry István gr. élete (Kecskemét, piar. gimn. ért.
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1914/15). A császári főtisztek közül : A. Arneth, Das Leben des K. u. K. Feld-
marschaüs Gr. Guido v. Starhemberg, 1657—1737 (Bécs 1883).

3. Társadalmi erők

A szabadságharc okait megvilágítja a XVII. századvégi viszonyokat
tárgyaló (XIII.) fejezetben közölt forrásanyag és irodalom sok adattal
az idegen elnyomásra, adóteherre és katonai önkényre, meiy elsősorban,
de nem kizárólag a parasztságot sújtotta, s mely így nemzeti szabad-
ságküzdelmet tett lehetővé és szükségessé. Arra, hogy a nemzeti küz-
delem sorsát miként befolyásolta a nemességnek és jobbágyságnak (a feudális
társadalomban alapvető) osztályellentéte, részletes és dokumentált irodalmat
sokkal kevésbbé tudunk még felsorolni, mint hiányokat és feladatokat,
Acsády !.. A magyar jobbágyság története (Bp 1908, 1945, 1948) nagy vonalak-
ban vázolja fel a problémát, vele a nemesi érdekek előnyomulását és Rákóczi-
nak a parasztság további részvételét biztosítani akaró intézkedéseit. Mályusz
E., A Rákóczi-kor társadalma (REkv és kny., Bp 1935) inkább a fő- és köz-
nemesség viszonyait, életformáját vizsgálja. Ez utóbbira sok adalék az előző
szakasz irodalmában ; ezenkívül, a kisebb mértékben a főnemességre is
jellemző fejedelmi udvarra : Molnár J., II. Bákóczi F. és fejedelmi udvara
(Bp 1907). Szabó A.. II. Bákóczi F. udvartartása (Tört. Közi. Abaúj-Torna
vármegye múltjábói. 1912 ; egy nagyúri vendégségre, 1707, u. ott, 1916) ;
udvartartási szabályzatot közöl Thaly K. (TT 1880. 1881), az udvar ellátására
adatokat Kemény L. (TT 1895), és u. ő (MGSz 1895; 185). Rákóczi maga-
tartására a parasztsággal szemben (az iratanyagban sok elszórt adat mellett)
Marczali H., II. Rákóczi Ferenc és a nép (BpSz 1907). Hiányzik a megfelelő,
részletes feldolgozás a nemesség ingadozásaira (Okolicsányi-eset, Ónod), a
városi polgárság (s azon belül a patríciusok, céhmesterek, plebeius elemek),
így különösen az 1703—1708 között fontos bázist jelentő felvidéki bánya-
városok társadalmának magatartását illetően. Az utóbbival kapcsolatban
Hellenbach János főbányagróf szerepére és a bányászmozgalom letörésére
az id. Zweig-féle napió mellett : Tiles J., A selmeci bányamunkások lázadása
1707-ben (Bányászati és Kohászati Lapok 1937). A diákok részvételére a
szabadságharcban : Barcsa J., A tiszántúli reformátusok a kuruckorban (Debr.
Prot. Lap 1906, 680). Reális társadalmi vizsgálatot nyújtanak Esze T. fent,
a verses forrásoknál (Szegénylegény énekek) id. dolgozatai.

4. Helytörténet

A helyi politikai és katonai események rajza mellett e társadalmi problé-
mákra is többé-kevésbbé érdekes adatokat nyújtanak a különböző hely-
történeti monográfiák. Az általános jellegűek közül Rákóczi-vonatkozásaik
miatt itt kiemelhetők : Hornyik J., Kecskemét város története, a III . és IV
kötet (Kecskemét 1862, 1866* oklevelekkel). Szűcs L, Szabad kir. Debrecen
város történelme (III. Debrecen 1871). Chernél K., Kőszeg sz. kir. város jefone
és múltja (II. Bp 1878 ; a kurucok szerepéről Kőszegen 1705-ben előzőleg
egykorú leírást közölt Garády, Üj Magy. Múzeum 1857 I.). Reizner J., Szeged
történtté (I., benne a Kurucvüág c. fejezet ; IV., benne hosszú jelentés a
pestis pusztításairól). Lehoczky T., Munkács város új monográfiája (Munkács
1907, igen szorgalmas adatgyűjtés). Oppel J., Czegléd 1730-ig (Cegléd 1931).
Pásztor M., Buda és Pest a török uralom után (Bp 1935, Statisztikai Közi.
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73. sz ; az elején igen részletes adatok). A speciálisan e korszakkal foglalkozó,
helyi tanulmányok (a megjelenés időrendjében) : Salamon F., Pest város
történetéből (Sz 1875). Janovszky L., Trencsén szerepe a Rákóczi-mozgálmrthan,
1703—-1708 (A trencséni rk. gimn. ért. 1887/88). Villányi Sz., Három évtized
Esztergommegye és város múltjából (Esztergom 1892, részletes, Bottyán bírá-
latával). Karácsonyi J., Biharmegye magyar népe a kuruc világban (A bihar-
megyei rég. és tört. egy], évkönyve, Nagyvárad 1902). Richter E., Selmec-
bánya történetéből. A kuruc idők (Selmecbánya 1903). Nagy M., Nógrád vár-
megye II. Rákóczi F. korában a szécsényi országgyűlésig (kny. 1905). Császár
ií., Rákóczi Rozsnyón (A rozsnyói rk. főgimn. ért. 1905/6). Révfy L., II. Rákóczi
F. és a jászkunok (Szolnok 1906). Varga F., //. Rákóczi F. és kora Szegeden
(Szeged 1906, hiányos). Szabó A.., II. Rákóczi F. Kassa múltjában (Kassa 1906).
Simon J., //. Rákóczi F. és Borsod vármegye {Miskolc 1906, rövid vázlat).
Jurkovich E., //. Rákóczi F. szabadságharca és Besztercebánya (Beszterce-
bánya 1908). Friedreich E., //. Rákóczi F. és a podolini piaristák (KSzM
1910), és u. ő, Adatok II. Rákóczi F. podolini tartózkodásához (KSzM 1922).
Berwaldszky K., Hadi mozgalmak Szepesség földjén {Iglò 1912), Bán J., Rózsa-
hegy eredete. Kuruc korszak. {Rózsahegyi piar, főgimn. ért. 1912/13). Tóth
L., Rózsahegy szereplése II. Rákóczi F. harcai alatt (Rózsahegy 1913). Banner
J., Rákóczi Szegeden (Csengery J.-Emlékkönyv, Szeged 1926, vázlat). Marko
Á., Trencsén szerepe II. Rákóczi F. felkelés alatt (M. Katonai Szemle 1932).
Irházi A.. Nagykőrös története a Rákóczi-féle szabadságharc alatt (Nagykőrös
1935). Gorzó N., Halavány kép a Rákóczi-korbéli Pest vármegyéről (A Gyöngyösi
István-társ, almanachja, Bp 1935). Dornyay B., Salgótarján két földesura
II. Rákóczi F. szolgálatában (Salgótarján 1935). Markó Á., Rákóczi Rozsnyón,
1706—1707 (A Rozsnyói Öregdiákok Szövetsége füzetei, Bp é. n.). Görömbey
P., Rákóczi F. szerepe Szabolcs megye életében (Debr. Prot. Lap 1936). Balogh
J., II. Rákóczi F. Győrött (Győri Szemle 1936). Tóth E., Pápa a kurucvilágban
(Pápa 1936, előadás). D. Bachó L., Gyöngyös Rákóczi idejében (Gyöngyös
1938). Esze T., Rákóczi kurucai Pest-Buda falai alatt (Budapest c. folyóirat
1946, 3. sz.), és u. ő, A debreceni kollégium könyvtárának pusztulása (E 1947,
benne a debreceni ..futásokról'' is ; a császári hadak ezen alkalmakkal történt
pusztításaiból megmaradt könyveket a budai jezsuiták 1707-ben elégették).
Egyébként a fejedelem tartózkodási helyeit, itineráriumát összeállította
Ráth Gy. a Rákóczi-emlékiratok fent id. fordításának (1868) függelékében,
és újabban Horváth K., Hol járt Rákóczi ? (História 1931—1932).

5. Nemzetiségek

A szabadságharc és a nemzetiségek viszonyára : Márki S. Rákóczi-biográ-
fiájának Rákóczi és a nemzetiségek e. fejezete (I. k. 8.) mellett : Markó Á., Felvi-
déki nemzetiségek II. Rákóczi F. hadseregében (Magyar Szemle 1938), és u. ő, Up-
per Hungary and Fr. Rákóczi II. (Hung. Quarterly 1938). A legújabbkori polgári
nacionalista szempontok és törekvések visszavetítése s ezzel együtt az egykorú
társadalmi erők félremagyarázása erősen jellemzi az idevágó magyar, bár
természetesen nemcsak a magyar, korábbi műveket. B. Swieteczky, Kurucké
války na Slovensku (Prága 1928) sem egészen mentes ettől, még kevésbbé
A. Gašpariková, Povstanie Rákócziho a Shvania (A Rákóczi-felkelés és a
szlávok, Sborník filos. fakulty v Bratislavě, 1930), aki a felkelés szláv jellegét
hangsúlyozva a felvidéki köznemesség szerepének analízisében azt a benyo-
mást kelti, mintha a szlovákok a Bécs elleni küzdelemmel egyúttal saját
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nemzeti felszabadulásukért küzdvén az őket leigázó magyar urak ellen,
Okolicsányi és Rakovszky e törekvésnek lettek volna képviselői és, Ónodon,
áldozatai. — A cipszerek hazafiságára egykorú adatok : Pöldénjá M. (Felső-
magyarország 1914). A kárpátaljai oroszokra : Hodinka A., //. Rákóczi F.
fejedelem és a ,,gens fidelissima" (Pécs 1937). Ortutay Gy., Rákóczi két népe
(Bp é. n.). Az (egykorú szóval) rácok ( = délszlávok, szerbek) megnyerésére
a bécsi udvar által (ahonnan előzőleg kiválságaikat is kapták) és harcaikra
Rákóczi ellen : Hornyik J., A rácok ellenforradalma, 1703—1711 (Sz 1868).
Dudás Gy., A magyarországi szerbek szereplésének története 1526—1711 (Tört.
és régészeti értesítő, Délmagyarországi tört. társ., 1886), u. ő, A bácskai
és bánsági szerbek szereplésének története a XVI. és XVI{. században (Zombor
1896), és u. ő, //. Rákóczi F. harcai a Tisza-Duna közén (A Bács-Bodrog
megyei tört. társ. évkönyve, 1889). Hodinka A., Négy egykorú, jelentés az
1704-i pécsi rác dulásról (Pécs 1932). A románokra : N. Iorga, Fr. Rákóczy
al II-lea ínvietorul constiintei nationale unguresti si Românii (II. Rákóczi F.
a magyar nemzeti öntudat feìkeltoje és a románok, Acad. Rom. Annal.
XXXIII,, Série hist. Bukarest). D. Pop, Pintea Viteazul. Cele dintdi documente
(Família 1934). V. §otropa, Ürme din timpul Guru\ilor (Arhiva Somesana,
1933). A. A. Muresianu, Un capitol necunoscut din istoria Èomânilor ardeleni:
Românii apâràtori ai Braxovului în razboiul eu curu{ii (Brassó 1930).

6. A szabadságharc első szakasza

Rákóczi fiatal éveire Vallomásai mellett Thaly K., //. Rákóczi Ferenc
fejedelem ifjúsága (Bp 1881, cf. Sz 1881, 777 ; a Rákóczi-árvák 1688-ban
Munkácson maradt ingóságainak leitárát kiadta u, ő, TT 1886 ; ld. még
u. ő, TT 1879, 171). Horváth M., Zrínyi Ilona (Pest 1869). Szabó A., II. Rákóczi
F. nagyanyja és édes atyja (Kassa 1903). Bornemisza M., A nagy fejedelem
szülőháza (Sátoraijaújhely 1941). J. Muk, Koloničové a Fr. Rákóczy v Jindř.
Hradci (kny., Český hist. Sborník VI). Egy Rákóczihoz, sárosi főispáni beikta-
tásakor intézett üdvözlő beszédet kiadott Dvortsák Gy. (ROLT 1906). Rákó-
czinak a francia udvarhoz fordulását (korábbi nézetekkel szemben már tud-
juk, hogy ő és Bercsényi, nem XIV. Lajos volt a kezdeményezője), Rákóczi
elfogatását (1701 ápr.) és az ezzel kapcsolatos kérdéseket a korábban elveszett-
nek hitt periratok alapján ismerteti Lukinich I., //. Rákóczi Ferenc felség-
árulási perének története (Bp 1935, 2 kötet, iratokkal ; a 2. kötetben a R.
megmenekülésében részes és ezért kivégzett Lehmann kapitány felségárulás!
perére, valamint a Rákóczi-birtokok elkobzására vonatkozó iratokkal).
E mű közli R. sokáig nem lelt első két (1700 nov. 1. és 1701 febr. 11.) levelét
XIV. Lajoshoz, melyet vivőjük, Longueval kapitány azonnal bemutatott
Bécsben. Bruckner Gy., II. Rákóczi F. elfogatása Nagysároson (kny. Eperjes
1903). R. Lengyelországba menekülésére kisebb adalékok : TT 1897, 390.
és Friedreich E. (KSzM 1912).

A mozgalom lengyelországi előkészítésének külpolitikai vonatkozásait
a párisi külügyi levéltár alapján (Ferriol konstantinápolyi, Bonac svédországi,
Du Héron lengyelországi és Villars bécsi követek jelentéseit használva) elő-
adja E. Pillias, Rákóczi és Franciaország közbelépésének igazi története (REkv
II.j Bp 1935), ennek javított francia szövege : La France et Rákóczi, origines
véritables de l'intervention de Louis XIV, 1700—1703 (RÉH 1935, újranyomva
id. könyvében, Paris 1939) ; ismerteti Bercsényi két emlékiratát a francia-
lengyel-magyar szövetség érdekében (az egyik, magyar kivonatban : Thaly
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73. sz ; az elején igen részletes adatok). A speciálisan e korszakkal foglalkozó,
helyi tanulmányok (a megjelenés időrendjében) : Salamon F., Pest város
történetéből (Sz 1875), Janovszky L., Trencsén szerepe a Rákóczi-mozgalomban,
1703—1708 (A trencséni rk. gimn. ért. 1887/88). Villányi Sz., Három évtized
Esztergommegye és város múltjából (Esztergom 1892, részletes, Bottyán bírá-
latával). Karácsonyi J., Biharmegye magyar népe a kuruc világban (A bihar-
megyei rég. és tört. egyl. évkönyve, Nagyvárad 1902). Richter E., Selmec-
bánya történetéből. A kuruc idők (Selmecbánya 1903). Nagy M., Nógrád vár-
megye II. Rákóczi F. korában a szécsényi országgyűlésig (kny. 1905). Császár
M.. Rákóczi Rozsnyón (A rozsnyói rk. főgimn. ért. 1905/6). Révfy L., II. Rákóczi
F. és a jászkunok (Szolnok 1906). Varga F., II. Rákóczi F. és kora Szegeden
(Szeged 1906, hiányos). Szabó A., II.Rákóczi F. Kassa múltjában (Kassa 1906).
Simon J., //. Rákóczi F. és Borsod vármegye (Miskolc 1906, rövid vázlat).
Jurkovich E,, //. Rákóczi F. szabadságharca és Besztercebánya (Beszterce-
bánya 1908). Friedreich E., //. Rákóczi F. és a podolini piaristák (KSzM
1910), és u. ő, Adatok II. Rákóczi F. podolini tartózkodásához (KSzM 1922).
Berwaldszky K., Hadi mozgalmak Szepesség földjén (Iglò 1912), Bán J., Rózsa-
hegy eredete. Kuruc korszak. (Rózsahegyi piar, főgimn. ért. 1912/13). Tóth
L., Rózsahegy szereplése II. Rákóczi F. harcai alatt (Rózsahegy 1913). Banner
J., Rákóczi Szegeden (Csengery J.-Emlékkönyv, Szeged 1926, vázlat), Marko
Á., Trencsén szerepe II. Rákóczi F. felkelés alatt (M. Katonai Szemle 1932).
Irházi A., Nagykőrös története a Rákóczi-féle szabadságharc alatt (Nagykőrös
1935). Gorzó N., Halavány kép a Rákóczi-korbéli Pest vármegyéről (A Gyöngyösi
István-társ, almanachja, Bp 1Ö35). Dornyay B., Salgótarján két földesura
II. Rákóczi F. szolgálatában (Salgótarján 1935). Markó A., Rákóczi Rozsnyón,
1706—1707 (A Rozsnyói Öregdiákok Szövetsége füzetei, Bp é. n.). Gorömbey
P., Rákóczi F. szerepe Szabolcs megye életében (Debr, Prot. Lap 1936). Balogh
J., 7/. Rákóczi F. Győrött (Győri Szemle 1936). Tóth E., Pápa a kurucvilágban
(Pápa 1936, előadás). D. Bachó L., Gyöngyös Rákóczi idejében (Gyöngyös
1938). Esze T., Rákóczi kurucai Pest-Buda falai alatt (Budapest c. folyóirat
1946, 3. sz.), és u. ő, A debreceni kollégium könyvtárának pusztulása (E 1947,
benne a debreceni ,,futásokról" is ; a császári hadak ezen alkalmakkal történt
pusztításaiból megmaradt könyveket a budai jezsuiták 1707-ben elégették).
Egyébként a fejedelem tartózkodási helyeit, itineráriumát Összeállította
Ráth Gy. a Rákóczi-emlékiratok fent id. fordításának (1868) függelékében,
és újabban Horváth K,, Hol járt Rákóczi ? (História 1931—1932).

5. Nemzetiségek

A szabadságharc és a nemzetiségek viszonyára : Márki S. Rákóczi-biográ-
fiájának Rákóczi és a nemzetiségek c. fejezete (I. k. 8.) mellett : Markó Á., Felvi-
Aéíd fiCTfvzKlw.t)ï,fc. Ï í . Rátóral F, Ivwfemjétau (M&fĝ ax STAXOIS 1938\, és uu ő, UnQ-
per Hungary and Fr. Rákóczi II. (Hung. Quarterly 1938). A legújabbkori polgári
nacionalista szempontok és törekvések visszavetítése s ezzel együtt az egykorú
társadalmi erők félremagyarázása erősen jellemzi az idevágó magyar, bár
természetesen nemcsak a magyar, korábbi műveket. B. Swieteczky, Kürtieké
války na Slovensku (Prága 1928) sem egészen mentes ettől, még kevésbbé
A. Gašpariková, Povstaňte Rákócziho a Slovania (A Rákóczi-felkelés és a
szlávok, Sborník filos. fakulty v Bratislavě, 1930), aki a felkelés szláv jellegét
hangsúlyozva a felvidéki köznemesség szerepének analízisében azt a benyo-
mást kelti, mintha a szlovákok a Bécs elleni küzdelemmel egyúttal saját
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földvári vár ostroma és bevétele (Dunaföldvár 1893) és Markó Á., Bottyán
János tbk. Imrcai Dunaföldvár és a kömlődi „Bottyánvár" körül (M. Katón.
Szemle 1933). Csatkai E., Egykorú tudósítás Sopron 1705. évi ostromáról
(Soproni Szemle 1939). Paur I., A soproni szőlők veszedelme a kurucvilágban
(Üj Magy. Múzeum 1857 II). Egyéb hadiesemények, 1705 : Thaly K., A szent-
andrási csata és Gyula ostroma (A Békés vármegyei tört. és régészeti társ.
évkönyve, 1879—80), 1705 nyarán Rákóczinak a pudmerici csatában meg-
hiúsult tervére: Herbeville jelentése a Wiennerisches Diariumban, Rákóczi és
Illyés István emlékiratai (az utóbbi : MSi 1865), és Marko Á., II. Rákóczi F.
a hadvezér (Bp 1934). A kurucok morvaországi beütésére és ottani híveikre :
Alkotmány 1916, 107.

7. Hadszervezet

Rákóczi seregére és a szabadságharc katonái szervezésére sok, szét-
szórt adatot közölt Thaly K., //. Rákóczi Ferenc hadserege (HK 1888), u. ő.
II. Rákóczi F. idejéből hadi cikkek, 1703 (HK 1888), u. ő, ösmagyar jegy-
verek . . . maradványai a kurucvilágban (HK 1889), u. ő, Tényleges létszámok
és hadi felszerelés Rákóczi hadseregének ezredeiben, 1703—1710 (HK 1891),
u. ő, Rákóczi tüzérségének történetéhez, 1704—1705 (Sz 1898), u. ő, Adalékok
II. Rákóczi F. tüzérsége történetéhez (HK 1888), u. ő, Munkácsi fegyverek és
löszerek, 1704 (TT 1884), és u. ö, A huszti vár leltárai, 1704, 1706 (TT 1889).
Ehhez még : Kemény L., Adalékok II. Rákóczi Ferenc katonaságához, 1710
(HK 1916). Czuberka A., Kuruckori fegyverek (Bp 1906). Rákóczi rendeletét
a tábori postaszolgálat ügyében (1704) közli Szendrei J. (HK 1917, 150).
Szádeezky L., //. Rákóczi F. postái (MGSz 1898), ezt kiegészíti Munkás L.,
A magyar posták a XVIII. sz. elején, 1700—1716 (MGSz 1903). Ujabban
Takács J., //. Rákóczi Ferenc hadszervezete (Sárospatak 1930 ; sok jó adat
széteső feldolgozásban). Rákóczi nagj' szervező munkáját és (szemben a
ThÖköly-féle portyázó hadviseléssel) modernebb, reguláris sereg felállítására
irányuló erőfeszítéseit részletesen elmondja Markó Á., II. Rákóczi Ferenc
hadvezér (Bp 1934 ; a reguláris sereghez valóban szükséges fegyelem és szok-
tatás fontosságát hangsúlyozza ; emellett ki kell emelni az ipar fejletlensé-
géből származó akadályokat ; Markó könyve Rákóczi csatáira alapvető,
több ponton csak azóta látjuk tisztán, mi történt).

A katonai szervezés fontos dokumentumai az egykorú hadi szabály-
zatok ; az első (1703) Edictum militaret kiadta Thaly K. (TT 1904, 35) ;
az 1705-ös tábori őrszabályzatot u, ő (HK 1888, 308). Az eleinte inkább fegyelmi
jellegű rendeletek (cf. Cziráky í1., A magyar katonai büntető és fegyelmi jog
története, Bp 1924) utóbb, főleg 1706-tól szervezési szabályzatokká bővültek.
Az 1705 május 1-én kiadott nyomtatott instructio szövegét közli Markó Á.,
//. Rákóczi F. utasítása a várbeli szolgálat ellátására és a várak védelmére (M.
Katón. Szemle 1931). Az 1706-os Regulamentum egykorú, magyar és latin
kiadása : Nagyszombat 1706 : cf. Thaly K., II. Rákóczi F. Imdi utasítása
(HK 1890). Az ónodi országgyűlésen elfogadott Regulamentum universale
(Hadi regulák, Nagyszombat 1707).

A különleges csapatok közül a franciákra : Frölich J., Francia had-
seregek Magyarországon (M. Katón. Szemle 1933). Markó Á.; Les soldats français
dans la guerre d'indépendance du prince Fr. Il Rákóczi (RÉH 1934 es kny.,
rövidebb magyar változata : M. Katón. Szemle 1934 ; kb. 80 főleg tüzér -
és műszaki-tiszt és 1000—1500, részben Magyarországra menekült rajnai
hadifoglyokból verbuvált katona). Az udvari hadakra : Markó Á., //. Rákóczi
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F. nemes testôrsége (M. Katón. Szemle, 1933). Ajtay E., Adatok II. Rákóczi
F. nemes testőrségének történetéhez (HK 1938 ; szabályzatok, névsor). Egy
ilyen udvari-nemesi szabályzatot tévesen Rákóczi Györgynek tulajdonítva,
közölt Rumy K. Gy. {MH I). A XII. Károly serege maradványaiból származó
svéd-lengyel csapatokra : Marko Ä., //. Rákóczi F. felkelésének svéd vonat-
kozásai (Bp 1942).

Rákóczinak serege számára írt, katolikusok és protestánsok számára
egy kép alkalmas imáját ld. fent művei között. A káromkodás elleni rendelete
alkalmából a losonci rcf. lelkész prédikációja ; Polgári Gáspár, Mérges golyó-
bis, Tnagyarábban magyar vitézek meggyászolásra méltó, mérges káromkodása,
1706 (új kiad. : Incze G., Bp 1938). Ld még Esze T., Tábori papok II. Rákóczi
F. hadseregében (E 1943).

8. Gazdasági és pénzügyi problémák

Rákóczi gazdasági politikája és vele pénzügyi rendelkezései nincsenek
még részletesen, megfelelően feldolgozva. Az erre vonatkozó hivatalos akták
anyaga, amennyiben megvan, nagyrészt az OLT régi lymbusában, ili. részben
családi levéltárakban található. A kor általános viszonyait vizsgálja Hilden-
stab Gy., Közgazdasági viszonyaink II. Rákóczi Ferenc korában (Székely-
udvarhely, 1910 ; benne hasznos adatok, és számítások a francia segélypénz
összegére is). Kerekes Gy., II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának gazdasági
megvilágítása (Bp 1905). Ezekből vázlatosan körvonalazhatók már Rákóczi
erőfeszítései a hadsereghez is szükséges ipar megteremtésére, fegyvergyártó
(pl. besztercebányai ágyúöntő, 1703) és más üzemek berendezésére ; vala-
mint Magyarország akkori fejletlensége is (lőfegyverek, finomabb posztók
külföldről). Minderre szétszórt adatokat hoz, kissé tarka összeállításban,
Thaly K., A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás
II. Rákóczi F . . . korában (TT 1882—83), u. ő, Művelődéstörténeti adatok a
Rákóczi-korból (TT 1888), és u. ő, A kard, kézi lőfegyver és töltény gyártás tör-
ténetéhez (HK 1891). Rákóczi rendelete a salétrom bérbeadásáról, 1705 (MGSz
1898, 529). A bányaipar kérdésére a források közt id. Zweig-napló mellett :
Tiles J., Gr. Bercsényi Miklós és a selmeci ércbányászat (Bányászati és Kohászati
Lapok 1937), u. ő, Br. Hellenbach János Gottfried bányaigazgató, selmeci kamara-
gróf (u. ott 1937), és u. ő, A kuruc mozgalom pénzügyi bukásának az alsó-
tnagyarországi bányászatra vonatkozó előzményei (u. ott 1937).

A szabadságharc pénzügyi fedezése kérdésében az első öt évet illetően
(amíg Rákóczi nem szedetett adót) a fejedelem egyéb, saját jövedelmeit
kell figyelembe vermi, ezek ; a harmincad, a bányák és nemesfém, a réz-
pénzverés, a francia segély, s nem utolsó sorban — a kincstári birtokoké,
mellett Rákóczi (mint az ország legnagyobb földesura) saját birtokainak
jövedelmét. A Rákóczi-birtokokra (mintegy 1,3 millió hold) ld. Márki S.,
//. Rákóczi Ferenc (II. 297) és újabban Wellmann I., A Rákóczi-birtokok
sorsa (REkv II). Herzog J., A tarcali kir. uradalmi és kincstári szó'lő kelet-
kezése (LK 1923). Egyéb vagyonára : TT 1886, Sz 1891, 736 ; Rákóczi után,
Márki szerint, Bercsényi és Forgách a két legnagyobb birtokos). Rákóczi
gazdálkodására fényt vet a rnármarosi jószágigazgatónak adott utasítása,
1704 (MGSz 1897, 69), valamint utasításai a sör- és pálinkafőzésről (MGSz
1897, 260 ; és 1899, 313). — Helyi adatok ; A kassaiak száma s adózóképessége
II. Rákóczi F. alatt, 1705 körül (MGSz 1897 ; benne érdekes, a város belső
vagyoni és társadalmi tagozódását feltüntető, számszerű kimutatás). Balogh
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I., Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-felkelés alatt (Debrecen 1935). Kovács
L., Buda főváros pénzügyei a Rákóczi-szabadságharc idején (kny., DEkv 1937).

A rézpénzzel előzetes bécsi kísérlet : Takáts S.. A rézpénz mint országos
csapás 1703-ban (MGSz 1903). Az 1704-ben 2 millió libertással kezdett rézpénz-
kibocsátásra (melyet fokozatos értékcsökkenés, majd áremelkedés követett) :
Huszár L.. A kuruckor érmészete (REkv I.). továbbá : Thaly K,, Művészeti
és pénzverést adatok a Rákóczi-korból (AÉ 1878), és u, ő, Éremtani adalék a
rézpolturák és libertások ércanyagához (Sz 1881). Jurkovi eh E., Adalék a liber-
tások történetéhez (NK 1903). Biloveszky J., Adalékok a rézpénz és adózás
történetéhez II. Rákóczi Ferenc korában (Veszprém piar, fó'gimn. ért. 1913—14
és kny.). Rampacher P.. //. Rákóczi F. emlékérmei (kny. NK 1907). Rudnay
Gy., Adatok II, Rákóczi Ferenc érmészetéhez (NK 1938). A pénzverők műkö-
désére igen tájékozott és a Rákóczi-kori pénztörténetet majdnem teljesen
átfogó, alapos dolgozatok : Esze T., Warou Dániel körmöcbányai működé-
séhez (NK 1938), u. ő, A nagybányai pénzverőház'^ II. Rákóczi F. korában,
1703—1705 (u. ott, 1940), és u. Ő, A kassai pénzverőház, 1705—1710 (kny.
NK 1941), u. ő. A kolozsvári pénzverőház II, Rákóczi F. korában. Warou adatok
(NK 1942). u. ő, Adatuk a nagybányai pénzverőház személyzetéről, II. Rákóczi
F. ólompénzei (kny. NK 1943), u. ő, A nagybánya-munkácsi pénzverőház
II. Rákóczi F. korában, 1706—1711 (NK 1944), u. ő, A hamispénzverés II.
Rákóczi F. korában (NK 1945/46), u. ő, Numizmatikai vonatkozású egyleveles
nyomtatványok (NK 1945/46), u. ő, Adatok a nagybányai pénzverőház sze-
mélyzetéről (NK 1947/48), u. ő, A nagybányai pénzverőház sorsa a Rákóczi-
szabadságharc kezdetén (NK 1949—50), és u. ő, Váradi szükségpénzek a kuruc
ostrom idejéből, 1705—10 (u. ott). A munkácsi pénzverdére előzőleg: Lehotzky T.
(AÉ 1902). A szabadságharc pénzügyeit 1706 óta (Klobusiczky Ferenc elnöklete
alatt) irányító közgazdasági tanács (consilium oeconomicum) instrukciója,
egyebek közt a „szarvát emelő" jobbágyság szolgáltatásra kényszerítéséről :
MGSz 1897t 115. Takács J., Az Oeconmnicum Consilium szervezete 1707-ben
(LK 1936 : közli az 1707 júniusi új utasításokat). A tanács 1710-es rendeletét
a bányák és pénzverők számára kiadta Thaly K. (TT 1881. 371). — Rákóczi
1705 őszi szigorú utasítása a rézpénz elfogadására : a „Matica'" évkönyvei
II., 1873 ld. Zsilinszky M., Tót történelmi szemle (Sz 1874). Marczali H., Wirt-
schaftliche Zustände in Rákóczi's Zeiten (Pester Lloyd 1906, 263). Rákóczi
rimaszombati árszabályzatát (1706) közölte Nagy I. (MTT XVIII, 250).
A rézpénz körüli vitákra az ónodi országgyűlésen (VII. te. : a 10 és 20 poí-
turások 60%-os devalvációja), valamint az adó kérdésére ugyanott (nemesség
is fizet, harcoló jobbágy 1 dicáig mentes) : Wellmann I., Az ónodi ország-
gyűlés történetéhez (SzEkv, és kny., Bp 1938), és Takács I., A közteherviselés
II. Rákóczi F. korában (Zalaegerszeg 1941, alapvető forrásadatokkal).

9. A politikai élet szervezése : vallásügy

Polner Ö., Rákóczi közjogi szempontjai (REkv I. 1935, a szabadságharc
jogi indokolásának pusztán formai vizsgálata). Márki S., A magyar mint
államnyelv (Aradi főgimn. ért. 1879). A fejedelem-választó szécsényi ország-
gyűlés (1705) rendi konföderációs okmányát közölték : Thaly K. (Sz 1870,
337 ; az Akadémia példányáról) és Borovszky S. (Bp 1911 ; a Bibliothèque
Nationale Polonica-gyüjteményének jobb példányáról). A törvénycikkeket
közli Rumy K. Gy. (MH I.) : Actorum conventus Széchéniensis fragmenta,
és kiegészítve, Lipóczi Keczer András naplójával : Thaly K., Rákóczi-tár (1.424).
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Zoltai L., Debreceniek a szécsényi országgyűlésen {ROLT 1905 ; Debrecen
jegyzőkönyvéből, 1705).

A szécsényi országgyűlés egyik fontos problémakörét jelentő vallás-
politikai ügyekre ált. adatok az egykorú Debreceni Ember Pálnak Lampe
által kiadott művében (ld. 249, 1.). Harsány i L, Debreceni Ember P. eddig
ismeretlen kéziratai (PSz 1915), továbbá Ribini János munkájában (II. Pozsony
1789), és általában a prot. egyháztörténeti összefoglalásokban (248. 1.). Ira-
tokat adott ki Thaly K., Protestáns egyháztör lineimi kalászát II. Rákóczi F.
fejedelem cancelláriája 1703—1706-iki kiadványi jegyzőkönyvéből (M. Prot,
Egyh. és Isk. Figyelm. 1876, 2 közi.). Dobos J., Rákóczy korából (u. ott 1882,
a Ráday-könyvtár kézirataiból). Protestáns részről nagy anyagot hoz Zsi-
linszky M., À magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai (IV. kötet, 1687—
1712. Bp 1897), benne a különböző gyűlések végzései, pátensek, explanatiók
vizsgálata, mely az egész Rákóczi-kor valláspolitikái problematikáját fel-
öleli ; míg Zsilinszky Rákóczi türelmes magatartását nagyrészt abból magya-
rázza, hogy híveinek többsége protestáns volt (Rákóczi maga írja emlék-
irataiban, hogy serege 9/10-ed része protestáns ; főtisztek nagyrésze viszont
katolikus volt), újabban Mályusz E., A Rákóczi-kor társadalma (REkv és
kny., Bp 1935) nemcsak hangsúlyozza a szécsényi gyűlés határozataiban
jelentkező toleranciát, hanem mint lényegesen jellemző vonást kissé túl-
zottan általánosítja is, holott ezzel ellenkező törekvések is kimutathatók,
így már az RMK által felsorolt egykorú vaDási vonatkozású kiadványok
forrásanyagában is ; a gyakorlatilag fenntartott vallási béke Esze T. kifeje-
zésével (E 1943, 49) „szembenálló erők kényszerű kiegyezése volt csupán".
Rácz L., Vallási türelem Erdélyben és Magyarországon (PSz 1934).

Arra, hogy a kurucok a mozgalom elején fegyveres kézzel foglaltak
templomokat, egyházi javakat, ültettek a plébánosok helyébe prédikáto-
rokat, a helyi egyháztörtóneti monográfiák közül a tihanyi kolostor példáját
hozza Jalsovits A., A tihanyi apátság története (Pécs 1889). Rákóczi meg-
nyugtatást célzó (de alapjában se a protestáns kurucokat, se a katolikus
főtiszteket ki nem elégítő) 1704 nyári pátensét a protestáns vallásszabad-
ságról kiadta Leskó J., Adatok az egri egyházmegye történelméhez (IV. Eger
1907). A szécsényi országgyűlésnek (1705) a földesúri joggal szakító, és a
jobbágyok szabad vallásgyakorlatát vegyes községekben az erdélyi többségi
elv keretében biztosító határozatait Id. Rumy K. Gy. fent id. kiadásában
(MII I). Az országgyűlés által a templomok visszaadása, stb. ügyében helyi
viszonyok megvizsgálására kiküldött vallási bizottságok jelentéseiből néhá-
nyat (Esztergom, stb. megyékbői) kiadott Zsilinszky M., A szécsényi konvent
történetéhez (TT 1896). Id. még a budapesti katolikus szeminaristák által
kiadott munkát : A szécsényi gyűlés kora vallásügyi viszonyainak rövid ismer-
tetése (Bp 1880). Thaly K., Rákóczi utasítása az egyházügyi biztosok számára,
1707 (M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1878). Rákóczi levele a szolnoki
ref. egyházhoz, 1706 : Szendrei J. (HK 1888, 669).

Az egyes felekezetek közül a reformátusokra az előbb id. ált. munkák
mellett Rimaszombati Kazai János (eperjesi prédikátor) Zöld olajfaágat
szájában tartó Noé galambja (Bártfa 1708) c. munkája (újra kiadta, a pro-
testáns felekezetek egymáshoz való viszonyának kérdését megvilágító beveze-
téssel, Esze T. Bp 1944, Incze G. sorozata, ld. 252.1., 17. sz.) a csak Rákóczi
idején {1705—1710) fennállt eperjesi ref. egyházközség életét mondja el ;
a szintén csak ekkor létezett szolnoki ref. egyházközség protokollumát kiadta
Földváry L., Adalékok a dunameüéki ref. egyiiáz történetéhez (I. Bp 1898).
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Esze T., Élő és holt eklézsiák a Rákóczi-korban (A drégely-palánki egyház-
megye történetének vitáé kédései, E 1945). Az evangélikusok és reformátusok
küzdelmét egymással a helyi monográfiák sorából megvilágítja pl. Margócsy
J., A losonci ev. egyház (Losonc 1884). A Rákóczi alatt a Felvidéken újjá-
éledő evangélikus egyházi szervezeten belül jelentkező, új problémákra,
így a világi pietistak harcára a rózsahegyi zsinaton (1707) felülmaradó ortodox
papság (s vezetőjük: Kerman Dániel superintendens) ellen: Zsilinszky M., Egy
forradalmi zsinat tÖténete, 1707—1715 (Bp 1889). Szent-Iványi B., A pietiztmis
Magyarországon (Sz 1935, 3 közi.). — A katolikusok, s főleg a Rákóczi által
kitiltott jezsuiták problémájára jónéliány egykorú vitairat, pl. Szentiványi
Márton, Consultatici saluberrima (Nagyszombat 1704 : Magyarországon nyugal-
mat a hitegység megteremtésével lehet szerinte biztosítani), vagy a jezsuita
Berzeviczy Henrik, Apológia (Nagyszombat 1706) mellett: Meszlényi A..
II. Rákóczi F. felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták (Re 1936). Bártfai
Szabó L,, //. Rákóczi F. és a jezsuiták (Magyar Kultura 1936). Rákóczi egy-
korú, a jezsuiták kiűzését igazoló válaszirata : Responsum ad supplicationem
sex comitatuum contra relegationem patrům societatis Jesu e regno Hungáriáé
a. 1706 (H. n. 1784). Rainiss Gy. A ciszterciek a Rákóczi-korban (Sz 1881),
valamint az egyházi helytörténeti monográfiák (60. L). A görög-katolikus
orosz egyházra a fentebb (423.) már id. uniós irodalom mellett: A magyarországi
mikének egyházi viszonyai {Bp 1886. 1708-ig). Cziple S., A mármarosi román
püspökség kérdése (Bp 1910, kiadja a mármarosi jegyzőkönyvek idevonatkozó
adatait).

Az 1705-ben feíáí'ított senatus miskolci (1706) üléseinek naplója :
Szendrei J., Miskolc története (II. 334). Az ónodi országgyűlésre (1707) n for-
rások közt feísorolt naplók mellett : Szirmay Antal, História Convetiticuli
Ónodiensis e. kéziratos művét ism. König Gy.. Szirmay Antal, 1747—1812
(kny. BpSz 1902). J. Fiedler, Der blutige Landtag von ónod (Akad. Sitzungs-
berichte, Bées 1852), elhiszi Vetési túlzásait ós hamisításait. Vetési László
1715-ben a bécsi udvar számára írt feljegyzésében : Particularités secraites
de la prétendue Diète ďOnod (kiadta Fiedler, Actenstücke, id. az iratkiadá-
sok közt) azt állította, hogy Rákóczi és Bercsényi a trónfosztást titokban
határozták el, kierőszakolására katonaságot koncentráltak és megfélemlítés
céljából, szándékosan rendezték meg a tuiócí követek véres incidensét. Ezt
már Szalày L. (VI., 1859) és Horváth M. (VI.) sem fogadták cl. Thaly K.,
Az ónodi országgyűlés történetéhez (Sz 1896) közölte a senatus i 706 végén
és 1707 elejénRozsnyón tartott, és a trónfosztást előre, egyhangúlag elfogadó
üléseinek jegyzőkönyvét, — s ez Rákóczi emlékiratait igazolta. — Csereghy
K., Az ónodi országgyűlés és előzményei (Bp 1894). Áldásy A., Az 1707. évi
ónodi országgyűlés története (Sz 1895, ő közi.), részletes, de kissé kuszáit elő-
adás). Wellmann I., Az ónodi országgyűlés történetéhez (SzEkv és kny., Bp
1938). Az ónodi törvénycikkek, valamint az 1—2. articulus alapján készült
manifesztum egykorú nyomtatványként megjelentek (a manifesztum íranciául
is). Az abrenunciáció szövegét kiadták újabban, hozzáférhetőbb formában.
Angyal D., MTKK 612 ; és Kemény A. (fordításban, hasonmásokkal) a
Ballai K. által szerk., A magyar függetlenségi nyilatkozatok története (Bp 1935)
c. munkában. Okolicsányi Kristóf levelét szüleihez kivégeztetése előtt, jún. 8,
közli Áldásy A. (Sz 1927, 331). Az 1707 decemberi senatusi ülésekre : Nagy I ,
A kassai országos tanácsról (ÜMM IV. 1854 ; megyei jelentés). A főleg gazda-
sági adózási problémát tárgyaló gyűlésről egy magyar és egy latin jegyző-
könyv elég részletes szövegét hozza Wellmann,I., Az 1707. évi kassai gyűlés
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tárgyalásai (LK 1935). — Az Esterházy Antal által Sümegen (1708) össze-
hívott rendi kerületi gyűlésre : Thaly K., Dunántúli megyék gyűlése (TT 1899).

A bécsi udvar és a labanc «rak politikai magatartására : Esterházy
Pál nádor tiltakozása (a külföld előtt is) a trónfosztás elíen : RMK (III.
4576—77, mellette más idevágó egykorú kiadványok is). Zsilinszky M., Az
1708-ki pozsonyi országgyűlés (AÉt 1886 ; egykorú iratok — így Dobner
Ferdinánd soproni polgár latin diariumának — felhasználásává! jellemzi
a nádort, magyar híveit és I. József új kabinetjét). Az 1709-ben folytatott
országgyűlésre a királyi leirat főbb pontjai : Katona I., Hist. Critica (XXX.,
VII. 551). A labanc országgyűlés Rákóczit a haza ellenségének nyilvánítja :
O. Mitis, Das Achtenedikt gegen Rákóczi und Bercsényi (Beiträge zur neueren
Geschichte Österreichs, 1906).

10. Rákóczi és Erdély

A kérdés egészét csak vázlatosan tekinti át Szádeczky L., A Rákóczi-
forradalom Erdélyben (EM 1900) és u. ő, Rákóczi F. Erdélyben {Kolozsvár
1907). F. Zieglauer, Drei Jahre aus der Geschichte der Rákóczyschen Revolu-
tion in Siebenbürgen (ASL 1867—1869 ; 1705-ig). Asztalos M,, 77. Rákóczi
F. és kora (Bp 1934). Csutak V., Háromszék felkelése a Rákóczi-szabadságharc
elején (Sepsiszentgyörgyi réf. coll. ért. 1906/7, és kny. : székelyek 1704, okle-
velekkel). Jakab E.: Adatok a Rákóczi-forradalom történetéhez (TL I. 1874,
19—21., 26—29. sz. ; benne a gzebenbe húzódott labancok jegyzéke, 1705,
stb.). Kelemen L., Kolozsvár • ostroma és fölmentése a kuruc ostromzár alól
1704 (Kolozsvár 1908, kny.). A Habsburg-párti vezetőkkel Nagyszebenbe zár-
kózó Rabutinra, stb. aok adat a források közt id. naplókban. Rabutin 100 ezer
forintos kényszerkölcsönt vet ki : O. Morascher, Eine Kriegsanleihe im Jahre
1703 (Siebenbürgiseh-Deutsches Tageblatt 1915, 12773—74). A Rákóczit
erdélyi fejedelemmé választó erdélyi országgyűlésre (1704 júl. 5—12) : R.
Kiss I., Adatok II. Rákóczi F. erdélyi fejedelemmé választásához (TT 1906 ;
benne a marosszéki jobbágyok beadványa az országgyűléshez, hogy szabad-
ságukért harcolni készek, és más jobbágylevelek, stb. Radvánszky János
irataiból), valamint u. ő, II. Rákóczi F. erdélyi fejedelemmé választása (Sz
1906, 4 közi. és kny.) ; u. ő, 77. Rákóczi F. erdélyi hadi élelmezési bizottsága
(BEkv 1912). Csutak V., Az utolsó gyulafehérvári országgyűlés (Erd. Múz.
Egyes. Emlékkönyve, Kolozsvár 1913 ; — függelékül az addig kiadatlan
országgyűlési articulusok). R. meghívóját az országgyűlésre (1704 jún.) közli
K. S. (ŘOLT 1906). A katonai kérdésekre : Thaly K.., Az erdélyi kuruc haderő
létszáma, 1704 (HK 1896), és adaléka a székelyekről (Sz 1875) ; több adat
Pekry Lőrinc leveleiben (kiadta Lampérth G., TT 1899 ; Id. Rácz L., Pekry
Lőrinc, Debrecen 1929). J. Höchsmann, Zur Geschichte der Rákóczyschen
Revolution (Medgyesi girnn. ért. 1877) és u. Ő, Die beiden Commandier enden
Siebenbürgens in den Jahren 1704—5 (Medgyes 1878). Rabutin hadai vérengzés
közt felprédálják a nagyenyedi főiskolát (1704 máre.) : P. Szathmáry K.,
A nagyenyedi főiskola kültörténete, 1662—-1704 (Sz 1867). Az erdélyi refor-
mátusok Püspöki Péter által Stepney bécsi angol követnek átadott panasz -
irat : Archívum Rákóczianum (II. oszt. I. 273). Markó Â., Az 1704-i erdélyi
kuruc hadjárat (HK 1933), és u. ő, Herbeville marsall útja Erdély felé, 1705
(HK 1935). Az 1705 novemberi zsibói kuruc vereségre Károlyi Sándor leveleit
(melyek a Wiennerisches Diariumban megjelent Herbevüle-féle diadaljelen-
tést túlzottnak mutatják) kiadta Thaly K. (Sz 1898) ; ezek, valamint Cserei
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M. és Ottlyk Gy. feljegyzései és Desalleurs-nek a csata után készült jeler
tése (kiadva HK 1943, 195) alapján : Markó Á., //. Rákóczi F. a hadvezt
(Bp 1934), Tárgyára alapvető anyagot hoz Csutak V., Adatok az 1706. éi
medgyesi és az 1707. évi besztrecei kuruc országgyűlés történetéhez (Erdélyi Iroc
Szemle 1927). — A Rákóczit fejedelemségébe beiktató (1707 ápr.) marosvásái
helyi országgyűlésre : Biás I.. //. Rákóczi F. beiktatása az erdélyi fejedelem
ségbe (Marosvásárhety 1903), Thaly K., A marosvásárhelyi trónbeiktató ország
gyűlés törvénycikkei (TT 1897; R. Kiss I., Az 1707. évi marosvásárhelyi prc
positiók és articulusok kinyomtatása (Sz 1906). Lajos D., A Rákóczi-törvém
története (Rákóczi-album: Marosvásárhely 1917). Rákóczinak a katonáskodi
jobbágyok helyzetével foglalkozó kiáltványát (Kolozsvár 1707) hason
másban közli Hubay I., Magyar és magyar vonatkozású röplapok, (Bp 1948
240). D. Gyárfás G., Erdélyből Zemplénbe menekült nemes családok 1709-bei
(Adalékok Zemplén vm. tört.-hez 1910—1911). Márki S., Az erdélyi menekültei
ügye II. Rákóczi F. korában (HK 1925).

11. Külpolitika

A spanyoì örökösödési háború, főieg Franciaország külpolitikai prob
lémáira és azok magyar vonatkozásaira általában : A. Legrelle, La diplo
mafie française et la succession d'Espagne (4 kötet, Paris 1898—1903). A magyai
dolgokra külön : Szabó M., XIV. Lajos hatása a magyar ügyekre (Kolozsvái
1900) é̂  újabban E. Pillias fent mái' id. tanulmányai, valamint u. ő, Louú
XIV et le problème hongrois (NRH 1936). A magyarországi francia követségre :
Márki S., Des Alleurs altábornagy Rákóczinál (HK 1917). — Markó A., Rákóczi
F. haditervei és azok kapcsolata a spanyol örökösödési háború eseményeivel
(Sz 1936) és u. ő, Rákóczi et la guerre de la succession d'Espagne (NRH 1936).
Horváth J., //. Rákóczi F. diplomáciája (Tört. tanulmányok, Bp 1936). Az
első tervre (Ausztrián át kezetfogni a bajorokkal és franciákkal) : Heigel,
Die Beziehungen des Kurfürsten Max Emmanuel v. Bayern zu Franz Rákóczy
II, 1703—1715 (München 1885). Markó Á,, Ismeretlen Rákóczi-kiáltvány
a bajor hadszintérről, 1705 (HK 1934). Ennek meghiúsulása (Höchstadt, 1704)
után Rákóczi törekvése az itáliai francia erőkkel kapcsolatot teremteni :
Márki S., Rákóczi adriai tervei (Bp 1915).

A bécsi udvar kezdeményezései (Széchenyi Pál megbízása, gyöngyösi
értekezlet 1704 március, aelmeci értekezlet 1704 okt.—nov.) után Anglia
és Holiandia közvetítésével folyó nagyszombati (meghiúsult) béketárgya-
lásokra (1705 nov.—1706 júl. 22) az iratkiadások (Archivům Rákóczianum)
és röplapok (Vay Ádám) mellett a RMK által felsorolt, a békepontokat,
stb. tartalmazó, egykorú kiadványok. Márki S., A gyöngyösi békeértekezletek,
1704 (Gyöngyösi Kalendárium, 1911). Az angol békeközvetítésre általában
vonatkozó, egyéb adatok : Angyal D., Erdély politikai érintkezése Angliával
(Sz 1900). Defoe Dániel angol író Harley miniszterhez intézett és a magyar
önállóság pártolását javasló emlékiratát : Some considérations with relation
to thè affaires of Hungária and Poland (1704) közölte az English Historical
Review (1907), ism. Kropf L. (Sz 1907, 269). Márki S., Marlborough herceg
és a kurucok (HK 1922—23, Stepney bécsi angol követ emlékirata M.-hoz).
Stepneyre ld. még : Kovács K., — Egy magyarbarát angol diplomata a Rákóczi
szabadságharc idején (Kolozsvár, unit. koll. ért., 1907/8). Cseh L,. Az angolok
és hollandok diplomatiai szereplése II. Rákóczy F. felkelésében (Nyitra, rk. fő-
gimn. ért. 1892/3).
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Rákóczi svéd kapcsolataira ; Péterffy L., XII. Károly svéd király
magyar összeköttetései (Arad 1907). Ballagi A., XII. Károly és a svédek átvo-
nulása Magyarországon, (1709—1715 (Bp 1922). Wagner A., A diplomáciai
viszony XII. Károly és II. Rákóczi F. között a poltavai csatáig (Bp 1928).
Majláth B., Egy magyar követség Svédországban, 1705 (Sz 1S80). Nordberg,
Leben Karls XII (1745, egykorú adatok Rákóczi levelezésére). — A porosz
kapcsolatokra (Frigyes Vilmos trón jelöltsége, stb.) jó, de jelentőségüket
kissé túlhangsúlyozó egykorú áttekintés Klement, Rákóczi követének iratában
{Friedler, Aktenstücke, FRA 1859). Szaiay L., Klemens János Mihály, II.
Rákóczi F. követe Berlinben, Hágában, Londonban (Sz 1870). Az anyagot
(elég felületes jegyzetekkel) bővítette Marczali H., Regesták külföldi levél-
tárakból, 1701—1712 (TT 1882). Néhány további adat a berlini levéltárból :
Kvacsala J., II. Rákóczi F. porosz összeköttetései történetéhez (Sz 1898), benne
adatok a magyar ügyet pártoló Jablonszky Dániel porosz udvari lelkész
(Páriz-Pápai Ferenccel való levelezését kiadta Bod P., Hist. Hung. Eccl. II.
461) szerepére, irataira. Kvacsala J., Fünfzig Jahre im preussichen Hofpredi-
gerdienste, D. E. Jablonszky (Dorpat 1896). — Lukinieh I., Rákócziné életé-
ből (KLEkv, 1925 ; Csehországból német földre menekül, sikertelen politikai
próbálkozások).

A szabadságharc utolsó szakaszában mind határozottabban előtérbe
lépő és aktualitásban másokat meghaladó orosz kapcsolatokra és a Nagy Péter
cárral kötött szövetségre Tárczy K,, Nagy Péter cár és Magyarország (Mun-
kács 1905) mellett Péterffy L., //. Rákóczi F. lengyel királyjelöltsége (Kis-
újszállási ref. gimn. ért, 1912/13). Márki S. Rákóczi-biográfiája (II. kötet)
és Thomasivskyj azt kiegészítő tanulmánya (Adatok II. Rákóczi F. és kora
történetéhez, Sz 1912, lengyel naplókat is említ), továbbá Márki S., Orosz-
magyar szövetség 1707-ben (AKE 1901) ; Ieghasználhatóbban u. ő, Nagy
Péter cár és II. Rákóczi F. szövetsége 1707-ben (AÉt 1913, iratokkal) és a. ő,
Ein russisch-ungarisches Bündniss im Jahre 1707 (URd 1914), és az iratkiadá-
sok közt említett anyag ; Urbick br. (Nagy Péter 1710-ben Bécsbe, közve-
títeni küldött követe) szerepére egy egykorú, rövid magyar verset és béke-
tervezetet közöl Thaly K. Diplomatia versekben (Sz 1895). Az Illés B. : Rákóczi
és az oroszok (Fogarasi B.^Illés B., Magyar-orosz történelmi kapcsolatok,
Bp 1945) által említett adatokról (egy orosz tiszt naplója, stb.) máig köze-
lebbi tudomásunk nincs. Ld, még Krman (438.1.) útját, a Rákóczi—Mazeppa
kapcsolatokra pedig Márki S., Magyar adutok Mazeppáról (Ukránia 1916)
és Hrabár N., Mazeppa (Ungvár 1941, d).

12. A szabadságharc utolsó szakasza

A béketárgyalások megszakadása (1706) utáni hadieseményekre :
Kerekes Gy., Kassa 1706-iki ostroma (Uránia 1915, városi jegyzőkönyvet
is használ), Kemény L., Adalékok Kassa ostromához (HK 1914). — Gömöry G.,
Zistersdorf bevétele a kuruc hadak által, 1706 okt. (HK 1890). — Thaly K.,
Ki volt Csobáncz megvédője Rabutin ellen 1707-ben? (Sz 1881) és u. ő, Dunán-
túli hadjárat 1707-ben (Sz 1879, 1880). Szepesy G., Kuruc betörés Stiriába,
1707 (HK 1894). — A porosz tervekkel kapcsolatban Szilézia felé felvonuló
kuruc sereg trencséni vereségére ( 1708) ; Heister három jelentése a Wienne-
risches Diariumban ; Thaíy K., A trencséni csatáról (HK 1897). Bokor J.,
A trencséni csata (Pécs 1929) ; használhatóbb : Markó A., A trencséni csata
(HK 1931, 2 közi.). — A Heister felvidéki eiőnyomulásának megáílításáxa
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1709 nyarán indított (sikertelen) ellentámadásra : Thaly K., Kuruc had-
járat Liptóban (TT 1908, közli Babocsay és Andrássy relatióját), Márki S.,
A liptói kurucok (Sz 1909), Markó Á., A liptói kuruc hadjárat (AÉt 1935, ira-
tokkal). Des Alleurs tudósításait erről kiadta u. ő (HK 1943, 195). Bruckner
Gy., Kuruc mozgalmak Késmárkon (KSzM 1910 ; főleg az 1709-es ostromra),
Weber S., Az 1703/09-iki hadiesemények a szepesi városok területén (Szepesi
Tort. Társ. Évk. III). Liechenstein hg. magyarországi küldetésére (1709) :
O. Mitis, Bericht des Fürsten Joh. A. v. Liechenstein (Bécs 1906). — A súlyos
veszteségeket okozó pestisjárványra : Wertner M., Die Pest is Ungarn,
1708—1711 (Lipcse 1880). Križkó* P., Pestis és éhhalál Körmöcbányán, 1710,
(Sz 1879). Szádeczkjr L., Az erdélyi főkormányszék rendelete a pestis, marhavész
és éhínség meg gátlására, 1710 (MGSz 1894). Wick B., Az 1709—10-ikÍ pestis-
vész Kassán (Kassa 1934). Magyary-Kossa Gy., Ungarische medizinische
Erinnerungen (Bp 1935). Az utolsó nagy csatavesztésre (Romhány, 1710)
Sickingen jelentései a Wienneriscb.es Diariumban, Beniczky naplója, Dalnoki
Veres Gerzson verses krónikája, Markó Á., A romhányi csata (HK 1930).—Thaly
K., Érsekújvár árulói (Sz 1904, a közös pénzügyi levéltár aktáiból kimutatja
az udvar vesztegetési manőverét), és u. ő, Érsekújvár utolsó magyar parancsnoká-
nak utasítása, 1710 (HK 1889) ; Rákóczi 1710-es hadparancsát kiadta u. ő
(HK 1892, 273). Czobor A., Uj adatok Eger várának 1710-i történetéhez (HK
1929, Perényi Miklós parancsnok jelentésével a vár ostromáról és feladásáról).

A szatmári békét megelőző tárgyalásokat jóidéig csak Pálffy János
főparancsnok titkárának, Pulay Jánosnak sugalmazott, helyenként hiányos
és színező munkájából (kiadta Szalay L., MTE 5., Pest 1865) ismertük. Páiffy
szerepére és életére helyreigazításra szoruló adatokat nyújtott Jedíicska P ,
Eredeti részletek a gr. Pálffy-család okmánytárához (Bp 1910), néhány adalé-
kot Reiszig E., A Páljfyak (Kny. a Magyarország vármegyéi és városai c. soro-
zat Pozsonymegye kötetéből), majd Mainasi O., (utóbb fasiszta szerző !)
Pálffy János (Eger 1929, hazafias színekkel festi). Ismeretes volt a hajdúk
átállása 1711 elején : Márki S., A sarkadi hajdúk (HK 1924), továbbá az,
hogy Károlyi Sándor, Pálffy felhívására, Komáromi Csipkés György debre-
ceni főbírót küldte hozzá tárgyalni : Zoltai L., Debrecen és' a szatmári béke
(Debrecen 1903). Thaly K., A szatmári béke történetéhez (Sz 1887) közölte
I. József kegyelemlevelét Károlyinak ; az utóbbit árulással vádolta. A Károlyi
által kapott birtokokra vonatkozó iratokat ugyanilyen kommentárral közölte
Horánszky L., Bacsányi János és kora (Bp Ì907). Ujabban sok ismeretlen
részletet tárt fel az 1918-ban megnyílt bécsi levéltári an3Tagból Lukinich I.,
A szatmári béke és okirattára (Bp 1925, FHR), és ehhez kapcsolódó tanul-
mányaiban : Gr. Pálffy János föparancsnoki megbízatása, 1710 (Sz 1924),
A szatmári béke előzményei (HK 1924), és u. ő, Histoire de la paix de Szatmár
(kny. RÉH 1935.) Lukinich felhasználta Bécsben Pálffy irattárát, a minisz-
tertanácsi jegyzőkönyveket, a követ jelentéseket, nem használhatta még
itt fel a Károlyi nemzetség levéltárának anyagát. Hozza (a Hofkammer-
archiv irataiból) a kuruc birtokok eladományozását labanc és osztrák-cseh
uraknak, és kitér a szatmári „gratia universorum bonorum" miatt ebbel
előállt bonyodalmakra ; ismerteti Károlyi Sándor ingadozásait (utolsó talál-
kozásukkor Rákóczinak nem mondta meg, hogy már előzőleg íet-ette az udvar-
nak a hűségesküt), és megítélésében Csereinek ad igazat : „használa neki,
hogy rebellis vaia." Vele szemben Károlyit igyekezett igazolni Zayzon S.,
Károlyi és a szatmári béke (Sz 1925). — A majtényi fegyverletételről Tiepolo
velencei követ jelentése : Deutsche Revue 1907, Károlyi levelét Majtény
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után közölte Éble G. (Sz 1904, 702). Az amnesztiát kapott szepesi kurucok
névsora : KSzM 1914. Szilágyi S., A szatmári békepontok szövegének össze-
hasonlító vizsgálata (MTT VII). A békeokmány szövege : MTKK 619.

13. Az emigráció

A Rákóczi-emigrációra Szalay L. félbenmaradt műve : II. Rákóczi
Ferenc bujdosása (Pest 1864) mellett a legjelentősebb összefoglaló munka :
Szekfű Gy., A száműzött Rákóczi (Bp 1913), a fej edelem életének és az emigráció
politikai problémáinak kiterjedt kútfőhasználaton nyugvó vizsgálata, mely
a Thaly-féle, akkor uralkodó felfogással élesen szembeszállva nagj^ vihart
keltett ; ennek irodalmi részleteire (melyeket itt lehetetlen felsorolnunk)
ld. Hellebrant Á. bibliográfiai összeállítását : A magyar történeti irodalom,
1913—1916 (Sz 1914—1917). Itt a támadást vezető Ballagi A. írásai (AKÉ
1914, Az igazi Rákóczi, Bp 1916) mellett csak Szekfű válaszait említjük :
Fehlet a Száműzött Rákóczi dolgában (AKÉ 1914 és kny.), Ujabb válasz bírálóim-
nak (TSz 1914 és kny.), Mit vétettem én ? (Bp 1916). Ld. még Eckhardt F. ism.
(MIOG 1915, 378). Szekfű adatait a Hôtel de Transylvanie dolgában iga-
zolta (Rákóczi alakja mindezzel nem kisebbedéit) E. Pillias, Le jeu à l'Hôtel
de Transylvanie (RÉH 1934, aktákkal), mely után korábbi, kétes és vitatott
közléseket (L. Mouton, L'Hôtel de Transylvanie, Paris 1907) nem kell többé
figyelembe venni.

A lengyelországi emigrációra hibákkal, de értékes adatokkal is : K.
Jarochowski, Epizod Eakoczowy w dziejach panowanie Augusta II (Poznan
1886) ; Thaly K., Jaroslavi kutatások (Sz 1888, az emigránsok lengyelországi
központjáról), és u. ő, Jávorka Ádám ezredes és a Fogách- és Rákóczy-levéltár
(Sz 1888, 4 közi., adatok az anyag visszakerülésére, és Jávorka meg Forgách
emigrációs életére). — Rákóczi békepontjaira 1711 nyarán a berlini udvar-
hoz : Kvacsala J., II. Rákóczi F. porosz összeköttetései (Sz Z 898, említi Rákóczi
levelezését Jablonszkyvai 1718-ig). E. Pillias, Lettres inédites de François
II. Rákóczi au baron de Besenval, ambassadeur de France à Danzig, 1712—
1713 (RÉH 1935).—A. Boyer, The History of the Reign of Queen Anne Di-
gested into Annah XI. (1713, 397) említi Rákóczinak az angol partokra érke-
zését, 1912 végén, Franciországba menet (cf. Kropf L., Sz 1898, 750 ; Thaly
K. megj. u. ott, 844). Rákóczi tartózkodására Franciaországban a források
közt említett emlékiratok, stb. mellett Márki S., Du Maine hg. és felsége (Bp
1911). Tolnai B.: Rákóczi-emlékek Franciaországban (KLEkv 1925). E. Pillias,
Rákóczi aux Camaldules de Grosbois, 1715—1717, és u. ő, Le coeur de Rákóczi
(mindkettő RÉH 1933). Az egykorú francia köztudat Rákóczi-képére : Abbé
de Fournaux. Le prince Ragotzí ou le modèle d'un véritable héros (Paris 1714),
újból kiadta F. Levai, Une poésie française en l'honneur de François Rákóczi
(Bp 1914). — Erdődy László és Lajos levele Parisból 1717 : Szombathelyi
Újság 1914, 83—4. — A magyar emigránsok szerepe a francia hadseregben :
Mangold L., Magyar eredetű francia huszárezredek (HK 1894), u. arról Kropf L.
(HK 1897). Markó Á., Les hussards hongrois au service de la France (NRH
1936). Förster Gy., Gr. Berchènyi László francia marsai élettörténete (Bp Sz 1924),
és u. ő, Utóhang Gr. Berchényi László Franciaország marsattja történetéhez
(Bp 1920) Bercsényi L. néhány levelét kiadta Thaly K. (HK 1890). Radisics
S., Bercsényi-ezred Franciaországban (DSz 1939).

Az 1717-es török háború idején Rákóczi érintkezésére Cellamare (Giove-
nazzo Antal) hg. párisi spanyol követtel az utóbbi emlékiratai (British Museum,
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cf. Márki, //. Rákóczi F., III. 460). A törökországi emigrációra (1717-tó'l) :
Angyal D., Adalékok II. Rákóczi Ferenc törökországi bujdosóba történetéhez
(kny., Sz és TT, Bp 1905, iratokkal), és u. ő(RH 1908). Az emigráció 1717-es
terveire : Theyls, MémoHes curieux de la guerre dans la Morée et en Hongrie
(Leyden 1722) es Hurmuzaki, Fragmente zur Rumänischen Geschichte (IV),
N. Iorga, Sur les émigrés Rákócziens en Moldavie (RHSE 1936), valamint
a XVIII. század idevágó magyar anyaga. Rákóczi utasításait Brenner abbé-
hoz (párisi megbízottjához, aki Rákóczi értékeivel manipulációkba kevered-
vén utóbb a Bastille-ban Öngyilkosságot követett el) kiadta E. Pillias (RÉH
1935). — A. Arata, II processo del Gard. Alberimi (Piacenza 1923 ; bíboros,
spanyol miniszter, Rákóczi segítség-szerzési törekvéseiről nyilatkozik, 1718—
1719). Urechia, Rela\iunile Franciéi cu Romania sub Ludovicu XIV (Athénéul
1883—84 ; szerinte a francia udvar 1718-tól Erdély és a két román fejedelem-
ség közös uralkodójának akarta Rákóczit megtenni). — Karácson I., Rákóczy
a török történetírásban (KSz 1903, fó'íeg Raaid udvari történetíró nyomán).
H. Scheel, Die Sendung des polnischen Gesandten von Stadnicki an die Pforte,
1733—1737 (Berlin 1932, Rákóczi állásfoglalására a lengyel trónutódlás
kérdésében). A. Simonffy, Ibrahim Müteferrika, Bahnbrecher des Brichdruckes
in der Türkei (Bp 1944 : Rákóczi magj-ar szárm. tolmácsa).

Az utolsó évekre : Kont I., Les dernières années de F. Rákóczi II (RH
1910). Karácson I,, Rákóczi jenikői háztartásáról (Sz 1909), u, ő, Rákóczi rodostói
cselédei (Sz 1910). A grenoblei könyvtár tryptichonját (melynek feliratát
Champollion és Darkó J, tévesen Kun Kászlóval hozták kapcsolatba) Morav -
csik Gy. (REkv II.). megállapítása szerint Gerasimos metropolita ajánlotta
Rákóczinak, onnan került a kamalduliakhoz. Rákóczi halálára Mikes levelei;
Győry T., //. Rákóczi F. fejedelem és bujdosó társai betegségéről, haláláról (Bp
1908, kny. Term. tud. Közi.). Rákóczinak latin végrendelete nem került elő, csak
a francia ; kiadta Horn E.,JP. Rákóczi II. (1906, 431). — Az emigráns Kis István
bölcseleti munkáját ismertette és kiadta Alexander B., Magyar filozófia Rodos-
tóban (A Kisfaludy Társaság ÉVlapjai, Bp 1907). Az emigráció emlékeit a szá-
zadforduló idején helyszíni kutatások hozták napvilágra. Ezekről Thaly K.
őszinte átérzésről tanúskodó beszámolói: Rodostó és bujdosók sírjai (Sz 1899, az
emigránsok és leszármazóik névsorával), u. ez kibővítve: Rákóczi-emlékek Tö-
rökországban és II. Rákóczi F. hamvainak föltalálása (Bp 1893), u. ő, Konstanti-
nápolyi újabb kutatások a Rákóczi-emigráció korából (Sz 1890). Szilágyi S., A ro-
dostói Rákóczi-templom (Sí 1892). Szádeczky L., A bujdosó kurucok emlékei Török-
országban (Sz 1904, a Rákóczi-zarándoklat alkalmából). F. X. Lobry, Les
cendres du prince F. Rákóczi II dans l'Église des Lazaristes à ConstantinopU
et leur translation en Hongrie (Konstantinápoly 1906). Forster Gy., Rákóczi-
nak és bujdosó társainak síremlékei a külföldön és a hazában (Bp 1913). Bartucz
L., / / . Rákóczi F. hamvai (kny. Term.-tud. Közi. 1935). Bárány Gy., Hol
van Rákóczi szive? (kny. KSz 1943). — Rákóczi leszármazóíra : Kont I.,
Le prince Joseph Rákóczi et la diplomatie française (RH 1912, 3 közi.). R.
József kiközösítése pápai rendeletre : Kalazantinuni 1913. H. E. S., Merck-
tpürdiges Leben und Thaten des Joseph Ragoczy und seiner Vorfahren (Frank-
furt 1739). Thaly K., Az utolsó erdélyi trónjelölt történetéhez (TT 1890). Luki-
nich L, Az utolsó Rákócziak (Bp 1935, kny. REkv). Marko Ä., A Rákóczi-
cmlád legutolsó tagjai (T 1940). E, Piîîias, La mort du prince Joseph Rákóczi
(NRH 1931), u. ő, Les derniers d'une grande familie, Joseph et Georges Rákóczi
(RHC 1947), u. o, Joseph Charlotte, la dernière des Rákóczi (RHC 1947), es
u. ő, Paris, ville des Rákóczi (RÉH 1936—37).
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