
a leghatározottabban tiltakozik ezek ellen a vádak ellen és hangsúlyozza, hogy egy-
részt tekintetbe kell venni a hagyományokat és a helyi sajátosságokat, de bizonyos 
elveket is a hatalom gyakorlásában, így mindenekelőtt azt, hogy nem despotikus 
módon kell uralkodni, hanem a „haza atyjaként". Jellemző, hogy 1707 u tán többször 
is visszatér az erdélyi fejedelmi beiktatás alkalmával kapott „páter Patriae" címre, 
mert azt jellemzőnek ta r t ja hatalomfelfogása szempontjából. 

A bujdosásban az Értekezés a hatalomról című munkájában fejt i ki legössze-
fogóbban véleményét az állam kérdéséről. Eszménye az abszolút monarchia, XIV. 
Lajos állama, amelyet ő azonosít a keresztény, paternális hatalommal. A paternális 
királyság gondolatát erősíti benne a magyar hagyomány, de nem a Verbőczyé, ha-
nem I. István királyé, akinek Intelmeit teljes szövegükben idézi. Emellett ha t rá a 
Fénelon által képviselt utópia is, amely a rendiség bizonyos elemeit aka r j a fel-
támasztani az abszolutizmus „korlátozására", sőt humanizálására. Minderről másutt 
már szóltunk. It t csak arra akar juk felhívni a figyelmet, hogy ez a koncepció nem 
áll távol a felvilágosult abszolutizmus gondolatkörétől. Természetesen a magyar-
országi körülmények nem voltak alkalmasak arra, hogy a XVIII. század elején a 
felvilágosult abszolutizmus elvei alapján alakuljon ki az állam, de hogy Rákóczi 
elképzelései nem tartoztak az utópiák birodalmába, azt bizonyítja, igaz később, a 
század második felében, II. József kísérlete. 

Rákóczi államát mindenekelőtt tevékenysége alapján kell megítélnünk. Ez azt 
jelenti, hogy az eddiginél jobban kell ismernünk ennek az államnak a szervezetét 
és működését. Gazdasági, társadalmi, katonai vonatkozásban sok mindent fel tártunk 
már, de még távolról sem tudjuk azt mondani, hogy pontos képünk lenne a kuruc 
állam szerteágazó munkásságáról. 

JERZY ROBERT NOWAK 

A lengyelek és a Rákóczi-felkelés 

Az osztrákok által halálraítélt és körözőlevéllel üldözött TL_Rák°£zi Ferenc 
fejedelem Brzezanyban, a Sieniawski jcsalád erős várában talált menedéket. Á len-
gyelek—nagy^szerepeL játszottak Rákóczi életében. Legnagyobb szerelme Siéniawska 
hercegnő volt. 1711-ben pedig a lengyel nép figyelmeztetésének köszönhette, hogy 
az osztrák dragonyosok nem fogták el. Rákóczi legjobb bará t ja és tanácsadója, Bgrr. 
csényi gróf úgy menekült meg az osztrák kelepcéből, hogy lengyel apródja életét 
áldozta ezért. Rákóczi néhány éves brzezany-i tartózkodás után Lengyelországból 
indult el, hogy végighordozza Magyarországon szabadságharcának zászlaját, Brze-
zanyban hirdette ki híres, felkelésre buzdító kiáltványát, és itt lelt menedéket há-
romezer-kurucával együtt a felkelési"" mozgalom leverése után. A felkelés egész 
ideje alatt a hatalmas mennyiségű diplomáciai posta és a franciák segítségül küldött 
pénze Lengyelországon ment keresztül. Lengyelország lőszert, fegyvert, muníciót 
küldött a felkelés támogatására. A felkelés elbukása után — 1716-ban az Osztrák 
Császári Tanács ülésén kijelentették, hogy: „Minden eddigi magyar rebellió kez-
detét a Lengyel Királyság területén agyalták ki." [1] 

Milyen forrásai voltak a Rákóczi-felkeléshez akkor nyújtott lengyel támogatás-
nak, amikor maga a svéd és cári seregek által (akik országunkat hatalmas csata-
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térként kezelték) elpusztított, valamint II. Ágost király és Stanislaw Leszczynski 
hívei között régóta dúló belső háborútól elgyötört Lengyelország is felette nehéz idő-
ket élt át? Függetlenül az ilyen vagy más természetű saját ügyektől és egyes, 
Rákóczit támogató lengyel főnemesek számításaitól, minden bizonnyal erős hatása 
volt itt a két nemzet között ősidők óta meglevő szoros baráti köteléknek. Vitéz 
János már 1448-ban, IV. Kázmér lengyel királyhoz írt levelében különösen közeli 
baráti kapcsolatról szól Lengyelország és Magyarország között [2], A következő év-
századok folyamán nemegyszer hangzott el olyan nyilatkozat, amely a lengyel és a 
magyar nép hasonlóságát hangsúlyozta, a szokásokat, életformát, a szabadság szere-
tetét, a hősiességet stb. tekintve, mint az évszázadok kialakította, felette erős barát -
ság forrásait [3]. A barátság eme hagyományaira hivatkozott Bethlen Gábor 1629-
ben a svéd királyhoz, Gusztáv Adolfhoz írt levelében, elvetve Lengyelország közös 
lerohanásának ajánlatát a következő szavakkal: 

„Magyarország nem kezdhet háborút Lengyelország ellen, mivel a két nép 
között régi, szoros szövetségek vannak, s ha a lengyel király adott is legutóbb 
a császárnak kozák segédcsapatokat, ezt ő, a király követte el, nem pedig a 
lengyel nép, amely ebben ártatlan." [4] 

A lengyel—magyar barátság forrásairól és hagyományairól írva, a régebbi tör-
ténetírás főleg a két nemzetnek a tatárok és törökök ellen vívott harcaiban meg-
mutatkozott együttműködését domborította ki, valamint azt a szerepet ruházta Len-
gyelországra és Magyarországra, hogy ők „a kereszténység védőbástyája", „a nyugati 
civilizáció védőfala" [5], Ezzel egyidejűleg a hajdani historiográfia háttérbe szorított 
vagy megkisebbített más olyan, felettébb fontos együttműködési jelenségeket a két 
nemzet között, amelyek már államiságunk korábbi évszázadaiban kialakultak; mint 
a hatalmas Német Császárság terjeszkedése ellen létrehozott védelmi szövetség. Pél-
dául a Ferdeszájú Boleszláv lengyel uralkodó és Könyves Kálmán magyar király 
között már 1108-ban meglevő védelmi szövetség kimondta, hogy: 

„ . . . magyar hadjárat sorsát az Oderánál és az Elbánál döntötték el, s hogy a 
lengyel fegyverek mentették meg ekkor Magyarországot a német elözönlés-
től." [6] 

Továbbá Róbert Károly seregeinek segítsége nagy szerepet játszott Ulászló Lokietek 
királynak, a német Lovagrend terjeszkedése ellen vívott harcában [7]. 

A mohácsi csatát és a magyar államiság összeomlását követően a lengyel ne-
mesi közvélemény nem egy alkalommal hivatkozott a Habsburgok által leigázott és 
elnémetesített Magyarország sorsára, mint egy bizonyos fa j ta figyelmeztetésre a 
Német Császárság törekvései ellen. Nem véletlen, hogy a felosztást megelőző utolsó 
háromszáz év kétségtelenül legnagyobb lengyel királyát, Báthory Istvánt, a lengyel 
nemzeti, Habsburg-ellenes, nemesi érdekcsoport szavazatai alapján választották meg 
királlyá. Báthory uralkodása után örökségként maradt meg Lengyelország és Erdély 
közötti Habsburg-ellenes szövetség hagyománya [8]. Ezen szövetség szellemében 
többek között 1588-ban Giczy magyar fegyveres segítséget küldött Erdélyből. A By-
czyna alatti csatában — ahol fogságba esett a lengyel trón osztrák várományosa, 
Maximilián főherceg is — a magyarok „kitűntek bátorságukkal" [9]. 

A XVII. században a lengyel—magyar kapcsolatokban konfliktusok, összetűzések 
következtek be III. Zsigmond lengyel király Habsburg-barát politikája, majd később 
II. Rákóczi György vakmerő akciója eredményeképpen. Mindezek ellenére a lengyel 
nemesség hatalmas része mégis együttérzéssel viseltetett az elnyomott és elnémetesí-
tett Magyarország sorsa iránt továbbra is. Ebből a szempontból jellemző véleményt 
írt krónikájában Piasecki (XVII. századbeli lengyel történetíró); megállapította a 
lengyel nemesség körében a magyar és cseh szabad királyságot megszüntető Habs-
burgok iránt uralkodó bizalmatlan hangulatot. Nem egész száz évvel később Rá-
kóczi kortársa, az emlékiratíró Erazm Otwinowski. a „könyörtelenül leigázott ma-
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gyarok" példájára hivatkozott, mint sokatmondó figyelmeztetésre, hogy mivel fenye-
getné Lengyelországot a német uralom [10]. 

Nem véletlenül kerestek támogatást Lengyelországban a Wesselényi-féle össze-
esküvés korában a Habsburg-ellenes és franciabarát hívek. 1675-ben III. Sobieski 
János király Jaworówban szerződést kötött Franciaországgal, amelyben figyelembe 
vette a magyar kurucok szerepét az ezt követő Habsburg-ellenes tervekben [11]. 
Sobieski még akkor is — amikor a Törökország részéről való fenyegetés eredménye-
képpen elhatározta, hogy Bécs segítségére siet — Ausztria érdekeivel nem egyező 
véleményének adott hangot a törökökkel szövetséges Thököly-felkelőkkel kapcsolat-
ban. Így írt Piwarski professzor, a jeles történész erről: 

„Már most a bécsi csata után megmutatkoztak az első véleménykülönbségek 
III. János és I. Leopold között, főleg a magyar ügy tekintetében, amikor is a 
lengyel király megpróbált közvetíteni Thököly és a bécsi udvar között, szim-
pátiát tanúsítva a magyarok iránt, megpróbálta befolyásával fedezni őket a 
Habsburg-udvar könyörtelen megtorlási politikája e lő l . . . A magyar felkelők-
kel szemben a császári katonaság által irgalmatlanul alkalmazott megtorlással 
ellenkezett III. János amnesztiaprogramja." [12] 

Tehát nem ok nélkül számított Rákóczi Lengyelországban magyarbarát szimpá-
tiára már az első Habsburg-ellenes összeesküvési tervek megbeszélésének ideje alatt, 
amelyekről még elfogatása és Longuevalle árulása előtt szőtt terveket. Az osztrák 
történészeknek a Rákóczi vallomásait tartalmazó jegyzőkönyveiből ismerhetjük meg 
a várható lengyel segítség ügyében folytatott megbeszéléseket a fejedelem és Lon-
guevalle között. Rákóczi beismerte, hogy a Longuevalle-lal folytatott beszélgetései 
során mondta azt, hogy az előző lengyel király, III. Sobieski János Thököly párt ján 
állt, továbbá az őt követő király, Saxoniai II. Ágost „ . . . olyan ambiciózus uralkodó, 
hogy ha kiterjeszthette volna hírnevét Magyarországra és Sziléziára, biztos nem 
következett volna be ilyen helyzet." [13] 

Rákóczi és Bercsényi az Ausztria elleni harcbaszállási tervek kidolgozásakor 
nagymértékben számoltak a szoros Habsburg-ellenes szövetség" megvalósulásának 
lehetőségével Franciaország és Lengyelország között. Remélték, hogy II. Ágost, Len-
gyelország királya megnyerhető a Habsburg-ellenes szövetség ügyének és annak 
lehetőségét látták benne, hogy a Habsburgok uralma alá tartozó ősi, gazdag lengyel 
tartományt, Sziléziát visszaszerezheti. Lukinich Imre történész így ír Rákóczinak és 
Bercsényinek ezen terveiről: 

„Egy lengyel támadás Szilézia ellen, és ugyanakkor a bajor választófejedelem 
támadása az osztrák tartományok ellen lehetővé tenné a magyar felkelést is. 
Ha a felkelők a lengyelek részéről támogatásban részesülnének, akkor minden 
nehézség nélkül megtörténhetnék II. Ágostnak magyar királlyá való meg-
választása is . . . " (14). 

Maga Rákóczi is már 1700 novemberében különös figyelmet szentelt a. magyar-
országi felkelés Lengyelországgal való összekapcsolása ügyének, megállapítva: 

„Magyarország a lengyel király védnöksége alá kerülne, ami a gyakorlatban 
annyit jelentene, hogy Lengyelország a magyar, Magyarország pedig a lengyel 
érdekeket támogatná, ebben az esetben remélhető, hogy Magyarország meg 
tudja tartani függetlenségét Ausztria és a portá között." [15] • 

Az első közvetlen megbeszéléseket II. Ágost lengyel királlyal Bercsényi gróf 
kezdte meg Rákóczi „lengyel" tervei megvalósítása ügyében. 1701 júliusában Ber-
csényi I i : Ágosttal való találkozásakor előhozakodott Lengyelország, és Magyarország 
perszonáluniójának tervével, sugalmazva a királynak, hogy Szilézia' visszászerzése 
lengyel'hadicél. - - • . - ' • • ' • • •• •.•• ••••• • -
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A kezdeti pozitív reagálások ellenére — II. Ágost részéről — hamar kiviláglott, 
hogy nem lehet az uralkodó ígéreteire építeni. Egész uralkodása alatt nem annyira 
Lengyelország, mint inkább szülőföldje, Szászország, és családja, a Wettyng-dinasztia 
érdekeit nézte. A svéd király, XII. Károly részéről a kormányzását ért fenyegetődzés 
hatására, Ágost elfogadta az Ausztria indítványozta segítséget és egyetértett' vele. 
Ágost királynak Ausztria által megvesztegetett minisztere, Beuchling gróf beleegye-
zését adta, hogy osztrák dragonyosok elrabolják Bercsényit. A ravaszul kieszelt 
osztrák terv főleg Bercsényi lengyel apródjának hősiessége miatt hiúsult meg, aki 
fedezve urát, nagy sebet ejtett a támadók vezérének — Blikner kapitánynak — 
a nyakán, ily módon elősegítve, hogy a kavarodásban Bercsényi megszökhessen [16]. 

Bercsényi elrablásának ügye, a császári dragonyosok garázdálkodása és Ágost 
király kétszínű viselkedése nem a legjobb előjel volt az éppen akkor Lengyelor-
szágba érkező Rákóczi számára. Rákóczi helyzetét rontotta az a tény is, hogy a 
varsói francia nagykövet, du Heron hiába sürgette XIV. Lajost, a francia király nem 
sietett az osztrákok által üldözött fejedelem segítségére, sőt 1702 augusztusában — 
mint ahogy azt Pillias francia történész í r ja — „hetedszer tagadta meg beavatkozá-
sát" Rákóczi ügyében [17]. A kétségbeesett Rákóczi, érezve a helyzet reménytelen-
ségét, félve a császári seregek egy esetleges következő támadásának lehetőségétől 
Lengyelországban, 1702 májusában elhatározta, hogy elhagyja Lengyelországot és 
Törökországba készült. E. Pillias, Rákóczi-témájú, alapos forrásmunkájában utal 
azokra a dokumentumokra, amelyek bizonyítják, hogy Rákóczi Törökországba ké-
szült. Ilyen dokumentum Rákóczinak Thökölyhez írt levele ebben az ügyben [18]. 
Nehéz ma felmérni, milyen politkai veszteség lett volna, hogy ha Rákóczinak sikerül 
Törökországba kerülnie. Ebben az esetben ugyanis nem zárható ki az a legrosszabb 
eshetőség sem, hogy Rákóczi már 17 évvel korábban magányos „rodostói bujdosóvá" 
vált volna. 

Sieniawskinak, a későbbi koronahetmanná lett belzi palatinnak a szépségéről, 
műveltségéről és gazdagságáról [19] híres felesége — aki urára döntő befolyással 
volt —, Elzbieta Sieniawska a lengyel történelem kétségtelenül legszínesebb női 
alakja volt. A kortársai által „meg nem koronázott királynőnek" és a „köztársaság 
első számú dámájának" titulált Sieniawska hercegnő, ez a rendkívüli politikai tehet-
séggel megáldott nő, a lengyelországi franciabarát politikai frakció tényleges veze-
tője volt II. Ágost idején, diplomáciai megbízottai pedig szüntelenül úton voltak 
Versailles-tól Konstantinápolyig, Pétervártól Drezdáig [20], Hozzá fordult XIV. Lajos 
követe is a császári pribékek üldözte fejedelem számára kért segítség ügyében. így 
emlékezik erről később maga Rákóczi fejedelem emlékirataiban: 

„De a lengyel király és az ország főurainak legnagyobb része a császár pár t ján 
állt, és ezért számomra minden veszéllyel volt tele. Rá kellett bíznom magam 
a követ tanácsára. (Du Heron francia követről van szó — J. R. Nowak.) 
Ő nagy őszinteséggel és éber buzgalommal látott személyem biztosításához és 
azt hitte, nem találhat a Franciaország érdekeihez vonzódó nagyok között 
olyasvalakit, akire több bátorsággal bízhatná személyemet, mint a belzi pala-
tinára . . . E hölgy szelleme, férfias bátorsága és nagylelkűsége meghaladta 
nemét." [21] 

Du Bonnac márki, francia diplomata így ír Sieniawskáról: 

„Du Heron úr beavatta Rákóczi fejedelem titkába, és oly képet rajzolt a 
fejedelem személyéről, amely nagyon alkalmas volt rá, hogy e nagylelkű és 
cseppet sem hideg hölgyet a szerencsétlen ember megsegítésére bírja." [22] 

Rákóczi és Sieniawska először 1791 karácsony éjszakáján találkoztak és ez a talál-
kozás volt több éves kapcsolatuk kezdete. Sieniawska segítségével tett szert Rákóczi 
több befolyásos lengyel személy széles körű ismeretségére [23], Viszonylag bizton-
ságos körülményeket biztosított a hercegnő a fejedelem és hívei számára, hogy a 
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felkelés magyarországi kirobbantásáig hátralevő legnehezebb időket átvészelhessék, 
két évig menedéket adva nekik birtokain. A szabadságharc megkezdése után Sie-
niawska „ténylegesen vezette a felkeléshez nyújtott segítséget" [24], többször adott 
anyagi és katonai támogatást, több száz tisztet és katonát verbuvált, valamint köz-
vetített a felkelők és Franciaország közötti diplomáciai levelezésben [25], Meghatott-
sággal írta Ráday Pál, a felkelési kancellária vezetője, hogy Sieniawska hercegnő 
készen állt nem csak „utolsó pénzét odaadni, de vérét is ontani" [26] a felkelés 
ügyéért. Maron francia diplomata 1703-ban azt írta, hogy: 

„Sieniawska üzletet kötött Lengyelország királyával 1000 puska megvásárlá-
sára Rákóczi s zámára . . . Azt mondta a királynak, hogy a férjének kellenek a 
fegyverek . . . Nélküle a munícióvásárlás és a pénzküldemények valójában nem 
lettek volna lehetségesek." [27] 

Bonnac, egy másik francia diplomata megállapítása szerint: / 
„A belzi palatina asszony küld még két-, háromszáz oláhot Rákóczi fejedelem-
hez, hogy a magyarokat táplálja, a fejedelemnek nyújtott lengyel támogatás 
ténye, valamint az, hogy a tatárok is segíteni fogják Rákóczit." [28] 

Külön figyelmet érdemel Sieniawska szerepéről Tomasivszkijnek — a Rákóczi-
felkelés korabeli lengyel—magyar kapcsolatokról szóló legrészletesebb mű alkotójá-
nak — a véleménye [29]. Ezt a művet méltatlanul mellőzték a magyar történészek, 
nyilván abból az okból, hogy ukrán nyelven és cirill ábécével íródott. Tomasivszkij, 
akitől távol állt, hogy Sieniawska alakjához kritika nélkül közeledjen [30], a her-
cegnőnek a Rákóczi-felkelésben játszott szerepéről írva, teljes határozottsággal álla-
pította meg azt, hogy: 

„Segítsége nélkül még csak elképzelhető sem lett volna a szabadságharc elő-
készítésének lehetősége, sőt bizonyos mértékben még a támogatása sem. Éppen 
ezért érzett Rákóczi őszinte és mély hálát." [31] 

Nem furcsa az sem, hogy abban az időben a bécsi udvar és II. Ágost király 
közötti levelezésben állandóan szerepelt Sieniawska neve, ahol is a Rákóczinak és 
a felkelésnek szánt segítség eszközei megszerzésében egyenesen kiapadhatatlan ener-
giájú, „igen vállalkozó szellemű és felettébb veszélyes" [32] hercegnőt szemrehányá-
sokkal illették. 

1705-ben a Bécsi Császári Haditanács tagjai — megtudván, hogy a hercegnő 
Sziléziába kíván látogatni — nyílt merénylet elkövetését határozták el Sieniawska 
személye ellen. A parancsot teljesíteni, katonákat küldtek, hogy azonnal fogják el 
a hercegnőt, aki azonban — nyilván tudomást szerezve valakitől az utasításról — 
megváltoztatta tervét, lemondva a sziléziai útról, visszamaradt Krakkóban [33], így 
a bécsi' terv csütörtököt mondott. 

Sieniawska alakja és a Rákóczi-felkeléshez fűződő kapcsolatai biztosan meg-
érdemelnék, hogy az eddiginél sokkal szélesebb körben népszerűsítést nyerjenek, 
hiszen ragyogó téma és anyag ez film-forgatókönyvhöz vagy egy televíziós-sorozat-
hoz. Talán érdemes itt megemlíteni ennek a felettébb gazdag, nyíltan reneszánsz 
személyiséget képviselő Sieniawskának néhány jellemző vonását és tehetségét. De-
l'Hommeau, francia diplomata többek között ezt írta Sieniawskáról: 

„Nagylelkű, emelkedett gondolkodású úrhölgy, nagy igyekezettel intézi ügyeit,, 
s ezek vitelén négy-öt órát dolgozik egyfolytában, meglepő élénkséggel. Munka 
után örömest vadászik, ami az ő pihenése, meg a lőfegyverekkel való foglala-
tosság, mert nagyon ügyesen lő célba." [34] 

Kifejezett csodálatát fejezte ki Sieniawska iránt Ráday Pál, ezt írva: 

„Az asszony az vár piaczára alá menvén, pistolyokat hozatott magának, és; 
nyolcz lépésnyiről egy sidó csapkához lövöldözött olly derekassan, hogy egy 
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más után ött lövés között sem vétett; sőt annakfelette egy fáczakára tőlem 
kérvén egy császár pinzit (minthogy az meg holt lengyel királly pinzihez nem 
akart lövöldözni) ött lépésnyiről háromszor egy más után egy golyóbissal az 
pinzet el lőtte az francia király egésségiért; s ezek pedigh meg lévén voczorá-
hoz ültünk, a holott Augustus királyért egy pohár bort köszönt el; de az után 
ugy explicálta, hogy Saxoniában uralkodgyék." [35] 

A politika és a „lövöldözés" nem voltak Sieniawska egyedüli sajátosságai. Piotr 
Bohdziewicz tíz évvel ezelőtt kiadott, „Elzbieta Sieniawska művészi levelezése az 
1700—1729-es években" című könyve a mecénás hercegnőnek a nagyság szempontjá-
ból imponáló tetteiről tanúskodó anyagot mutatott be. Sieniawska volt a Wilanówi 
kastély építésének kezdeményezője, valamint húsz nagyobb épület (kastélyok, kolos-
torok, templomok) restaurációs munkálatainak alapítója vagy kezdeményezője. Emel-
lett kiváló jogi szakértő volt, mindig győzelmet aratott az általa vezetett bírósági 
eljárásokban. Igaz, hogy ez alkalmakkor ő sem volt mentes a korára annyira jel-
lemző elfogultsági irányzattól. Erazm Otwinowski leírta például, hogy az indulatos 
hercegnő azt mondatta Swiniarski képviselőnek, aki „az igazság szerint hozott ellene 
ítéletet", hogy Kamieniecben sötét a börtön. 

Sieniawska hercegnő energiájával, intelligenciájával és személyes varázsával 
kora kiváló alakjainak csodálatát nyerte meg: elbűvölte többek között Nagy Péter 
cárt és II. Ágost királyt is. Mégis, minden udvarlójával szemben a fiatal, roman-
tikus magyar fejedelmet részesítette előnyben. Kettejük politikai együttműködését 
évek seregén keresztül a kölcsönös nagy szerelem érzése támogatta. Visszatükröződik 
ez a szerelem Rákóczinak Elzbieta Sieniawskához franciául írt madrigáljában, 
amelynek melankóliával teli befejező szavai a következők: 

„Titkoljuk az érzést, rejtsük el, mi vágyunk! 
Nem zavar majd semmi; azon napra várjunk!" [36] 

Sieniawskán és férjén kívül -főleg a franciabarát érzelmű lengyel mágnások 
közül segítettek sokan Rákóczinak. Többek között Radziecjowski prímás, Potocki 

a kijevi vajda —, K^tski, krakkói vajda és Wiániowiecki herceg. Érdemes külön 
megemlíteni a legendás bátorságáról közismert tüzérparancsnok, Kqtski szerepét. 
Rákóczi a „Vallomások"-ban a legforróbb szavakkal beszélt K^tski barátságáról és 
segítségéről, akinek várában határozta el magát véglegesen, hogy a felkelő parasztok 
élére áll. Kqtski katonái alkották a fejedelem első személyi őrségét akkor, amikor 
Rákóczi a magyar határ felé indult [37]. A Rákóczi-felkelés első, legnehezebb hónap-
jaiban katonai segítséget adtak még Wiániowiecki herceg és Potocki palatínus is [38]. 

Amikor a felkelők első, Munkács alatti sikertelensége után Rákóczi újból a len-
gyel határig, Zawadkába vonult vissza 1703 júliusának elején, komoly segítséget 
jelentett a Bercsényi vezette 600 főből álló „aránylag kitűnően felfegyverzett lengyel 
segédcsapat" [39]. Asztalos Miklós történész így írt erről: 

. „Ennek a kiképzett hat századnak igen jó hatása volt. Egyrészt roppant fel-
bátorította a népet, amely eddig csupán két visszavonulást t apasz ta l t . . . más-
részt alapjául szolgált annak, hogy a szájról-szájra lopakodó híradás a segít-
ség mértékét fantasztikusan felnövessze, ami a hírektől már alaposan felizga-
tott országban igen kedvezően fokozta a Rákóczi mellett megnyilvánuló han-
gulatot." [40] 
Olyan hírek terjengtek, hogy Rákóczi „40 ezer lengyel és svéd katonát vezet." 

A lengyel támogatás tovább folytatódott a felkelés ideje alatt is. Bonnac márki 
például 1703 augusztusában ezt írta XIV. Lajos királynak: 

•' „Potocki uram, a kijevi palatinus nagy buzgalommal tevékenykedik ez ügy-
ben-. Rákóczi fejedelemnek adott néhány katonát, akiket ő vezetett. A-dolgok 
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megkönnyítése érdekében készen állok kijelenteni, hogy Királyi Felséged mit 
óhajt tenni ezen az oldalon (ti. Magyarországon), engedélyt ad-e jóságában 
toborzás elvégzésére, amik szükségesek lennének, még ha csak gyalogság is." [41] 

A Rákóczi-felkelés korában a lengyel—magyar kapcsolatok történetének egyik 
legfontosabb eseménye volt, hogy 17Ó7-ben javaslat született Rákóczinak Lengyel-
ország királyává való megválasztására. A II. Ágost és Leszczyóski hívei közötti küz-
delem elhúzódása miatti csüggedt légkörben született meg a gondolat, hogy éppen 
Rákóczit válasszák meg királynak, „ . . . hogy az egyik és másik országban, Lengyel-
országban és Magyarországon a szabadság javát a trónnal együtt olyan férfiú elmé-
jére bízzák, aki kész mindenre, ami által Magyarország szabadsága újra éled, Len-
gyelország sebei pedig begyógyulnak" [42], Tüzes szószólója lett Rákóczi lengyel 
királlyá választásának Nagy Péter cár is, aki megunva a svédektől folyton meg-
riadó II. Ágostot, azt mondta: „Bátor embert akarok szomszédomul, nem ilyen 
Ágostot!" [43] 

Milyen cél lebegett a Rákóczit lengyel trónra javasló mágnások szeme előtt? 
Az egyik legújabb és egyben legérdekfeszítőbb, ezt a történelmi kort taglaló lengyel 
publikáció szerzője, A. Kamiñski történész ezt í r ja: 

„Ausztria esküdt ellenségének, tehát Franciaország szövetségesének lengyel 
királlyá választása arra akarta késztetni XIV. Lajost, hogy lépjen fel védel-
mében XII. Károly előtt. Várható volt, hogy — hála Versailles közvetítésének 
— a svédek békét kötnek Oroszországgal és elvetve Leszczyóski ügyét, Rá-
kóczit hagyják trónon." [44] 
Így Lengyelországot is békében hagyták volna a pusztító idegen katonák. 

Néhány hónappal később kiderült mégis, hogy a svéd—orosz háborúnak véget-
vető — francia közvetítéssel a lengyel viszonyokat normalizáló — Rákóczi-királyság-
hoz fűződő remények nem valósíthatók meg. Ennek mindenekelőtt az volt az oka, 
hogy XII. Károly Oroszország iránti állásfoglalásának makacssága miatt nem jöhetett 
létre megegyezés. Ebben a helyzetben Rákóczi jelöltsége még legközelebbi hívei — 
természetesen Sieniawska — számára is értelmét vesztette [45], Hiszen így csupán a 
lengyel trónért versengők száma emelkedett volna, megnövelve a háborútól meg-
gyötört országban a zavargást. Maga Rákóczi is hamar megértette kedvezőtlen hely-
zetét és Nagy Péter cár nógatása ellenére fokozatosan igyekezett visszavonni jelölt-
ségét [46]. 

Rákóczinak lengyel királlyá választása tervéért Sieniawska hercegnő fizetett a 
legkeservesebben. XII. Károly svéd király a számára kényelmetlen terv fő kezdemé-
nyezőjének titulálta a. hercegnőt, és megparancsolta bebörtönzését. Csak a francia 
király közbenjárására szabadult ki Sieniawska több hónapos fogság után [47], aki 
ezután nyomban levelet írt Rákóczinak, tájékoztatva őt arról, hogy ismét szabad és 
— bár egészségileg leromlott, mert nehéz időket élt át — semmit nem változott 
kettejük kapcsolata [48]. 

1710-ben, menekülve a császári hadak üldözése elől, néhány ezer lengyel katona 
érkezett Magyarországra a kijevi palatínus, Potócki vezérlete alatt, aki már 1703-ban 
támogatta Rákóczit. Részt vettek a magyar felkelők néhány ütközetében, bátorsá-
gukkal főként a romhányi csatában tűntek ki. Markó A. a Rákóczi-felkelés hadi-
története témájából készült munkájában így ír a romhányi ütközetről: 

„A lengyelek nagy lendülettel támadtak. Mindjárt az első összecsapásnál be-
nyomták Sickingen vérteseinek arcvonalát, sőt azoknak háta megé kerültek 
és felzavarták az ott elhelyezett labanc huszárokat. . . . A lengyelek átkaroló 
mozdulata ellenben teljes sikert aratott. Sickingen nehéz lovasságát,- a labanc 
huszárainak egy részét összeverte és teljesen körülzárta." [49] 
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A lengyel seregek magatartásáról legjobban Dalnoki Veres Gerzsonnak, az ebből 
az időből származó, versbe szedett magyar beszámolója tanúskodik. Leírja, hogy a 
csata hevében a lengyelek nyugtalanul kérdezgették: „Ubi est princeps?" (Hol van 
a fejedelem?). Veres megindultan kommentálja, hogy „ez idegen nemzet volt, mégis 
féltette" [50]. 

Amikor a kurucok minden hősiessége ellenére a szabadságharc 1711-ben el-
bukott, háromezer felkelő talált menedéket Lengyelországban. Ezekből az időkből 
maradt fenn az a számos kuruc dal, melyek tartalmazzák a lengyelországi bujdosást: 
„Fordulj kedves lovam Lengyelország f e l é . . . , Isten veled Magyarország. . . stb. [51], 
Nem hiányoztak a lengyel nép részéről a magyar barátoknak nyújtott segítség meg-
nyilvánulásai sem. Rákóczi is ennek a magyarok iránti szimpátiának köszönhette, 
hogy sikerült elkerülnie az osztrák dragonyosok kelepcéjét 1711-ben. Köpeczi Béla 
és Várkonyi Ágnes a következőket ír ják: 

„Rákóczi szerencsésen kikerülte a wysoczki erdőben elhelyezett két német 
század cselvetését is. E merényletterv meghiúsulásában nagy szerepet játszott 
a lengyel lakosság. Scholtz kapitány panaszolja egyik jelentésében, hogy a 
lengyelek zöme rokonszenvezik Rákóczival és segíti a kurucokat." [52] 

Rákóczinak és néhány kiváló hívének lengyelországi tartózkodásáról igen sok 
magyar publikáció jelent meg [53]. Talán érdemes itt megemlíteni az osztrákok ter-
vezte Bercsényi-elrablás (1716-ban) egyik olyan részletét, amely nem ismert Magyar-
országon. Jarochowski történész szerint az osztrák udvar nyugtalanul figyelte Ber-
csényi emigrációs tevékenységét Lengyelországban, félve egy újabb rebellió előkészí-
tésétől. Éppen ezért II. Ágost kegyencének (Fleming grófnak) hallgatólagos bele-
egyezésével az osztrák diplomaták részletes tervet dolgoztak ki Bercsényi és társai 
elrablására. Bercsényiéknek sikerült elkerülniük ezt a csapdát, valószínűleg Sie-
niawska figyelmeztette őket [54]. Az osztrák követ éppen az akció végrehajtására 
akart parancsot adni, amikor levelet kapott Sieniawskától, aki értesítette őt, hogy 
„Bercsényi, Forgách és Eszterházy grófok a törökországi Chocimba utazva" [55] 
jól megtréfálták. 

Rákóczi lengyel kapcsolatainak érdekes epilógusa volt, hogy törökországi szám-
űzetése aiatt Sieniawskával folytatott levelezésében 1727-ben azt javasolta a herceg-
nőnek, hogy fia, Rákóczi György kössön házasságot Sieniawska lányával, Zofia 
Denhoff-fal [56], Sajnos az osztrák kormány állította akadályok és Elzbieta Sie-
niawska hercegnő halála folytán a terv nem válhatott valóra. 

A Rákóczi-felkelés ideje alatti lengyel—magyar kapcsolatok, a Rákóczinak és 
kurucainak nyújtott támogatások mélyen bekerültek a magyar köztudatba. Hopp L. 
ezt ír ja: 

„Bizonyos, hogy a Rákóczi-hagyomány lengyel tényezőinek éltető hatása volt 
a későbbi magyarországi és lengyelországi nemesi-nemzeti patrióta mozgalmak 
egymásra találósában." [57] 

Már néhány évtizeddel a magyarországi Rákóczi-szabadságharc után számos 
lengyel talált menedéket magyar földön, akik a bári függetlenségi konföderációban 
vettek részt. A szimpátia több formában megnyilvánult Magyarországon az első nagy 
lengyel nemzeti felkelés iránt is, amelyet Tadeusz Koáciuszko vezetett. Ilyen volt 
például a „Hungari ad Polonos" című, röplap formájában elterjedt vers. A lengyel-
baráti érzésekben leggazdagabb időszak a novemberi felkelés bukását követően volt 
(1830—1831), amikor nagyszámú magyar birtok — kiváltképp az északi magyar terü-
leteken — tűnt ki azzal, hogy lengyel menekülteknek adott menedéket, a legnagyobb 
magyar forradalmárok és értelmiségiek írásaikkal szálltak síkra az „élő szobor" 
(a lengyel nemzet) védelmében Kölcseytől Vörösmartyig, Kossuthtól Wesselé-
nyiig [58]. 
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A barátság szép hagyományai tovább éltek az 1848—49-es magyar szabadság-
harcban, a lengyel januári felkelésben 1863—1864-ben — amelyben több száz ma-
gyar önkéntes vett részt; és a Magyar Tanácsköztársaság idején, amikor lengyelek 
is harcoltak Magyarországon. Ez a hagyomány nem szűnt meg még akkor sem, ami-
kor a Horthy-kormány a III. Birodalom szövetségeseként kapcsolódott be a II. világ-
háborúba, mert a magyar nemzet hű maradt a barátság tradícióihoz, készséggel 
ellátva a 140 ezernél is nagyobb számú lengyel menekültet. Ezek a példák fényesen 
igazolják a lengyel—magyar kapcsolatok vezető magyar szakértője, Kovács Endre 
professzor véleményének helyességét: 

„A magyar—lengyel kapcsolatok sajátos természetéhez tartozik, hogy éppen a 
haladó vonások ütköznek ki szembeszökőn, ez az, ami e kapcsolatok tartalmá-
ban minden kor szemében vonzó és izgató." [59] 
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