BEND A KÁLMÁN

Rákóczi és a szerbek
A Rákóczi-szabadságharc történetével foglalkozó munkák a délszlávokról szólva
többnyire csak azokról a harcokról emlékeznek meg, amelyeket a kurucok és a bécsi
udvar szolgálatában álló szerbek egymással vívtak. Arról, hogy az ellenségeskedés
mögött a szabadságharc egész ideje alatt komoly kibékülési törekvések húzódtak,
amelyeket a fejedelem különösen fontosnak tartott, s amelyek több ízben a megvalósulás reményével kecsegtettek, a történetírás mindeddig alig tudott valamit.
A kérdés pedig egyáltalában nem mellékes: szerbek és magyarok megbékülése
lényegesen javíthatta volna a szabadságharc győzelmi esélyeit.
A dolgok megértéséhez elöljáróban emlékeztetnünk kell arra, hogy a törökkel
folytatott évszázados harcok, a török hódoltság másfél évszázada teljesen megváltoztatták Dél-Magyarország etnikai képét. A Temesköz, a Szerémség egykori magyar
lakossága eltűnt, a Bácska és a Dél-Dunántúl magyarsága pedig erősen megritkult:
kardélre vagy rabságba került, csak keveseknek sikerült északabbra, viszonylag
nyugodtabb vidékekre menekülni. A lakatlan, elvaduló tájra már az 1500-as évek
második felében megindult a török birodalomból a balkáni népek bevándorlása.
Először a török sereg nyomában járó martalócok jöttek, akik a török erősségek,
palánkok körül telepedtek le. Követték őket a kereskedők, akik m á r a falvakba is
beköltöztek, kezükbe véve a bérleteket és az uradalmi tisztségeket is, végül pedig a
parasztok, ezekre a termékeny föld, a viszonylag szabadabb élet gyakorolt nagy
vonzerőt. Különösen a Szávától közvetlenül délre eső területekről jöttek nagy számban bosnyákok és szerbek. Amikor pedig a Dél-Alföldről az 1680-as években kiszorították a félhold hatalmát, Crnojevic (Csernojevics) Arzén ipeki pátriárka vezetésével újabb több tízezer család kért és nyert bebocsátást Magyarországra.
A bécsi kormányzat szívesen és örömmel fogadta a Magyarországra költözőket.
Az elpusztult, lakatlan területek megművelésében és a határoknak a törökkel szembeni megvédésében egyaránt számított a betelepülőkre, amellett úgy gondolta, sikerrel tudja majd őket felhasználni a magyar nemesség ellen is. A kezdetben ideiglenesnek szánt letelepedés ugyanis hamarosan véglegessé vált, amikor az 1699-es
karlócai béke a balkáni szerb területeket török fennhatóság alatt hagyta. Az ú j
határvédelem megszervezésénél a kormányzat már messzemenően a szerb jövevényekre épített. 1701-ben megkezdődött a szávai, dunai, tiszai és marosi határőrkerületek megszervezése, mindenütt szerb katonasággal, s ezeket — a magyar kormányzati szervek kikapcsolásával — közvetlenül a bécsi haditanácsnak rendelték
alá. I. Lipót király 1690-es kiváltságlevele pedig lehetővé tette számukra, hogy zárt
katonai és politikai egységben éljenek. Maguk választották v a j d á j u k a t és bíráikat,
állami és egyházi adót nem fizettek, falvaik a katonai beszállásolás alól mentesek
voltak, egyházi és vallási ügyeikben pedig teljes szabadsággal jártak el. Minderre
azzal egyidőben került sor, hogy a magyar végvári katonaságot szélnek eresztették,
a jászok és a kunok kiváltságait megszüntették, a magyar parasztságot pedig a
porcióztatással nyomorba döntötték.
A szerbek — avagy rácok, ahogy a korabeli szóhasználat nevezte a nagyobb
részt görögkeleti vallású szerb, kisebb részt katolikus bosnyák, sokác, bunyevác,
félig pásztor-, félig katonaréteget — pontos számát a 17. század végén megadni nem
tudjuk. Úgy tűnik azonban, hogy több százezren voltak. Ha képzeletben egy vonalat
T a n u l m á n y u n k némileg rövidített változata annak a dolgozatnak, amely a Rákóczi-évforduló alkalmából kiadásra kerülő tanulmánykötetben jelenik meg, részletes jegyzetekkel és
levéltári utalásokkal. Ezért nem látszott szükségesnek a t a n u l m á n y állításainak és a d a t a i n a k
itteni dokumentálása.
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húzunk a térképen a nyugat-dunántúli Kanizsától a Balaton déli partján, a Siómentén, a Duna—Tisza közén Baja és Szeged közt, majd a Maros partján Aradig, —
az ettől délre eső területen a rác telepek száma jóval meghaladta a magyarokét.
Sőt, e vonaltól északra is jelentős rác településeket találunk, főleg Tolna megyében,
és a Duna—Tisza közén, de följebb is, fel egészen Szentendréig, sőt Esztergomig,
keleten pedig Váradig. Köztük a régebben beköltözöttek ekkorra már megtelepedtek, termelő munkából éltek s részben beilleszkedtek a magyarországi viszonyokba.
A nagyobb rész, elsősorban az újonnan jöttek viszont félnomád életmódjukkal,,
fékezhetetlen vad erkölcseikkel élesen szembenálltak a magyar társadalommal.
Ehhez járult, hogy a rácok egészét áthatotta az etnikai különállás tudata, amit
papjaik tudatosan és állandóan élesztettek is. Részben ebből is következett, hogy
a magyar lakossággal való súrlódásuk, sőt összecsapásuk napirenden volt.
A nemesség a betelepült szerbekben kezdettől fogva a bécsi udvar embereit
látta. De a magyar parasztságban is ellenséges érzést keltett, hogy más, sokkal
szigorúbb törvények vonatkoztak őrá, mint a jövevényekre. Míg a magyar jobbágy
adózott az államnak, az egyháznak és földesurának, a szerb mindez alól mentes
volt; míg amaz robotra járt, ez földesurat nem ismert; s míg a protestáns magyar
falvak vallásuk miatt súlyos üldözésnek voltak kitéve, a rácok szabadon élhettek
görögkeleti hitükben. Erőszakoskodásaik teljesen megtorlatlanok maradtak, ahogy az
is csak szóbeli rosszallást vont maga után, ha fegyveresen rátörtek a megtelepült
magyar falvakra, leölték az ellenállókat, elhajtották a jószágot s felgyújtották a
házakat. A bécsi udvar nemhogy fékezte volna, de inkább még táplálta a szerbek,
magyarellenességét, s a rác katonaságot ostorként használta, amellyel állandó rettegésben tartotta a magyar lakosságot. Az udvari politikának sikerült már a század:
végére elérnie, hogy a ' k é t nép, magyarok és magyarországi szerbek, engesztelhetetlen ellenfélként álltak egymással szemben.
Rákóczi első pillanattól kezdve felismerte, hogy a Habsburgokkal szembeforduló magyar nemzeti küzdelemnek elsőrendű érdeke, hogy a harcias szerb határőröket maga mellé állítsa. Ha ez sikerül, több tízezer edzett katonával erősödik afüggetlenségi harc tábora (ugyanannyival gyöngül az ellenség), a kuruc hadsereget
nem fenyegeti hátbatámadás veszélye, biztosítja a hátország nyugalmát, s lehetővé
teszi a közvetlen összeköttetést a török portával — hiszen a határt a szerb granicsárezredek őrizték. Már 1698-ban, a Habsburg-ellenes összeesküvés első tervezgetései
során, kapcsolatot keresett tehát Crnojevic Arzén pátriárkával. A legjobbkor: a
szerbek ugyanis elégedetlenkedtek, főleg a már megtelepült részük, mert az u d v a r
azt vitatta, hogy rájuk nem vonatkoznak a kiváltságok, elrendelte, hogy fizessék a
hadiadót, amit azok megtagadtak. Crnojevic talán arra is rádöbbent, hogy a két
nép ellenségeskedése nem vezethet jóra, s az itt élő szerbek érdeke a magyarokkal
való együttműködést kívánja. Annyi bizonyos, hogy megegyezés jött létre köztük,,
mely szerint a szerbek 40 000 katonával támogatják a Bécs-ellenes küzdelmet.
Rákóczi — a későbbiekből visszakövetkeztetve — az 1690-es kiváltságok elismerését,
ígérhette.
A Crnojevic és Rákóczi közti megegyezés kipattanása nagy megütközést keltett
az udvarban, s voltak, akik úgy vélték, hogy a pátriárkát hűtlenségért törvény elé
kell állítani. Végül mégis az elfogatás ellen döntöttek, mert félős volt, hogy a szerbek nem néznék tétlenül főpapjuk elhurcolását, aki ellen egyébként sem volt írásbeli bizonyíték. Az összeesküvés amúgy is meghiúsulván, elégnek látszott, ha ráijesztenek a pátriárkára. Bécsbe rendelték tehát, s nem is engedték haza. Ahogy a
haditanács már később megindokolta: így szem előtt van, s nem kell attól tartani,
hogy a rácok a rebellis magyarok mellé állnak.
A bécsújhelyi börtönből 1701 novemberében Lengyelországba menekült Rákóczi
továbbra is mint bizonyos dologgal számolt a rácok csatlakozásával. Ebben az értelemben tájékoztatta Bercsényi is XIV. Lajos francia királyt már 1701 nyarán, mondván, hogy az ország déli határvédelmét biztosító rác helyőrségek „nagyon elégedetlenek" a bécsi udvar politikájával, amely megpróbálta őket gyarmati függőségbe
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vonni („réduire en colonie"), és „erősen hajlanak a felkelésre". 1703 júniusában —
Rákóczival egyetértésben — úgy ítélte meg, hogy ha a rácoknak rendes zsoldot
ígérnek, s előlegként köztük 5—6000 tallért szétosztanak, közülük „több ezer" fegyveres megnyerhető. A belőlük szervezett ezredekkel azután eredménnyel t á m a d h a t nák Stájerországot, mert — írta — a rácok „természettől fogva jó katonák és a
hadakozáshoz minden szükségessel rendelkeznek".
A rácok azonban nemhogy Rákóczi mellé álltak volna, hanem szembefordultak
vele, s 1703 júliusában a marosi és váradi helyőrségek végigpusztították a kuruccá
lett Bihar megyei falvakat. Rákóczi hadat küldött ellenük. Ahogy XIV. Lajos Varsóban tartózkodó követének, Bonnac márkinak írta: hadai mindenütt győzelmesen
nyomulnak előre, s „a németeknek" csak egy reménysége maradt, a rácok. Meg
kell akadályoznia a császári és a rác csapatok egyesülését. 1703. augusztus 6-án
hajnalban a kuruc sereg meglepte a váradolaszi szerb katonai palánkot és a benne
levőket kardélre hányta.
A váradolaszi rácokon aratott győzelem után három nappal, augusztus 9-én, a
székelyhídi táborból Rákóczi nyílt levelet bocsátott ki „ezen megnyomorodott magyar
hazánkban lakozó vagy vitézkedő rác nemzetnek, minden tiszteinek, alattok való
rácságnak és helyeknek minden lakosinak" címezve. Elmondja benne, hogy a harcot
„ . . . édes magyar hazánk régi dicsőséges szabadságának, törvényes igazságának felszabadítására és az elviselhetetlen, törvénytelen, kegyetlen igának kivetésére" indította. Tudja, hogy „ezen mindenkor fegyverhez szokott rác nemzet is a német igának nem kevés búját, bosszúját szenvedte, holott az német hittel, ígérettel, fegyverviselő szabadság helyett súlyos porciózó zaklatással, s executiós kínzással minden
irgalmasság nélkül kínzotta ezen hajdani hadi becsülettel vitézkedő rácságot." Hogy
majdan ők is részesedhessenek „országunk régi dicsőséges szabadságában", elrendeli : „valaki magyar hazánkban lakos . . . rác maga szabadságának örül, fogjon
fegyvert, kötelezze édes hazánk szolgálatjára magát". Ő pedig megígéri, „hogy fiúrul-fiúra, maradékról-maradékra oly szabadságban lesznek, hogy sehol senkinek
semmi adót nem adnak, minden rác városok, amelyek most hazánk szabadsága
mellett fegyvert fognak, valamint más hajdú városok oly szabadsággal fognak élni
•és egyedül csak fegyverükkel fogják hazájukat szolgálni." Ha azonban nem állnak
.a szabadság mellé — végződik a pátenslevél —, sőt a német oldalán fognak fegyvert, „úgy amint máris némely Váradra gyűlt rácok elkezdették vala", akkor
„minden könyörületesség nélkül öletjük, vágatjuk, sőt a gyermeket is kardra hányatjuk, és Isten boldogétván fegyverünket, egészlen kigyökereztetjük a magyar
"hazábul az egész rácságot,... egyszóval hazánk árulóinak és ellenségének fognak
tartatni." Nem is érdemelnek mást, „akik hazánknak javát veszik, mégis ellenünk
támadnak."
Szeptember 17-én a tokaji táborból Bercsényi Miklós, mint a kuruc hadak fő. generálisa, maga is kiáltvánnyal fordult a rácokhoz. Hivatkozva Rákóczi pátenslevelére, megismétli az ígéretet, hogy ha melléjük állnak, „valamint a hajdúváro•.siak, országunkban oly nemesi szabadságban lésznek", az viszont „aki vesztét keresi
és inkább csúfja és jobbágya akar lenni a németnek, mintsem régi dicsőséges szabadságában élni" az a „fegyver kegyetlenségének" vettetik alá. Szeptember 18-án
pedig Rákóczi megküldeti a székelyhídi kiáltványt Jovan Tököli-Popovicnek (az
egykorúak csak rác Tökölinek vagy Tököli Jánosnak nevezték), az aradi rác határ -őrezredek parancsnokának.
Rákóczi nagyon bízott kiáltványa sikerében, annál inkább, mert a Hunyad megyei rác katonaság egy része nyár végén kapitányostól a kurucokhoz állt, s a Duna—
"Tisza köziek is hajlandóságot mutattak erre. Károlyi Sándort is azért küldte 1703
októberében a Bácskába, mert az ott élő rácok meghódolását remélte. A Marosvidéki rácok azonban mereven ellenséges' magatartást tanúsítottak. Tököli-Popovic
.a neki küldött levélre nem is válaszolt, s a kiáltványt felküldte Bécsbe, a haditanácsnak.
A haditanács korábban maga is olyan híreket kapott Magyarországról, hogy a
.rácok egyelőre haboznak, hová csatlakozzanak. A hír nagy riadalmat keltett Bécs:10
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ben, amit csak fokozott a beküldött Rákóczi-, majd Bercsényi-féle kiáltvány. Ezt a
helyzetet a császárvárosban internált Crnojevic pátriárka alkalmasnak találta a
rácok kiváltságos helyzetének megerősítésére. 1703 szeptemberében Lipót császárhoz
fordult, s a szerbeknek adott valamennyi korábbi privilégium megerősítését kérte.
A haditanács igen melegen ajánlotta a kérés teljesítését, s november 22-én már
utasították is az udvari kamarát az okmány kiállítására. Aláírására azonban egyelőre még nem került sor, Lipót király is várta az ellenszolgáltatást. Ugyancsak
november 22-én jóindulatáról biztosította a pátriárkát s felszólította, mozgósítsa
híveit a „tumultuánsok" ellen. Útlevelet is küldött neki (majd három évi bécsi
internálás után), hogy bejárhassa a rác határőrvidéket, s egyben kilátásba helyezte
„az illy nemzetnek adott kiváltságok" megújítását, magának a pátriárkának pedig a
szecsői uradalmat és 300 forint évi kegydíjat ígért. 1703 végén Crnojevié a rácok
nevében hűséget ígért az uralkodónak, s azt, hogy fegyveresen is fölkelnek a „rebellisek" ellen.
A pátriárka állásfoglalása nagyon lecsökkentette a kibékülési törekvések reményét, még a megegyezésre hajló bácskai rácok is visszahúzódtak. 1704 legelején
egyes kuruc generálisok, a Dunántúl vagy a Duna—Tisza közén hadakozó csapatvezérek sorozatosan újabb felszólításokkal, kiáltványokkal fordultak a rácokhoz, de
m á r számbavehető visszhang vagy eredmény nélkül.
A sorozatos rác pusztítások, a dél-dunántúli és Duna—Tisza közi magyar települések fenyegetett helyzete azonban megoldást kívánt, s Rákóczi számára szinte
kötelezőleg írta elő, hogy ha békésen nem lehet, fegyverrel rendezze a helyzetet.
Mielőtt azonban végső eszközhöz folyamodott volna, még egyszer megkísérelte a
megegyezést. Ezt célozta az egri vár 1704. április 16-án aláírt megadási feltételeinek
az a pontja is, mely a várvédő rác katonaság számára a magyarokéval azonos elbánást biztosított, s még vagyonuk megtartását is engedélyezte —, ez a szerbek
körében kedvező, visszhangot váltott ki. Ezt követte a fejedelem újabb kiáltványa,
1704. április 30-án, a dunapataji táborból, melyben mégegyszer csatlakozásra hívta
a rácokat. „Minthogy egész armadánkkal indultunk a Dunán túl való földre, olly
véggel, hogy valakik igazságos igyünk mellett szerencséssen boldoguló fegyverünknek ellenségeinek lenni magokat declarálják, akár rác, akár más nemzet legyen,
azokat tűzzel s vassal végképpen elpusztítsuk. Akartuk azért kegyelmességünket
declarálnunk, és a Duna mellett s ott körül levő rác s egyéb akármelly nemzetet
intenünk: ha fegyverünk s hadaink keménységét magokon tapasztalni nem akarják,
sőt oltalmunk alatt magok bátorságos megmaradásokat továbbra is kívánják, hűségüknek megbizonyítására egy hét alatt hódoljanak m e g . . . Különben egész armadánkkal reájok menvén végképen tűz s vas s fegyver által elpusztíttatjuk."
A kiáltványra válasz nem érkezvén, június 29-én Rákóczi megindult hadaival a
Duna—Tisza közének elfoglalására. Bevette a bácsi várat, Titelnél megverte a felsorakozott határőröket, feldúlta Zentát, felégette a Duna és a Tisza menti szerb telepeket, s 19-én Szeged alá érkezett, ahol hamarosan elfoglalta a rác palánkot. A hadjárat megtörte a bácskasági rácok erejét. Közülük sokan elestek, a megmaradottak
pedig részint a mocsarak közé húzódtak, részint családjukkal együtt átkeltek a
Danán s török területre menekültek.
Győzelmei tetőpontján Rákóczi újabb megbékélést kezdeményezett. Július 20-án
Szegedről a temesvári pasához küldte a konstantinápolyi francia követ mellette
tartózkodó titkárát, Michelt és Perényi (Ádám?) bárót, azzal, hogy Szeged ostromához szerezzenek puskaport a pasától, és hogy kérjék őt fel a rácokkal való közvetítésre. A fejedelem teljes amnesztiát ígért a neki meghódolóknak, azzal, hogy többé
nem háborgatja őket, ha ők is veszteg maradnak. Ellenkező esetben a télen újabb
nagy hadjáratban indul ellenük. A pasa azonban nemcsak a puskaport tagadta meg,
hanem kitért a közvetítés elől is. Ahogy mondotta: szívesen tenne eleget a fejedelem
kérésének, de a rácoknak nincs olyan vezérük, akivel tárgyalni lehetne, ö is őrséget állított, nehogy valamennyien a szultán földjére jöjjenek. Michel erre megjegyezte,. hogy ha a pasa beengedné a rácokat, s letelepítené őket, ezzel nemcsak
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a fejedelemnek tenne szolgálatot, hanem intézkedése az Ozmán Birodalomnak is
hasznára válna, hiszen a rácok egyrészt adót fizetnének, másrészt a földet művelnék. A pasa ezt a javaslatot el is fogadta, s ígéretet tett, hogy kihirdetteti a rácok
közt: aki át akar jönni török területre, azt befogadja.
Rákóczi nem adta fel a reményt. Újabb pátenseket íratott a rácokhoz s szeptember 6-án magához Crnojevic pátriárkához fordult levélben. Ebben megismételte
korábbi ajánlatait: a rácokat kiváltságaikban „restituáljuk, abban conserváljuk és
manuteneáljuk mind most, mind jövendőben". A pátriárkának pedig „a m u n k á b a n
való fáradozásáért" húszezer magyar forintot ajánlott fel. Ajánlatának azonban
semmi foganatja nem volt.
1705 kora tavaszán, Károlyi Sándor dunántúli hadjáratának kezdetén a fejedelem még egyszer megpróbálkozott. Egerből újabb ünnepélyes kiáltvánnyal fordult a
rácokhoz. Előző pátenseiből tudhatják — olvassuk ebben — „minemű igazságos
igyekezettel" törekszik a magyarság szabadságáért való harccal „az egész rác n e m zet szabadságának is (melly az német erőszakos birodalma által elrontatván eltapodtatott) munkáját öszvekötni", kiváltságaikat „régi kívánatos boldog állapotjára
visszahozni s helybenállítani." Ezt megértvén „sokan az rác nemzet közül" nemcsak
hűségére álltak, hanem „szívesen ez ügynek elősegéllésében fegyverükkel is szolgálnak." Mivel tud róla, hogy „a Dunántúl, Dunán innen Tisza közin levő rác nemzet is akarván ez közügynek elősegéllésében való melioratióját jelentgetni," közhírré teszi, hogy „most vagyon ideje, hogy nemcsak ellenségeskedését szüntesse meg,
sőt hűségünkre valósággal magokat ajánlván, akiknek az hadakozásra vagyon kedvek, álljanak szolgálatunkra, hadaink között szolgáljanak, akik pedig magok hellyekben gazdáskodni kívánnak, protekciónk alatt magok helyükben maradjanak." Három
hét alatt elvárja követeiket. Ha ezt nem tennék, parancsot ad, hogy „tűzzel, vassal,
fegyverrel magokat, feleségüket, gyermeküket arrul az földrül végképpen elpusztítsák." Ennek a kiáltványnak sem volt visszhangja.
Közben a Lipót halála után trónra lépő I. József császár mindent elkövetett,
hogy a rácok hűségét biztosítsa, s nem is eredménytelenül. Crnojevic Arzén kérésére
1706. szeptember 15-én ünnepélyes formában megerősítette és ú j r a kiadta a rácoknak adott valamennyi korábbi kiváltságlevelet, s legmagasabb rangú törzstisztjüket,
Tököli-Popovicot nemeslevéllel és aranylánccal tüntette ki. Rákóczi nem tudta a
szerb határőrezredek erejét megtörni, s azok ahányszor a kuruc hadsereg eltávozott
az Alföldről, a szegedi és a péterváradi császári parancsnokok biztatására, m á r i s
bosszuló portyára indultak a védtelen falvak és mezővárosok ellen. Hogy csak a
legismertebbet említsük: 1707. április 3-án éjjel 2000 lovas és 1000 gyalogos szerb
meglepte Kecskemét városát, s teljesen feldúlta. Mire a fegyveres erő Nagykőrösről
megérkezett, a város házainak fele elhamvadt; 148 halott, ugyanannyi „elhajtott"
ember mellett százezer forintra rúgott a zsákmányként elhurcolt anyagi kár.
A szerbekkel való megegyezés ügye reménytelennek látszott, amikor alig másfél
hónappal a kecskeméti vérengzés után, egyszerre biztató lehetőség nyílt a tárgyalásokra. A marosvásárhelyi országgyűlésről Ónodra tartó Rákóczit Szerencsen fölkereste I. Péter cár követe, Dávid Corbea, hogy szövetséget ajánljon a fejedelemnek
arra az esetre, ha elfogadja a lengyel királyi trónt. A cári követ utasításának 9.,
utolsó pontja így szólt: „A szerbekkel kapcsolatban titkosan javasolja (a követ),
hogy a cár őfelsége kész őket a fejedelemmel megbékíteni, őket p á r t j á r a vonni,
hogyha tapasztalni fogja a fejedelem iránta mutatott barátságát."
Rákóczi két kézzel kapott a cár ajánlatán, mely annál inkább sikerrel kecsegtetett, mert a görögkeleti vallású szerbek vallásuk s bizonyos fokig nemzetük legfőbb védnökét látták a cárban, akinek óriási tekintélye volt közöttük. „Elgondolhatják — írta Rákóczi az erdélyi tanácsuraknak, tájékoztatva őket a cárral kötendő
szövetség várható előnyeiről —, mely nagy jó származik a rácoknak lecsendesítésével, akik által ekkoráig ügyünknek nagyobb kárát tapasztaltuk, hogysem ellenségünknek minden erejétül, kik is hogyha a felséges cár munkája által pártunkra
állanak, mind hadaink megszaporodnak, mind penig országunknak Törökország felé
való bátorságos kapuja megnyittatik."
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Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk: Rákóczi a cár ajánlatából a rácok megbékítését ítélte magyar szempontból a legsürgősebbnek. Ezért azt szerette volna,
ha a cár még az orosz—magyar szövetség aláírása előtt elküldi embereit a szerbekhez. Követének, Nedeczky Sándornak már 1707. május 24-én utasításba adta: „minthogy a felséges cárnak hozzánk küldött követe kilátásba helyezte a rácok megfékezését, a köteles tisztelettel azt kérje, hogy ezt a jótéteményt minél előbb megadja,
és vegye rá őket, hogy vagy tegyék le a fegyvert, vagy álljanak a mi oldalunkra; ha
ez megtörténik, örök hálára kötelezi vele az ország minden lakosát." Még részletesebben szólt a kérdésről a fejedelem július 28-i utasításában: „Ekkép megnyugtatván a felséges cárt őszinteségemről, szorgalmatosan kérje, hogy az alatt az idő alatt
is, míg a teljhatalmú megbízottak a megkezdett tárgyalásokat bevégzik, méltóztassék kiküldeti emberét avégett, hogy azokat a rácokat, akik jelesen a Maros folyó
mentén, valamint Bács megyében, továbbá a Dráva és a Száva közt laknak, és
akiket meggyőződésünk szerint könnyen a mi pártunkra hozhat, egyrészt mert
dicsőséges neve iránt nagy tisztelettel viseltetnek, másrészt, mert ugyanazon vallás
buzgó hívei, s mert a következményekből hasznot várhatnak, a mi oldalunkra
vonja."
Nedeczky június 17-én érkezett Lublinba, s Péter cár még aznap fogadta. Mint
jó politikus, azonnal felismerte, hogy Rákóczi számára a szerb kérdés megoldása a
legsürgetőbb és a legóhajtottabb, ezért a fejedelem kérése elől nem zárkózott el, de
az ügyet a lengyel királyi szék elfogadásától tette függővé. „Ha a fejedelem a szerbek megbékítését kérdezi — íratta Rákóczihoz készülő követének utasításába —, ezt
válaszolja: mihelyt a fejedelem a cár őfelségével a (lengyel) korona elfogadásáról
megegyezett, őfelsége biztosítja, hogy ezt az ügyet elintézi, azaz hozzálát a szerbek
kiengeszteléséhez." Valójában azonban előbb hozzálátott, hogy Rákóczit ezzel is elkötelezze a lengyel korona elfogadására. Ahogy Nedeczky tudósította a fejedelmet:
„ami a rácokat illeti, három-négy nap múlva expediáltat (a cár) Szlavónia—Magyarország felé három vagy négy, itt a táborban lévő derék rácok közül való embert és
kalugert, magát is talán Körbe Dávidot, noha még utunkban megbetegedvén, most
is igen kornyadoz, de remélem három nap alatt megkönnyöbedik".
Corbea nem sokkal ezutáni halála megakasztotta a követek elutazását. Közben,
augusztus 31-én Bercsényi vezetésével Varsóba érkezett a magyar küldöttség, s kéthetes tárgyalás után aláírták Péter cárral a szövetségi szerződést. A szerződésben
ugyan a szerbekről nincsen szó, a cár azonban külön nyilatkozatban kötelezettséget
vállalt a közvetítésre. Eszerint mihelyt Rákóczi pátenslevelét kézhez kapja, megnyeri
a Dráva—Száva közt élő szerbeket, biztosítva számukra a „dicső magyar királyok"
által kapott szabadságjogokat és a szabad despota-választást. Ahogy Rákóczi kancelláriai direktora, Ráday Pál még Varsóból jelentette: a cár a szerződésben vállaltak teljesítését „mindeneket... jövendőre halasztott, kivévén a rácok felől való
előbbeni resolutióját, melyet effectuálni kíván." Nem is egy hét múlva Nedecky
pedig már arról tudósította a fejedelmet, hogy a rácokkal való megegyezést az orosz
udvar minél előbb nyélbe akarja ütni. „Máris írtak több deputátusoknak, siessenek
ide. Innend Felségedhez igazítom őket, hogy ott jó információt vévén, igyenessen,
ahová köll, elmehessenek."
Ráday október 2-án érkezett haza Varsóból s még aznap jelentést tett Rákóczinak. A fejedelem megbízta, hogy azonnal készítse el a szerbekhez intézendő két
kiáltványt, egyiket Rákóczi, a másikat Péter cár nevében.
Az Ungváron, 1707. október 10-én kelt kiáltvány tartalmában lényegesen eltér
a korábbiaktól. Míg azelőtt mindig az 1690-es Lipót-féle privilégiumok elismeréséről, a határőröknek adandó hajdúszabadságról volt szó, az ú j kiáltvány valóban a
régi magyar királyok által adományozott területi különállást újítja meg, az egykori
Szerbia helyett a Dráva—Szává közét ismerve el szerb földnek, szinte társországi
ranggal. Eszerint az említett terület a despota fennhatósága alatt áll, akit maguk
választanak, Rákóczi csak megerősíti méltóságában. Saját hadseregük van, ennek
feje a despota, tisztjeik saját nemzetükből kerülnek ki. Városaik hajdúkiváltsággal
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élnek, követeik résztvesznek az országgyűlésen, szabadon kereskedhetnek az egész
országban és vallásukat is szabadon gyakorolhatják. A cár nevében kibocsátandó,
ugyancsak Ráday által fogalmazott kiáltvány talán még erőteljesebben hivatkozik
a szerbek, „régi magyar királyok alatti boldog életére", amit a Habsburgok alatt
elvesztettek, s amit Rákóczi most kész újra megadni nekik.
A kiáltványok szövegét Rákóczi október közepén küldte meg Nedeczkynek,
együtt a varsói szerződést ratifikáló írással. Nedeczky december végén vette kézhez
Minszkben és 1708 január elején jutott a csapataival visszatérő cár elé. Ekkor átadta
a fejedelemnek a szerződést ratifikáló írását, s egyben emlékeztette a cárt ígéretére
a szerbeket illetően. Kérte, hogy Rákóczi kiáltványát fordíttassa le oroszra vagy
szerbre, s a saját nevében kiadandó pátensben határozottan jelentse ki, hogy kezeskedik a Rákóczi által ígért dolgok sértetlen megtartásáért; ha pedig akár a m a g y a rok, akár a szerbek közül valaki megszegné ígéretét, „a maga dicsőséges fegyvereivel és hatalmával megsegíti a sértett felet", s a másikat rászorítja ígéretének megtartására.
A cár nyilván kedvezően fogadta az előterjesztést, s végrehajtására is kiadhatta
az utasítást. 1708. március 13-án Nedeczky Szmolenszkból azt jelentette, hogy a
megbízottak kiválasztása megtörtént, itt Szmolenszkban várakoznak a cár megérkeztére. Egyikőjük katona, a másik egyházi ember, mindkettő szerb. „Már kétszer is
volt nálam a kapitán ebéden, jól esmérem, régi jó katona ember, Bosics Pantelimon
a neve; a metropolita penig ezelűtt négy esztendővel pécsi ladika ( = vladika) volt.
Meggondolhatja ki-ki, miként függenek mindnyájon azon az hiten levők a cártul,
oly messzérül, éppen Havasalföldrül gyütt a kapitán. Magam is azután megadtam
a vizitát, valóban szívesen is vannak hozzám. Elválik, tovább mi lesz."
A megbízottak elküldése azonban továbbra is húzódott. Július elején Nedeczky
búcsúkihallgatáson volt a cárnál; közben ugyanis kiérkezett Rákóczi állandó követe,
Thalaba Máté. Nedeczky a cár intézkedését kérte, hogy a szerbekhez menő biztosok
és a Rákóczi mellé küldendő orosz követ vele együtt indulhasson Magyarországra.
„Kikre igen kegyesen resolválta magát (a cár) — jelentette Nedeczky —, de specialiter ugyan úgy írhatom, inkább kért, hogy várakozzam kevéssé."
Nedeczky egy darabig várt, végül is egyedül tért haza. A biztosok elküldésére
sohasem került sor. Az Oroszországra egyre nehezedő diplomáciai helyzetben, a
küszöbön álló svéd támadás előtt, a cár nem akarta a császárt maga ellen ingerelni, s elejtette a szerbeknek a kurucok táborába való áthozását célzó terveket.
Amikor 1708 őszén az idős Jemeljan Ivanovics Ukraincev, a cár követe megérkezik
Magyarországra, utasítása szerint egyetlen feladata, hogy békét közvetítsen a m a gyarok és a bécsi udvar közt.
Ukraincev Magyarországra érkezését alig néhány héttel megelőzve azonban a
szerb ügyben egy újabb közvetítés indult, ezúttal a Rákóczihoz húzó havasalföldi
román előkelők részéről. Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk a határőrvidéki szerbek körében 1706 óta egyre növekvő elégedetlenségre. A bécsi udvar ígéretekben
ugyan nem fukarkodott, ténylegesen azonban ígéreteit nem teljesítette: a szerb
csapatok császári, német tiszteknek voltak alávetve, saját tisztjeik nem léptek m a gasabb rangba, sőt bizalmatlanságból, nehogy a magyarok oldalára álljanak, ú j o n nan választott pátriárkájukat, Isaiia Dakovicot túszként Bécsben tartották. Ami
pedig a legsúlyosabban esett latba: tudomásukra jutott, hogy a jezsuiták terveket
kovácsolnak az orthodox szerbeknek az unionált görög katolikus egyházba kényszerítésére. Amellett a hadiszerencse sem kedvezett nekik: 1708. július 26-án egy
portyázó kuruc csapat foglyul ejtette vezérüket Tököli-Popovié ezredest, és két
öccsét. Mindez együttesen arra ösztökélte őket, hogy a magyarokkal való megegyezést keressék.
A havasalföldi előkelők egy része, főként a Cantacuzino család tagjai már régebben kapcsolatban voltak Rákóczival. Az ő segítségével akarták elérni, hogy a török
porta a császárhoz húzó Constantin Brincoveanu vajdát székéből leváltsa, s helyébe
az ellenzék jelöltje, Mihail Cantacuzino kerüljön, „az ki Felségedhez (Rákóczihoz)
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s mind az magyar nemzethez igaz nagy tökéletes szeretettel vagyon mindelejétő!
fogvást," — ahogy Mikes Mihály, a Havasalföldre bujdosott erdélyi nemesek vezére írta.
1708 nyár elején Mikes — Rákóczi nagy meglepetésére — a következőket jelentette: „A rácság super negotio religionis az bécsi udvariul felette disgustus lévén,
rác-Tökölivel hatezren az muszkához akartak menni. Egy Rosa nevű kapitányt küldtek Bukurestre az két Oláhországon való általbocsájtatások felől, mely követet az
havasalföldi urak, azkik jóakaróink, visszaküldvén, teljes ügyekezetekkel Felséged
hűségére kívánják őket disponálni, melyről írt is egyike Felségednek, kérvén azon,
hogy egy okos, de nem nagy rendű s hites emberét méltóztassék Felséged mentől
hamarébb hozzájok k ü l d e n i , . . . az rácokat Felséged hűségére inclinálják."
Néhány nap múlva újabb levél érkezett Rákóczihoz, melyet a szintén erdélyi
bujdosó, Lugosi Ferenc, a Cantacuzinok bizalmas embere írt. „Felséges uram —
írta Lugosi —, e napokban jővén Szebenből ide Havasalföldiben Tergovistyára, egy
Rosa nevű, köztük híres és előkelő rác kapitány, itt is nevezetes ember, oly pretextus
alatt, hogy lovakat akar v á s á r o l n i . . . Az generális Szpotár Torna Cantacusenus
u r a m mellé adván magát igen confidenter és continue megudvarolotta és magát
kiadta az örög ú r n a k . . . Ez jött nomine omnium, hogy itt az méltóságos örög úrral
és Szpotár Toma vagy Tomas Cantacusenus uramékkal közölje nemzetük állapotját
és consultálja az két urat, hogy mitévők legyenek, micsoda útját s módját találják
az német keze alól való kiszabadulásba, van-e valami reménség az muszkához, hogy
oda folyamodhassanak, magokat conserválhassák, declarálván az ő nagy kedvetlenedéseket, megbántódásokat és unalmukat." A következőkben elmondotta Lugosi,
hogy ezek a rácok sem arról nem tudtak, hogy pátriárkájok Bécsben fogságban
van, sem arról, hogy Rákóczi a cárral szövetségre lépett, s ezt megtudva „csak az jó
Isten mediátorokat mutasson munkálkodására, remélhetni, hogy megvigasztalja Őfelsége szegény nemzetünk ezzel is." De egyéb dolgok is vannak, — várják Rákóczi
megbízottját.
Lugosi híradását még megerősítette Teodor Corbea, Constantin Brincoveanu havasalföldi vajda titkára (a korábbi cári követ, Dávid Corbea öccse), megírva azt is,
hogy amikor ő Rosa kapitánynak elmondotta, hogy néhai bátyja egyik feladata
éppen az lett volna, hogy a szerbeket a cár nevében összebékítse Rákóczival, ezen
a kapitány nagyon fellelkesedett, s kijelentette; „akár azonnal is készek a tárgyalásra". Hamarosan újabb havasalföldi „közvetítők" is jelentkeztek, így mindenekelőtt
Damascenus rimnici ortodox püspök és egy bizonyos Abraham pópa, a Cantacuzinok bizalmi embere. Ez utóbbi azt is közölte, hogy „Rác-Tököli azt írta a vajdának: mit hall, mikor érkezik ki a muszka cár, mert az egész rác nemzet ő nagyságát (Rákóczit) kívánná a cártul maga fejedelmének".
Rákóczi nyár végén, már a sziléziai hadjárat előkészítése közben a Nyitra
mentén kapta meg a leveleket, s bármennyire fontosnak is tűnt előtte a szerbekkel
való megbékélés lehetősége, a hadjárat közben ennek intézésére sem időt nem
tudott szakítani, sem embert nem talált rá. Egyébként is meg akarta várni a cár
követét, Ukraincevet.
Az augusztus 3-i szerencsétlen kimenetelű trencséni csata után Rákóczi, amint
a belső ügyeket rendbehozta, az elsők közt kerített sort a havasalföldi előkelőkkel'
való tárgyalásokra.
Jemeljan Ukraincev augusztus 19-én megérkezett Egerbe, Rákóczi udvarába,,
•ahol nagy ünnepélyességgel fogadták. A tárgyalások tüstént megkezdődtek, s az.
elsők közt találjuk a szerbekkel való megegyezés dolgát. Ukraincev tárgyalásba
kezdett az Egerbe hozott fogoly Tököli-Popoviccsal, ez azonban nem vezetett eredményre. Az aradi főkapitány, ha korábban habozott is, a trencséni csata után úgy
látszik, okosabbnak gondolta a császár pártján kitartani. Nem maradt más megoldás, mint a havasalföldi közvetítés igénybevétele. Föltehető, hogy Ukraincev ebben
is segítőleg működött közre.
Rákóczi Rhédey Mihály testőrőrmestert, az erdélyi főúri család sarját és Hellebronth János ezeres-kapitányt választotta ki a küldetésre. Utasításuk, mely
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augusztus 29-én kelt, felhatalmazta őket, hogy tárgyaljanak a szerbek küldötteivel,
ha azok kellően igazolták magukat, a fejedelem nevében a m á r korábban említett
szabadságjogokat felajánlják és biztosítsák a szerbeket a cár jótállásáról. Ezzel
egyidőben Rákóczi ünnepélyes formában közhírré tétette a szerbekhez szóló, még
1707-ben fogalmazott kiáltványt.
Minden a legjobb reménnyel kecsegtetett, Rhédeyék elindulására mégsem került
sor. Szeptember legelső napjaiban Ukraincev vérhasban megbetegedett, s pár nap
múlva, szeptember 10-én meghalt. Egerben temették el, a görögkeleti templomban.
Hogy ez volt-e az ok, ami miatt a követek nem indultak el, vagy más, nem tudjuk,
annyi bizonyos, hogy a már kész utasítást és a megbízóleveleket irattárba rakták,
ott maradtak ránk Rákóczi levéltárában. A Cantacuzinokkal való levelezés ugyan
1709 elején felújult, a szerbekről való tárgyalásról azonban m á r nem esett szó bennük. Nem került sor újabb lépésre a cár részéről sem. I. Pétert egyre jobban lekötötte az országára tört XII. Károly svéd királlyal való élet-halál harc, a magyarországi dolgokkal nem tudott foglalkozni.
A szabadságharc csillaga ekkor már hanyatlóban volt. A sárospataki országgyűlés 1708 végén ugyan kimondotta a katonáskodó jobbágyok földesúri kötöttség
alól való fölszabadítását, a rendelet azonban elkésett, a parasztság már elkedvetlenedett, s egyre nagyobb tömegekben hagyta ott a kuruc zászlókat. A francia hadszíntéren győzedelmeskedő császáriak mind nagyobb csapatokat tudtak Magyarországon bevetni, a szerbek fegyvereire egyre kevésbé szorultak rá. Amikor pedig
1711 tavaszán a szabadságharc végleg elbukott, egyformán nehéz sors szakadt a
magyar jobbágyokra és a szerb határőrökre.
A közös sors lassan érlelte a megtévesztett, egymással álnok politikával szembefordított két népben az egymásrautaltság tudatát. 1735-ben a Békés megyei magyar
parasztok és Szegedinac Péro kapitány határőrvidéki szerb katonái, Rákóczi nevével ajkukon, együtt fogtak fegyvert az elnyomó urak és az őket támogató bécsi
udvar ellen. Az elszalasztott alkalmat azonban m á r nem lehetett visszahozni, magára maradt kísérletük véres és kegyetlen megtorlásban bukott el.
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