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A spanyol kémhálózat
Hírt szerezni és hamis hírt elhinteni, titkos akciókat, 
összeesküvéseket szervezni az állam kül- és belföldi 
tevékenységének ma már bevett eleme, s ebben  
– derül ki Földi Orsolya írásából – a kora újkori 
spanyol titkosszolgálat, II. Fülöp kémszervezete 
 példaadó volt
58. OLDAL

Ez a hajóút teremtette  
meg Amerikát?
Sokan még négyszáz évvel azután is, 
hogy a Mayflower megérkezett  
az Újvilágba, úgy gondolják,  
hogy ez a hajóút vetette meg  
az amerikai szabadság és tole-
rancia alapjait. Vajon a tények 
alá támasztják ezeket a hiedel-
meket? James Evans vizsgálja 
meg a kérdést
64. OLDAL

Ki árulta el  
Stuart Máriát?
Élete akár egy Shakespeare-
tragédia: nemi erőszak, gyilkos-
ság és árulás szomorú története. 
De kit terhel Stuart Mária  
skót királynő halálának bűne?  
Kate Williams hat potenciális 
bűnöst vesz célba – hetedikként 
pedig magát Máriát
51. OLDAL

James Bond és  
az ihlető valóság
Ki volt az „igazi” James Bond,  
Miss Moneypenny, M vagy Q?  
Henry Hemming tekinti át,  
milyen valóságos alakok húzódnak  
meg Ian Fleming sikeres kémsorozata  
és a filmadaptációk mögött
41. OLDAL

Minden igaz magyar 
szabadságharca
A kuruc harcmodor és a sereg nem 
megfelelő szervezése hátráltatta 
II.  Rákóczi Ferenc szabadságküzdel-
mét, amely – mutat rá új könyvében 
Barta János – a végső bukás ellenére 
nagyon fontos eredményeket ért el
18. OLDAL



2020. NOVEMBER
Tartalom

A CÍMOLDALON: II. Rákóczi Ferenc 
portréja, László Fülöp alkotása, 1896.  
A háttérben: kuruc és labanc  
katonák harca

ROVATOK 
N5  Levelek
N8  Naptárlapok
N14 Amerika évszázada – John F. Kennedy útja  
 a hatalomhoz
N15 Még rövidebben – Történelmi kishírek a nagyvilágból
N16 Tallózó – Az értelmiség a gyárba megy
N17 Vélemény – A kitáguló világról
N76 Ki gondolná?
N81  Ajánló – Halálos együttérzés – A „magyar ügy” és  
 az ENSZ, 1956–1963

12 A vikingek voltak  
a himlő „szuperterjesztői”?
A himlő már a viking korban, 
 egymástól nagy földrajzi távolságra  
lévő területekre is eljuthatott,  
derül ki egy többéves kutatásból

28 Egy elbukott, mégis  
sikeres függetlenségi  
mozgalom
Rákóczi értékelése megosztotta  
az utókort. Pálffy Géza a legújabb 
kutatások fényében elemez

36 Rákóczi Vallomása  
és a történelmi valóság
Annak, amit II. Rákóczi Ferenc  
a száműzetésében papírra vetett, 
 sokszor kevés köze van a tényekhez. 
Tüskés Gábor a Vallomást vallatja

46 Börtönreformer,  
szegények bajnoka
Rosalind Crone négy területet  
emel ki, amelyeken Charles Dickens 
elindította társadalmi keresztes 
 hadjáratait a 19. században

70 Trump, a példátlan?
Donald Trump elnöksége tényleg 
gyökeresen szakít a Fehér Ház 
korábbi tradícióival? Mark White 
keres választ a kérdésre

TOVÁBBI 
CIKKEK 

4 BBC History – 2020. november

KOSSUTH (36-1) 225-8400, 225-8401
VEVŐSZOLGÁLAT vevoszolgalat@kossuth.hu

SZERKESZTŐSÉG (36-1) 888-9153
 bbchistory@kossuth.hu
 BBC History, 1327 Budapest, Pf. 55

 Kiadja a Kossuth Kiadó Zrt.
 Felelős kiadó: Kocsis András Sándor
 elnök-vezérigazgató
 Alapító főszerkesztő:  Papp Gábor
 Szerkesztők: Győrffy Iván, Litván Dániel
 Művészeti vezető: Kiss Áron
 Tördelőszerkesztő: Bahurek Gabriella
 Korrektor: Török Mária
 www.historymagazin.hu

ELŐFIZETÉS belföldre és régebbi számok  
 Fejtő Ferenc Könyvesbolt   (36-1) 888-9120
 Örkény István Könyvesbolt (36-1) 782-1712
 Toldy Ferenc Könyvesbolt   (36-1) 225-8400
 A digitális lapszámok megvásárolhatók  
 és előfizethetők: www.digitalstand.hu,
 www.dimag.hu, iPad, iPhone: Újságosstand

 külföldre
 Color Interpress Kft.
 (36-1) 243-9232
 e-mail: info@colorinterpress.hu

HIRDETÉS LifeTime Media Sales House
 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.
 Tel.: (36-1) 316-4556
 email: ertekesites@lam.hu 

 Készült az Ipress Center Central  
 Europe Zrt.-ben. 2600 Vác, Nádas utca 8. 
 Felelős vezető: Borbás Gábor
 (36-27) 518-990

 ISSN 2062-5200

 A brit kiadás főszerkesztője: Rob Attar; 
 művészeti vezető: Susanne Frank; képszerkesztő: Sam Nott; 
 kiadói igazgató: Andrew Davies; ügyvezető igazgató: Andy Marshall

 Immediate Media Co Ltd
 Chairman – Eckart Bollman
 Deputy Chairman – Peter Phippen
 CEO – Tom Bureau
 Director of International Licensing and Syndication – Tim Hudson
 International Partners Manager – Anna Brown  

 BBC Studios, UK publishing
 Director of Editorial Governance: Nicholas Brett
 Director of Consumer Products and Publishing: Andrew Moultrie
 Head of Publishing: Mandy Thwaites
 UK Publishing Co-ordinator: Eva Abramik
 UK.Publishing@bbc.com
 www.bbcstudios.com

 Licenctulajdonos:  
 BBC Worldwide Limited, 101 Wood Lane, London W12 7FA 
 A History- és a BBC-logó a British Broadcasting Corporation  
 bejegyzett védjegye. 
 © Immediate Media Company (Bristol/London) Limited. 
 Minden jog fenntartva. A magazin tartalma szerzői  
 jogvédelem alá esik.



Levelek
2020. NOVEMBER

A lapzártánk után esedékes amerikai elnökválasztás messzire 
nyúló történelmi kérdéseket vet fel, amelyek a Zarándok Atyák 
új, választott hazájukba megérkezésének 400. évfordulóján 
sajátos értelmezési keretbe kerültek. A témáról szóló két cik
künket az alábbiakban Dérer Miklós külpolitikai elemző avatott 
szakértőként értelmezi. Közreműködését ezúton is köszönjük!

A szerkesztőség

Trump ürügyén
Az olvasó kezében tartott számban olvasható Mark White-írás  
(70. oldal) kérdésfeltevése, hogy vajon a 2016-ban megválasztott  
amerikai elnök eddig „soha nem volt” jelenség-e az Egyesült Államok 
történetében, szakítás-e az alapvető elvekkel és célokkal, egy mind-
ezeken túlmenő, általánosabb kérdést is felvet. Nevezetesen, hogy 
mennyire érhető tetten a politikában, a politikai szereplők lépései-
ben az elődökkel való folyamatosság, illetve mennyiben szakítás 
tevékenységük a megelőzőekkel. Nos, az Államokban a politikusok 
döntő részének – pártállástól függetlenül – századunkra fontos 
kommunikációs narratívája lett az amerikai különlegesség és kivé-
telesség felfogása. Ennek a még az első puritán telepesek időszaká-
ban, a kora 17. században megfogalmazott és bibliai előzményekre 
utaló, a hegyi beszéd krisztusi szavait kölcsönvevő narratívának a 
lényege, hogy Amerika „egy város a hegyen”, világító fáklya, amelyre 
a népek példaként tekintenek. Erre a krédóra elnökök sora hivatko-
zott beszédeiben, legutóbb Kennedy, Reagan és Obama is. A kivé-
telességtudat az utóbbi száz-egynéhány évben (de a nyugati féltekén 
még előtte is) küldetéstudattá, expanzionizmussá, majd interven-
cionizmussá is alakult, és többek között az amerikai külpolitika 
alapvető militarizálódásához vezetett.

Ám paradox módon a kivételesség, „a választott nép” típusú önér- 
tékelés, amelyet a gyorsan integrálódó és főleg fehér bevándorló  
generációk is jó részben osztottak és mai napig osztanak, egyúttal 
elszi ge telődési és befelé fordulási tendenciákat is erősített. A poli  ti kai 
köldöknézés – az úgynevezett izolacionizmus, ami egyesek szerint 
tulajdonképpen az „igazi” amerikaiak „gyári alapbeállítása” – olyan-
kor erősödik fel, amikor a külpolitika úgymond túlterjeszkedik (lásd 
Vietnám, Afganisztán, Irak esetét), és a belső erőforrásokat véglete-  
kig feszíteni látszik. Ilyenkor erősödnek fel a „Gyere haza, Amerika!” 
(Come Home, America) típusú jelszavak és mozgalmak. A közvélemény  
jelentős része látja, sőt saját bőrén érzi a problémá kat, és olyan poli-
tikusoknak és eszméknek szavaz bizalmat, akik, illetve amelyek 
 visszatérnek a „valódi” amerikai értékekhez és hagyományokhoz,  
a protekcionizmus, az unilateralizmus, a másokra tekintettel nem 
lévő cselekvési szabadság (freedom of action) – egyszóval az „Amerika 
az első” ideig-óráig beválni látszó politikájához. Hogy aztán egy idő 
múlva forduljon a kocka, és kezdődjön elölről a húzd meg-ereszd meg 
körforgás, az izolacionizmus és az expanzionizmus váltógazdasága.

Valójában persze ez nem váltógazdaság, nem igazi körforgás, 
mivel a két irányzat tulajdonképpen versengő szimbiózisban létezik. 
Vagyis sohasem teljes a befelé fordulás, és sohasem érvényesül teljes 
egészében az internacionalizmusnak is nevezett aktivista globális 
elkötelezettség. Az eseményekre, politikákra és elnökökre adott 
reakcióként hol az egyik, hol a másik kerül időlegesen a homloktérbe, 
olykor alaposan korlátozva a másikat.

Úgy gondolom, a Trump-jelenséghez is így kell közelítenünk.
Dérer Miklós

Válasz a dilemmára
A BBC History 2020. augusz-
tusi számában a „főszerk. 
levele” című rovatban felvetett 
kérdésre adható választ egészí-
tem ki egy adalékkal. Teszem 
ezt annak ellenére, hogy vél-
hetően soha nem lesz egység 
az atomfegyver 1945-ös beve-
tését illetően, a mellette való 
kiállás, illetve az elítélés tekin-
tetében. A kérdés nemcsak a 
kerek évforduló okán, hanem 
azon túl is a nukleáris korban 
valamiféle „örökérvényűség-
gel” bír. Az ennek árnyékában 
meghúzódó további kérdés az, 
hogy lehet-e bárkinek, bármi-
lyen helyzetben, bárkinek a 
nevében jogot formálnia arra, 
hogy a sokszorosan súlyosabb 
következmények megelőzése 
érdekében, annál kevésbé súlyos, 
de önmagában mégis rendkí-
vüli következményekkel járó 
végzetes sérelmet okozzon? Bár 
a kérdés több – itt nem részle-
tezett – vonatkozásban is eltér 
a büntetőjogban ismert vég-
szükség lényegétől, vannak 
azonban rokonítható és vizsgá-
latra érdemes paraméterek is. 
Ez annak ismeretében is így 
van, ha tudjuk, hogy a korrekt 
válaszadáshoz kizárólag ez 
a fogódzó kevésnek bizonyul. 
Ilyen ismérv lehet a veszély-
helyzet másként el nem hárít-
hatóságának kérdése, továbbá 
az, hogy a megvalósított cse-
lekmény ne okozzon nagyobb 
sérelmet, mint amelynek elhá-
rítására törekedett. Vegyük 
ezeket sorba röviden.

A cikk szerint is az atom-
fegyver bevetése „japánok száz - 
ezreinek és a szövetséges kato-
nák tízezreinek életét mentette 
meg”. Ha a számokban tévedés 
van, az legfeljebb a lehetséges 
áldozatok nagyságrendjének 
alábecsüléséből fakadhat. Ha 
az Egyesült Államok nem ren-
delkezett volna ezekkel a fegy-

verekkel, illetve ha azokat nem 
vetette volna be, akkor a hivat-
kozott következmények kiala-
kulása Japán inváziója – tehát 
a háború vélhető eszkalálódása 
– folytán elkerülhetetlen lett 
volna.  Mivel más eszköz, amely 
a feltétel nélküli rapid kapitu-
lációt kikényszeríthette volna, 
nem létezett, ezért ez a körül-
mény – álláspontom szerint – 
önmagában dokumentálja a 
veszélyhelyzet másként el nem 
háríthatóságát. Másképpen  
megfogalmazva, az alkalmazot-
tól eltérő más eszköz (mód-
szer) célszerű felhasználására 
nem volt lehetőség. 

A feltétel nélküli megadás 
nélkülözhetetlen volt, mert ez 
tette lehetővé – Német ország-
hoz hasonlóan – a háborúhoz 
vezető intézményrendszer fel-
számolását. Megjegyzem, hogy 
a japán militarista szellemtől 
tökéletesen idegen volt – a nem - 
zet kisebbrendűségével azonos - 
nak tekintett – a megadás lehe-
tősége. A japán stratégák ter- 
vei között – a történelmi múlt 
hagyo mányainak figyelem-
be vételével – a feltétel nélküli 
megadás nem szerepelt. Ezt 
a két bomba bevetése közötti 
hezitálásuk is bizonyította. 
A japán katonáknak halálig kel - 
lett harcolni, s a kommuniká-
ció ezt igyekezett sulykolni 
a polgári lakosság körében is. 
Pearl Harbor után az Egyesült 
Államok egyedül akart domi-
náns hatalom lenni a megadásra 
kényszerített Japán felett, ezért 
a Szovjetunió hadba lépését 
meg előzően került sor a két 
bomba felrobbantására. Az idő - 
zítésben a Szovjetunióra gyako - 
rolt politikai, katonai nyomás-
nak is – vélhetően – szerepe volt. 

Lehet a háborúk történetét 
az ártatlanok szenvedése törté - 
netének is tekinteni, hiszen tud - 
ható volt, hogy az áldozatok 
elsöprő többsége a civil lakosság 
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köréből kerül ki, miként ez 
a japán második világháborús 
támadások esetében is tapasz-
talható volt, de a kérdés erkölcsi 
síkra terelése – egyetértve a 
neves történészek álláspontjá - 
val – vélhetően nem vezet sehova. 
Megjegyzem, nincs tudomá-
som arról, hogy a japán polgári 
lakosság sorozatos tüntetések-
kel, tömegdemonstrációkkal 
fejezte volna ki egyet nem érté-
sét a Roosevelt elnök által a gya - 
lázat napjának nevezett 1941. 
december 7-én történtek miatt. 

Hirosima és Nagaszaki nem 
tekinthető egy jogsértést jog-
sértéssel orvosolni kívánó 
megoldásnak. A felsorolt érvek 
talán elégségesek az állítás 
helyt állóságának igazolásához.

A menthetőség, az indokolt-
ság, büntetőjogi vonatkozás-
ban a büntetlenség feltétele az,  
hogy a cselekmény, az alkal-
mazott eszköz, módszer ne 
okoz zon nagyobb sérelmet,  
mint amelynek elhárítására 
törekedett. A Japán által a 
bombák bevetését követően, 
majd későbbiekben évente, 
többnyire az évfordulók során 
nyilvánosságra hozott adatok 
azt bizonyítják, hogy az óriási 
– emberéletekben és azon túl is 
okozott – pusztítás a nagysága 
ellenére nem mérhető össze az 
ennek hiányában bekövetkező 
apokaliptikus rombolással.  
Ez azt jelenti, hogy a rendkívül 
sok élet megmentése, a keve-
sebb – de önmagában mégis 
nagyszámú – élet feláldozása 
árán volt csak biztosítható.  

    Írjon nekünk!
e-mail: 
bbchistory@kossuth.hu 

postacím:  
Levelek, BBC History 
1327 Budapest, Pf. 55

Néhai főszerkesztő úrhoz 
hasonlóan én is túl vagyok 
a hetvenen, és gyermekként 
ugyanazt a félelmet éltem át, 
mint amire hivatkozás a cikk-
ben olvasható. Az egyoldalúan 
sulykolt hírek megtették a hatá - 
sukat. Ebbe a korosztályba ez 
a félelem kódolva volt. A mani - 
pulált híradófilm-részleteken 
túl csak jóval később lehetett 
szembesülni a lehetséges való-
sággal. A Varsói Szerződés 
országainak polgárai, a magya-
rok bizonyosan, eleinte csak 
zártkörű vetítések keretében 
láthatták a Nicholas Meyer ren - 
dezésében bemutatott, 1983-
ban készült Másnap (The Day 
After) című alkotást. A filmben 
esetenként sokkoló, naturális 
képi megoldások szemlélteté-
sével egy nukleáris háború 
elképzelt, de lehetséges borzal-
mai voltak láthatók, és az is, 
hogy a szocialista tömb rendsze - 
res katonai erőfitogtatásai val 
együtt egy ilyen konflik tus nak 
az agymosó kommunikációval 
szemben csak vesztesei lehetnek.   

A politikai szótárba – a Walter 
Lippmann által – bevezetett  
hidegháború, a politikai és 
katonai rivalizálás, a fegyver-
kezési verseny az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió között  
az atomfegyverek bevetése 
 nélkül is elkerülhetetlen lett. 
„Fat Man” és „Little Boy” való - 
ban korszakot váltott. Beve-
zette az emberiséget az atom-
korba, melyben a támadó és 
elhárító eszközök kapacitásá-
nak folyamatos fejlődésére 
tekintettel egy nukleáris hábo-
rúban az előző világháború 
lezárásához hasonló, az egyik 
fél felett aratott teljes győzelem 
lehetősége kizárttá vált.

Dr. Sárkány István 
kriminológus, 

professor emeritus, Budapest

Kényszerű költözés
A 2020. októberi számban  

megjelent, „Trianontól a 
numerus claususig” című cikk-
hez szeretnék hozzászólni. 
Nemcsak a kolozsvári egyetem 
költözött Szegedre, valamint 

a pozsonyi Pécsre, hanem 
1919-ben Sopron városa befo-
gadta a Selmecbányáról oda-
települt Bányamérnöki és 
Erdő mérnöki Főiskola karait. 
1934-től Bánya-, Kohó- és 
Erdőmérnöki Kar a Magyar 
Királyi József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
temhez tartozott Buda pest/ 
Sopron székhellyel („Sop roni 
Kar”). Az 1949. évi XXIII. tör-
vény  (augusztus 19.) Mis kol-
con létrehozta a Nehézipari 
Műszaki Egyetemet (NME), 
Bányász-, Kohász- és Gépész-
mérnöki Karral, 1949 szep-
temberétől.

A Pécsre költözött Jogi 
Egyetemről csak annyit, hogy 
amikor Pozsonyból a vasúti 
szerelvények – melyek az egye-
tem bútorait és egyéb dolgait 
szállították – több napig Győr 
város vasúti rendezőin álltak, 
a város vezetői nem tudtak 
dönteni az egyetem befogadá-
sáról. Így került Pécsre.

Dr. techn. Gubicza László 
miskolci gépészmérnök, Győr

Nagaszaki romjai az 1945. augusztus 9i atomtámadás után. Mekkora veszteséggel „igazolható” a háború lezárása?
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A novemberi évfordulók közül Litván Dániel válogatott

„Deczember 14-kén este Tacitus-
ról beszélgettem feleségem-

mel, midőn hirtelen rosszul lett. Egész 
másnap délig a legirtózatosabb kínokat 
szenvedte, miknek visszagondolása 
most is megrázkódtatja lelkemet; már 
eszem ágában sem volt, hogy a szülést 
túl fogja élni szegényke, mert különben 
is olly kicsiny, vékony és gyönge, vagy 
legalább ennek látszik, hogy a szellő is 
könnyen elbánhatnék vele… Született 
Zoltán fiam deczember 15. 1848. déli 
tizenkettő órakor, Debreczenben, Ormós 
szabó házában, az utczára nyíló kapu 
melletti szobában, pénteki napon… Fiam 
is oly gyönge, olly hideg, olly kicsiny, 
mondhatnám, olly alaktalan volt, hogy 
az első pillanatban halvaszü letettnek 
véltem. Harmadnapos korá ban meg - 
be tegedett, s a betegség még inkább 
elcsi gázta; de nemsokára fel gyó gyult,  
s azután folyvást szemlá tomást gyarapo-
dott” – írta Petőfi Sándor Zoltán fiam 
életrajza hét hónapos koráig című művé - 
ben, egyetlen fia születéséről. A költő-
től még annyit tudhatunk meg Zoltán 
további sorsáról, hogy – állítólag – már 
kéthetes korában, nagy erőlködések 
közepette felült; de a büszke apa nem 
sokáig követhette kisfia fejlődését.

Zoltán természetesen nem is emlékez - 
hetett híres apjára, mégis egész életét  
az ő árnyékában élte le. A források sze-
rint Szendrey Júlia nem igazán tudta 
kézben tartani a cseperedő fiatalembert, 
aki először nagyapjánál, majd mostoha - 
apjánál, végül pedig nagybátyjánál, 
Petőfi Istvánnál nevelkedett Csákon. 
Ekkor már túl volt egy iskolai bukáson, 
többször pedig magatartási problémák 
miatt kellett iskolát váltania. Végül, 
17 éves korában Szegedre került, ahol  
a piaristákhoz járt, itt egy ideig inkább a  
könyveket bújta, és úgy tűnt, a „rendes  

polgári létet” választja. Ám hamar 
elterjedt a város ifjúsága körében, hogy 
Petőfi fia ott lakik, és Zoltán körül újra 
gyűlni kezdtek az emberek, akik apja 
miatt akartak vele megismerkedni. Egy 
idő után megint mulatozni járt, majd 
érettségi előtt fogta magát és korábbi, 
még letört próbálkozásai után Debre-
cenben újra beállt színésznek, de sem 
elég kitartó, sem elég tehetséges nem 
volt a sikerhez, csak a nevére való tekin - 
tettel nem rúgták ki a társulattól.

Közben verseket is írogatott, de a 
szer vezete nem bírta a nélkülözésekkel 
és mulatozásokkal járó megterhelése-
ket, lebetegedett, előbb rokonoknál, 
majd külföldi fürdőkben lábadozott. 
Miután 1870 nyarán hazatért Gleichen - 
bergből, úgy tűnt, kicsit jobb bőrben 
van, de a remény csalókának bizonyult 
– 150 évvel ezelőtt, 1870. november 
5-én reggel meghalt.

„Vajon akart-e nagy lenni? Aligha. 
Egyáltalában semmit se akart. Egyetlen 
zseniális tette az, amit apja jegyzett föl 
róla, hogy kéthetes korában óriási eről  - 
ködéssel felült az ágyában. Azután 
semmi se történt. Gyerekes kapkodás-
sal másolja apja leggyöngébb verseit 
és az apja éle tét… Ez a fiú csak paródia, 
az apja igény telen paródiája. (…) Pedig 
ezerszeresen az ő fia. Nemcsak az életét 
adta neki, hanem a halálát is (…). Neki 
is sikerül kicsapatni magát az iskolából, 
consilium abeundit kap, és ő is színész 
lesz, koplal és faluz, ripacsok közt nyo-
morog, kártyázik, csókolódzik és iszik. 
Gyorsan pergő változatban játssza le  
– sokszoro san megkicsinyítve – az apja 
életét” – írta róla Kosztolányi Dezső, és 
bár ennél bizonyosan több együtt érzést 
érdemel az utókortól Petőfi Zoltán, abban 
nyilvánvalóan igaza volt Koszto lányi-
nak, hogy a fiú tragikusan rövid élete 
alatt nem tudta feldolgozni azt a terhet, 
amelyet apja emléke jelentett.

NAPTÁRLAPOK
1870. november 5.

Túlzott teher

Petőfi Zoltán rövid élete alatt megpróbált apja nyomdokaiba lépni

Petőfi Zoltán gyerekként és  
fiatalemberként – még apjánál is 
kevesebb idő adatott meg neki
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Több mint ezer esztendővel korábban keringhetett már a himlő 
az emberi populációkban, mint korábban gondoltuk, és egymástól 
hatalmas földrajzi távolságban lévő területekre is eljuthatott a viking 
kalandozások során, derül ki egy többéves kutatásból, amelynek 
eredményeit a Science tudományos folyóirat tette közzé
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rült leküzdeni – a másik az 
ún. keleti marhavész, melynek 
eltüntetését 2011-ben jelentet-
ték –, és közülük az egyetlen 
humán fertőzés.

Korábban úgy gondolták 
a tudósok, csupán pár évszáza-
dig kínozta az emberiséget, 
most azonban egy nemzetközi 
kutatás nyomán kijelenthető, 
hogy akár már 1700 esztendeje 
velünk van – a Nyugat-római 
Birodalom bukása utáni idők-
től, a népvándorlások korától, 
amikor Eurázsiát keresztül-
kasul bejárták a költöző nép-
csoportok. Mindez azt való-
színűsíti, hogy egy évezreddel 
korábban is megkeserítette 

RÉGÉSZET

port tagja a Nature-nek. Nem 
ez az első eset, amikor a DNS-
analízis felülírja mindazt, amit 
évtizedekig gondoltunk egy 
súlyos fertőző betegségről; idén 
jelent meg az a tanulmány is, 
amelyben a kanyaró vírusáról 
mutatták ki, hogy már az i. e. 
1. évezredben fertőzhette az embe - 
riséget, törzsfejlődése ekkor 
vált el az azóta eliminált keleti 
marhavész vírusétól. Tavaly-
előtt arra találtak bizonyítékot 
a kutatók, hogy a hepatitis B 
már ötezer éve, a bronzkorban 
is pusztított, 2015-ben pedig 
a Yersinia pestis baktérium 
szintén hasonlóan korai erede-
téről adtak számot a tudósok. 
Persze ennek ellenkezőjére is 
akad példa, hat éve egy német 
kutatócsoport arra jutott, hogy 
kevesebb mint hatezer évre 
(nem pedig 12 ezer évre, ahogy 
korábban sejtették) lehet visz-
szavezetni a tbc-t.

Mindezek a felfedezések 
– mutat rá a Nature Ann 
Carmichaelre, az Indianai Egye - 
tem járványtörténészére hivat-
kozva – alapjaiban változtat - 
ják meg azt, ahogy a betegségek 
emberi populációkra gyako- 
rolt hatásáról vélekedünk. 
A DNS-bizonyítékok alapján 
úgy tűnik, a pestis és a hepati-
tis B, illetve most már a himlő 
esetében is nagyobb népmoz-
gások állnak a terjedés hátteré-
ben. Továbbra is jogos kérdés 
azonban, hogy maguk a mig-
rációk vitték-e újabb vidékekre 
a fertőző betegséget, avagy 
éppen a fertőzések kényszerí-
tették az embereket, hogy 
elhagyják eredeti lakhelyüket.

AVARIOLA VÍRUS 
okozta fekete himlő 
az emberiség egyik 

legnagyobb közellensége 
volt az utóbbi évszázadok-
ban, becslések szerint egye - 
dül a 19–20. század során 
300–500 millió halálos áldo - 
zatot szedett. Úgy tűnik 
azonban, hogy a vírus elleni 
harcot – egyelőre legaláb bis 
– az emberi nem megnyerte, 
tekintettel arra, hogy az 
ellene készített vakcina 
globális bevetésével 1980-
ban a fertőző betegséget 
felszámolták. Ezzel egyike 
lett annak a két fertőző 
betegségnek, amelyet sike-

az emberek életét, mint ahogy 
feltételeztük, hiszen mindeddig 
egy Litvániában feltárt 17. szá-
zadi múmia volt a legkorábbi 
maradvány, amelyből kimutat-
ták a vírus örökítőanyagát.

A következtetésre régészeti 
feltárásokból származó geneti-
kai analízis vezette a kutató-
csapatot, amely eredményeit 
a Science tudományos szaklap-
ban tette közzé. „Kimutattuk, 
hogy már ezer esztendővel koráb - 
ban, a viking kor alatt is meg-
lehetősen elterjedtnek számí-
tott Európában a variola” 
– nyilatkozta Martin Sikora, 
a Koppenhágai Egyetem evo-
lúciógenetikusa, a kutatócso-

Halálos pusztítás
Oxfordi tömegmészárlás áldozatainak 
sírja – akadt köztük, akinél kimutatták 
a himlő vírusát is. Egy új kutatás szerint 
már a viking korban fertőzött a kórokozó

A vikingek voltak 
a himlő „szuperterjesztői”? 



Szent Bereck (Brictius)-napi 
mészárlásban vesztette életét, 
amikor Tanácstalan Æthelred 
király elrendelte az angliai 
dán-vikingek megölését. Négy 
viking kori csontvázból ele-
gendő virális DNS-t tudtak 
kivonni a kutatók ahhoz, hogy 
a variola szinte teljes genomját 
rekonstruálni tudják, ezt a vírus 
modern változatával is össze-
hasonlították. Meglepő módon 
arra jutottak, hogy a 19–20. 
században pusztító vírus nem 
egyenesági leszármazottja  
a viking korabelinek. Martin 
Sikora, a Koppenhágai Egye-
tem genetikusa szerint az utóbbi 
„egy eltérő evolúciós pályaívet 
követ, amely később kihalt, 
és amennyire tudjuk, ma már 
egyáltalán nincs jelen”.

A kutatók a „molekuláris 
óra” megközelítést alkalmaz-
ták: megvizsgálták, mennyire 
tér el az ősi és a mai vírustörzs, 
és a genetikai különbségek fel - 
halmozódásának üteme alap-
ján kiszámolták, mennyi idő 
telhetett el a leszármazási ágak 
szétválása óta. Ez alapján úgy 
gondolják, hogy ez nagyjából 
1700 évvel ezelőtt történhetett. 
Ez azonban nem feltétlenül 
jelenti azt – fejtegeti Terry Jones, 
a berlini Charité Kórház és 
a Cambridge-i Egyetem szá-
mí tógépes biológusa –, hogy 
már ekkor elérte a fertőzés az 
embereket, csupán az eltérések 
megjelenése előtti ősvírus jelen - 
létének valószínű időpontja. 
Ugyanakkor nem zárható ki a 
korabeli fertőzés sem, azonban 
további kutatások szükségesek, 
hogy ennél jobban szűkíteni 
tudják a vírus emberi populá-
ciókban való terjedésének 
időszakát. Willerslev profesz-
szor ehhez hozzáteszi, hogy 
elegendő bronz, újkőkori és 
középső kőkorszaki DNS-
mintát vizsgáltak ahhoz, hogy 
kijelenthessék: kevés az esélye, 
hogy a himlő már 3-4 ezer 
esztendeje széles körben elter-
jedt volna.

A genetikai információk  
a himlő akkori fertőzőképessé-
gébe is bepillantást engednek: 
úgy tűnik, a vikingek köré-
ben elterjedt betegség olyan 
vírustörzsnek tulajdonítható, 
amelyik igencsak eltér az újkori 
vál tozattól. A Cambridge-i 
Egyetem vezetésével indított, 
többéves kutatás tulajdonkép-
pen egy másik, az 1. évezred 
végi britanniai viking diasz-
póra vizsgálatának mellékága-
ként indult, de hamar kinőtte 
a kereteit. A Science-ben pub-
likált tanulmány több konti-
nensre kiterjedő kooperáció 
eredménye, brit, német, dán, 
örmény, svéd, amerikai, auszt-
rál, norvég, orosz és holland 
egyetemek, laboratóriumok, 
kutatóintézetek munkatársai 
is részt vettek benne. A DNS-
adatbázist is széles körből merí - 
tették, összesen 1867, Eurázsiá-
ban és Amerikában élt sze- 
mély maradványait vizsgálták, 
a 32 ezer évvel ezelőttől a 150 
évvel ezelőttig terjedő időszak-
ban. Közülük 26 esetben talál-
tak olyan DNS-szakaszokat, 
amelyek a modern variola vírus - 
törzsére emlékeztettek, ebből 
13-nál az eredeti maradvá-
nyokból további DNS-t vontak 
ki. Erre a célra a halántékcsont 
legkeményebb részét, a fülhöz 
közeli ún. sziklacsontot hasz-
nálták, mert itt a legsűrűbb 
a csontszerkezet, ezért jól tárolja 
az emberi DNS-t. A kóroko-
zók azonban – mutat rá Eske 
Willerslev evolúciógenetikus, 
a Cambridge-i Egyetem pro-
fesszora – nagyobb valószínű-
séggel találhatók meg a vér  - 
árammal szorosabb kapcsolat-
ban álló fogakban, így azokból 
is vettek mintát.

A 13 személy közül 11  
a viking korban, 600 és 1050 
között élt a mai Skandinávia, 
Oroszország és az Egyesült 
Királyság területén. Egyiküket 
egy oxfordi tömegsírból ásták 
elő, s azt feltételezik a régészek, 
hogy az 1002-ben lezajlott 

A genetikai információ 
ugyan nem mutat messzebbre, 
közvetett bizonyítékok alapján 
viszont más kutatók a 3 ezer 
évvel ezelőtti terjedés mellett 
teszik le a voksukat, illetve 
V. Ramszesz i. e. 12. századi 
fáraó korai halálát is ennek 
tulajdonítják. Többet tudha-

tunk meg erről, ha valóban 
lezajlik majd a fáraómúmiák 
DNS-vizsgálata, amelyet 
egyip tomi kutatók 2022-ben 
terveznek.

A himlő genetikai „eredet-
történetének” feltárását a szak-
mai közvélemény többsége 
meggyőzőnek találja, akadnak 
azonban olyanok, akik a tanul-
mány gyenge pontjaira is 
rámu tatnak. Hendrik Poinar, 
a kanadai McMaster Egyetem 
paleogenetikusa azt állítja, 
a kétféle vírus közötti különb-
ség akkora lehet, hogy a vikin-
gek talán nem is a modern 
korihoz hasonló himlőben szen - 
vedtek. Terry Jones ezt meg-
fontolandó érvnek találva úgy 
vélekedik, hogy a 17. század 
előtt a himlőjárvány akár helyi 
jellegű, endémikus és a későb-
binél sokkal enyhébb lehetett. 
Nem vethetjük el azonban azt 
a feltevést sem, hogy a vikingek 
kalandozásai során egyre szé - 
lesebb körben terjedt el a fertő-
zés, Eske Willerslev szavaival: 
„szerintem jogosan feltételez-
hetjük, hogy a vikingek szuper - 
terjesztők voltak”.W
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A kórokozók genotípusá-
nak elterjedése és a rajta vég-
bemenő változások azt is új 
megvilágításba helyezik, hogy 
elődeink miként és miért ván-
doroltak a múltban. Miután 
a Yersinia pestis baktériumot 
olyan, a Jamnaja-kultúrába 
tartozó pásztorok fogaiban is 
felfedezték, akik a kelet-euró-
pai sztyeppékről nyugatra 
vándoroltak, rögtön szárnyra 
kelt egy elmélet, hogy a neoli-
tikus földművelő közösségek 
i. e. 3500 utáni hanyatlása egy 
általuk okozott járvány követ-
kezménye lehetett. Az elméle-
tet azonban sokan vitatják, 
lévén, hogy a hanyatlás már jó 
ezer évvel azelőtt elkezdődött, 
hogy a sztyeppei népek meg-
jelentek volna Európa északibb 
és nyugatibb tájékain is.

Mivel eddig mindössze nagy- 
 jából 200 ősi patogén genom  - 
ját szekvenálták – kórokozón-
ként alig egy maroknyit –, 
a filogenetikus elemzésekből 
levonható következtetések 
meglehetősen korlátozottak. 
Kézenfekvő példa, hogy a jelen - 
legi koronavírus-világjárvány-
ban ugyan több tízezer SARS-
CoV-2 vírus genomját elemez-
ték, terjedését illetően mégis 
gyakran jutottak tévútra a tudó - 
sok. Minél jobban távolodunk 
az időben – állítja Hendrik 
Poinar –, annál kevesebb minta 
áll rendelkezésünkre és annál 
nagyobb a téves értelmezés 
esélye.

Járványtörténészek szerint 
a legújabb felfedezések további 
megválaszolandó kérdéseket 
vetnek fel. Vajon a középkori 
„fekete halál” arányaiban miért 
okozott sokkal nagyobb pusz-
títást, mint az újkori pestis-
járványok? A magyarázat rész-
ben a társbetegségekben és  
az életmódban rejlik, vélekedik  
Ann Carmichael, részben 
azonban ma még nem tudunk 
rá felelni – és ez a feladat első-
sorban nem a genetikusokra, 
hanem a történészekre vár.  

A rovat cikkeit Győrffy Iván állította össze

Az újkori variola vírus elektron
mikroszkópos képe, 1975
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MÉG RÖVIDEBBEN
Történelmi kishírek a nagyvilágból

Térkép mutatja a Brit Birodalom 1902-es 
helyzetét. Az állampolgársági tesztben közölt 
ábrát sokan kritizálják

A magashegyi Chiquihuite-barlangban talált 
eszközök átírhatják Amerika történelmét

A kompozitképen egy 20. század eleji képeslapot 
kombinálták össze Van Gogh utolsó festményével

A tollundi férfiról készített szobor. A dániai 
tőzegmocsárlelethez hasonlók egyre kevésbé 
maradhatnak meg?

Létfontosságú bizonyíték 
– a stonehenge-i álló kőoszlopokból 
vett egyméteres minta

Kiderítették a stonehenge-i kőoszlopok eredetét
A Stonehenge megalit kőépítményben használt kövek származási helye régóta 
megoldatlan rejtélynek számított, ám kétéves kuta tás után a szakértők végre 
választ kaptak kérdéseikre. Még az 1958-as feltárások közben távolítottak el egy 
mintát, amelyet most a jelenleg is álló homokkősziklákkal együtt elemeztek, 
s kimutatták sajátos kémiai összetételüket, valószínű eredetükkel együtt. A vizs-
gálat eredményét egybevetették Dél-Anglia 20 homokkő-lelőhelyével, és arra 
a következtetésre jutottak, hogy az 52 stonehenge-i homokkőből 50 a Marlborough 
városa melletti West Woods erdőből való, amely mintegy 24 kilométerre helyez-
kedik el Stonehenge-től. „Igen jelentős felfedezésről van szó – nyilatkozta Mike 
Pitts régész. – Stonehenge-ben eddig főként a bazaltköveket vizsgálták, ezek azok 
a kisebb kövek, amelyek Walesből érkeztek, s többé-kevésbé az 1920-as évek óta 
tudjuk, hogy Wales mely területeiről. Mind eddig azonban nem volt bizonyítékunk 
arra, hogy a homokkő oszlopok honnan erednek.”

Félrevezető az állampolgársági vizsga
A brit állampolgárságért folyamo dók 
által kötelezően kitöltendő tesztben 
„alapvetően félrevezető és kimutatha-
tóan hamis” történelmi ismeretanyag 
található, állít ják egyes történészek. 
A Történelmi Társulás folyóiratában 
publikált levelet aláíró 181 tudós a Brit 
Birodalomra és a rabszolga-felsza ba - 
dí tásra vonatkozó részeket bírálta. 
A belügyminisztérium válaszában csak 
„kezdőlépésnek” nevezte a teszt útmu-
tatóját, melynek tartalmát rendszere-
sen felülvizsgálják.

Képeslapon a Van Gogh-festmény 
helyszíne
Első ízben próbálták megfejteni, hol 
készült Vincent van Gogh utolsó festmé-
nye, a Gyökerek. Wouter van der Veen, 
a francia Van Gogh Intézet tudományos 
igazgatója szerint a Párizs peremén 
fekvő Auvers-sur-Oise egyik dombolda-
lát festette meg Van Gogh, amely mind-
össze 150 méterre volt attól a szálló- 
tól, ahol élete utolsó 70 napját töltötte. 
Növény szakértők is valószínűnek tart - 
ják e feltevést, a kép középpontjában 
ábrázolt fatörzs még ma is látható.

Veszélyben az újabb leletek
Az alacsony oxigénszint miatt a tőzeg-
lápok nem kedveznek a mikrobáknak, 
vagyis sokkal jobban megőrzik az emberi 
és állati maradványokat. Ez a tulajdon-
ság már sok fontos régészeti leletet 
adott a világnak, egy új tanulmány sze-
rint azonban egyre kevésbé alkalmasak 
erre a tőzegmocsarak: az 1940-es és 
1970-es évek leleteit a mostanában fel-
fedezettekkel egybevetve az utóbbiaknál 
előrehaladottabb a bomlás. Tudósok sze-
rint ez az ásatásoknak, a mezőgazdaság-
nak és a klímaváltozásnak is betudható.

Sokkal előbb népesült be Amerika?
Egy mexikói barlangban fedezték fel 
azokat a kőeszközöket, amelyek 
33 ezer évvel ezelőtti emberi jelenlétről 
árulkodnak, ez 15 ezer évvel régebbi 
időpont az eddig sejtettnél. A Nature- 
ben közzétett felfedezés nem csupán 
Amerika korábbi benépesedését 
támasztja alá, de azt is megállapítja, 
hogy 20 ezer éven keresztül használ ták 
a barlangot. Ezzel együtt az ember 
újvilági jelenlétének kérdése ma is 
élénk vita tárgya, e felfedezés hiteles-
ségét is többen kétségbe vonták.
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A kuruc harcmodor és  
a sereg nem megfelelő 
szervezése hátráltatta 
II. Rákóczi Ferenc szabad-
ságküzdelmét, amely  
– derül ki a Magyar  
História sorozat most 
megjelent, Barta János 
által írt 5. kötetének 
alábbi részletéből –  
a végső bukás ellenére 
nagyon fontos eredmé-
nyeket ért el

Minden 
igaz magyar 
szabadságharca

R ÁKÓCZI 1703 TAVASZÁN 
elfogadta a Tiszaháton szer-
vezkedő parasztok felkérését,  
hogy álljon mozgalmuk élére.  
1703. május 6-i, a lengyelor-

szági Brezánban (ma: Berezsani, Ukrajna)  
kelt kiáltványa „minden igaz magyart”, 
egyházit és világit, nemest és nemtelent,  
fegyverviselőt és otthon lakost hadba  szó - 
lított az idegen uralom ellen. Hazaté rését  
azonban balszerencsés hadiesemény előzte 
meg: Károlyi Sándor szatmári  főispán 
június 6-án Dolhánál szétugrasz totta a fel - 
kelő parasztok egy csapatát,  akiket Esze 
Tamás és Kis Albert vezetett. Azt a kisszá - 
mú, rosszul felfegyverzett parasztsere-
get, amely a határnál várta, a hazaér kező 
Rákóczi sem találta túl  biztatónak. 

Rákóczi csatlakozása kiszélesítette  
a mozgalom társadalmi bázisát. Ezután 
nemcsak jobbágyok, egykori bujdosók 
és kurucok, a felszámolt végvárak vagy 
Thököly korábbi katonái érkeztek tábo-
rába, hanem csatlakoztak hozzá nemesek, 
sőt néhány főúr is, mint Esterházy Antal 
és Forgách Simon gróf. Sőt a Habsburgok 
oldaláról mellé pártolt Károlyi Sándor is, 
akit Bécsben a győ zelmét követően soro-
zatos megaláztatások értek.

Az ónodi országgyűlés – a Habsburg-ház  
1707. évi trónfosztása körüli véres vita  
Than Mór 1864-es festményén
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Mindeközben erősödött a felkelők 
hadserege is. Bercsényi lengyel és román 
zsoldosokat hozott, Ocskay László a biro-
dalmi zászlót elhagyó lovasokkal érke-
zett. A július elején indult hadjárat során 
Rákóczi hívei néhány hónap alatt elfog-
lalták a Tiszántúlt, valamint a fel vidéki 
bányavárosokat – követve a 17. század 
sikeres Habsburg-ellenes harcainak útvo - 
nalát. Itt a lakosság (és a nemesek) jelen-
tős része protestáns volt, akiket az udvar 
erőszakos katolizáló törekvései is szembe-
fordítottak Béccsel – miközben a katoli-
kus vallású Rákóczi politikájában a vallási 
türelmet képviselte. A bányavárosok 
birtoklása a hadifelszerelés utánpótlása, 
valamint a pénzügyi hátteret biztosító 
arany- és ezüstbányászat miatt volt fon-
tos. Az arany- és ezüstpénz egyébként 
Rákóczi fegyvervásárlásai miatt külföldre 
került, a hazai forgalomra az általa vere-
tett rézpoltúrák maradtak.

A felvidéki – és a következő évek dunán-
túli – hadjáratainak azonban politikai 
oka is volt. Rákóczi tudta, hogy a spanyol 
örökösödési háborúban a Habsburgok  
ellen harcoló francia és bajor csapatok  

a Duna völgyében törnek előre, így a velük  
való találkozástól politikai és diplomáciai 
pozícióinak megerősödését is várta.

A kurucok 1704 elején a Duna bal part - 
ján (északi oldalán) valóban meglehető-
sen közel jutottak Bécshez, igaz, felkészü-
letlenségük miatt a város megtámadására  
nem is gondolhattak.

1704 januárjában Károlyi – immár  
a kuruc sereg tábornokaként – Kilitinél 
átkelt a Duna jegén, s február végére szinte  
az egész Dunántúlt elfoglalta, ám Siegbert 
Heister császári csapatai március végére 
visszafoglalták az országrészt, ahol ezután 
gyakran változott a helyzet.

A kurucok nem tudtak tartósan beren-
dezkedni a Dunántúlon, amiben közre-
ját  szott, hogy az országrész nemesei – aki - 
ket erős gazdasági, vallási és politikai 
érdekek (esetenként rokoni kapcsolatok) 
fűztek az örökös tartományokhoz, és nem 
tudtak azonosulni a felkelés politikai cél-
jaival – nem kívántak Rákóczi mellé állni. 
De passzív maradt a jobbágyság zöme is, 
amelynek megnyerésére a dunántúli 
kuruc vezetés szinte semmit nem tett.  
A kurucok átmeneti sikereik idején azon - 

A Rákóczi-szabadságharc főbb hadműveletei és csatái

Károlyi átállása
A Rákóczit Lengyelországból hazahívó 
parasztkövetek mindenekelőtt zászlókat 
kértek remélt vezérüktől, amit ő el is kül
dött. Ezek azonban a csata során Károlyi 
Sándor kezébe jutottak, aki sietve igyeke
zett velük Bécsbe, hogy a felkelés veszé
lyére figyelmeztesse az udvart. A császár 
azonban csak nagy sokára fogadta, főhiva
talnokai pedig lebecsülték a fenyegetést. 
Károlyit kigúnyolták, és azzal vádolták, 
hogy a zászlók valamelyik régebbi hadi
zsákmányból származnak, s csak megté
vesztésül hozta magával. Mikor két hónap 
után hazaindult, Bécs kapujában az őrség 
ráadásul egy aranyforint vámot is kivetett 
rá. Hazaúton pedig, miután a felkelőktől 
való aggodalma miatt Kassán kért volna 
szállást, a városban állomásozó császári 
csapatok parancsnoka ezt megtagadta. 
Mindezek közrejátszottak abban, hogy  
a következőkben Rákóczi oldalára állt.

A kuruc seregben azonnal tábornoki 
rangot kapott, előbb generális főstrázsa
mester (amit vezérőrnagynak fordíthat
nánk), 1704től altábornagy, 1705től 
tábornagy és tiszántúli vezénylő tábornok, 
1710 végétől a kuruc seregek főparancs
noka lett.
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jogilag nem feleltek meg a magyar törvé-
nyeknek, így inkább csak országos gyűlé-
seknek szabad őket nevezni. A nemesség 
ellenkezése miatt le kellett mondania erős 
fejedelmi hatalomra irányuló törekvései-
ről, s végül meg kellett elégednie a lengyel 
típusú konföderációs formával, a kor-
mányzásba a nemességet is bevonva.  

A kuruc államot előbb Udvari Tanács, majd 
1705-től 24 tagú szenátus (kormányzó 
testület) irányította, a gyakorlati ügyeket 
a fejedelmi kancellária intézte. A fejede-
lem támogatói között egyaránt számított 
a parasztságra és a nemességre, a kato-
likusokra és a protestánsokra – államve-
zetői intézkedéseit tehát úgy kellett meg-
hoznia, hogy egyiküket se távolítsa el  
a mozgalomtól.

A biztató politikai és társadalmi háttér 
ellenére a felkelők katonai sikersorozata 
1704 végére megtorpant. Kilátásaikat 
 rontotta, hogy nyugaton elakadt a fran-
ciák és bajorok támadása, miután Savoyai 
Jenő és angol szövetségese, Marlborough 
herceg az 1704. augusztus 13-i höchstädti 
csatában megállította előrenyomulásu-
kat. Ezzel egyrészt meghiúsult Rákóczi 
azon reménye, hogy a francia hadakkal 
egyesülhet Bécs bevétele céljából, másrészt 
a császá riak egyre több katonát tudtak 
Magyarországra vezényelni. Rákóczi 
1704 augusztusában tárgyalást kezdett  

ban azzal, hogy Ausztriába 
is át-átcsaptak, folyama-
tosan nyugtalanították 
az udvart. Károlyi egy-
ségei 1704 júniusában 
újra Bécs vadaskertjéig 
jutottak, ahol – úgy hír-
lett – néhány ritka vadat 
is elejtet tek, például két 
párducot, amelyekkel a 
császár nyulászni szokott.

Bár Rákóczi befolyása  
a Tiszántúl jelentős 
részén is érvényesült,  
a déli területen a kurucok 
tartós berendezkedését  
az udvar mellett mindvégig kitartó szer-
bek hiúsították meg. A felkelők a lakos-
ságot pusztító rác határőrökkel 1703-ban 
Váradolaszinál és Kiskunhalasnál már 

vívtak egy-egy komoly ütközetet, ami 
után Rákóczi 1704 nyarán maga kívánta 
megoldani a problémát, és személye- 
sen indult hadjáratba ellenük. Katonái  
– a rácoknak a magyar települések lakos-
ságával szemben mutatott kegyetlenke-
déseihez hasonlóan – kirabolták és fel-
égették a rác településeket. Július közepén 
Szeged ostromához is hozzáfogtak, ezt 
azonban hamar feladták. Rákóczi hírül 
vette ugyanis, hogy az ostrom a temes- 
vári török pasa figyelmét is felkeltette,  
aki – mondván, hogy a szultán az érvé-
nyes békeszerződésben csak a császár 

javára mondott le a városról – Rákóczi 
esetleges foglalása után a Portának 
 követelte volna azt.

A tiszántúli harc mindkét fél részéről 
különös kegyetlenséggel folyt, ellehetet-
lenítve bármiféle kísérletet a megegye-
zésre közöttük.

A felkelők persze nemcsak hősiessé-
güknek köszönhették eredményeiket. 
I. Lipót császár 1701-től kezdve ismét arra 
kényszerült, hogy a birodalom nyugati 
határainál, sőt még azon is túl háborúz-
zon, elsősorban megint a franciák ellen. 
Ugyanis a Bourbon- és a Habsburg-család 
között a spanyol trónért robbant ki háború.

A magyarországi felkelők mozgal-
mát természetesen Lajos is figyelemmel 
kísérte, megbízottja már 1704 február-
jában megjelent Rákóczinál, követe,  
Des Alleurs márki pedig 1705 márciusá- 
tól a fejedelem udvarában tartózkodott.  
A francia király rendszeres pénzügyi 
segélyt és katonai (szakértői/kiképzői)  
támogatást nyújtott a felkelőknek. 
Szövet ség kötésétől azonban elzárkózott, 
Rákóczit törvényes királya elleni lázadó-
nak tartotta.

Elszánt fejedelem, 
megbízhatatlan követők
Úgy tűnt, hogy Erdély is Rákóczi mellé 
áll. Országgyűlésük a főurat – fejedelmeik 
leszármazottját – 1704. július 8-án min-
denesetre távollétében is fejedelmükké 
választotta. A szabadságharc évei lehető-
séget biztosítottak arra, hogy II. Rákóczi 
Ferenc hivatalos (mozgalma látószögé - 
ből törvényes) formába öntse elképzelé-
seit. Hatalmát fejedelmi címére alapozta, 
legitimitását pedig „országgyűlések” tar-
tásával igyekezett biztosítani – bár ezek 

A konföderációs államberendezkedés  
(a lat. foedus, ’szövetség’ szóból) 
Esetünkben a társadalom különféle réte-
geinek szövetségével irányított állam-
forma. A 17–18. században Lengyel or- 
szág  ban megvalósult formája a rendek  
(tkp. kizárólag a nemesség) csoportjai által 
irányított, a központi (uralkodói) hatalmat 
korlátozó kormányzást jelentett. Rákóczi 
esetében a főurak, a köznemesek, az 
egyházi vezetők és a szabad királyi váro-
sok (azaz az országgyűlésen képviselt 
rendek) szövetségeként értelmezték,  
de az 1705. évi szécsényi országgyűlés  
a katonákra és mezővárosokra is kiter-
jesztette körét. A felkelők szívesen nevez-
ték magukat „konföderált magyaroknak” 
vagy „státusoknak” (itt: társadalmi érte-
lemben vett „rendek”), s maga a fejede- 
lem is használta „az velünk konföderált 
országrészek” szófordulatot. A konföde-
rációs berendezkedés valójában később 
vált elfogadott gyakorlattá, amikor külön-
féle tagállamok szövetségét jelölték vele 
(1781: Amerikai Egyesült Államok).

„Felszakadnak a dicsőséges magyar nemzetnek régi 
sebei, és e sebeket – mert félő, hogy különben az auszt
riai ház végzetes uralkodása alatt erőt vesznek a testnek 
még ép részein – fegyverrel kívántatik elvágattatni […] 
édes hazánknak az ausztriai járom alól való megszabadí
tására készek vagyunk feláldozni életünket, javainkat, 
utolsó cseppig vérünket. Isten s a keresztény világ előtt 
tiszta lelkiismerettel kijelentjük, hogy fegyverre kelésünk 
mögött sem uralomvágy, önös haszon vagy dicsvágy  
nem rejtezik.

Minden rendű igaz magyarokat hazafiúságukra intjük 
és kényszerítjük s kérjük, hogy, amint már Isten néme
lyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette s egyben 
hozta, úgy kiki édes hazája szabadsága, nemzete mellett 
az isten és törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, 
életünkön uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen 
 felkeljen.”

Rákóczi kiáltványa a keresztény világhoz 
(kelt 1703. június 7.; külföldre eljuttatva 1704. január)

Délvidéki határőr katonák egy 18. század  
eleji színezett metszeten

Rákóczi zászlót bont
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és fegyelmezetlen, a parancsokat sokszor 
figyelmen kívül hagyó közkatonák között. 
Ráadásul a csaták első sikereit követően 
gyakran nem az ellenséget üldözték, 
hanem a zsákmányolással törődtek s az 
elesetteket fosztogatták.

Ezek magyarázhatják, hogy a felkelők 
1704-ben több összecsapásban is vere-
sé get szenvedtek a császáriaktól. Még 
a höch städti kudarcot 
megelőzően, június 14-én 
vívott koroncói  csatában 
(Győr megye) 18 ezres 
kuruc had maradt alul 
Heister tábornagy 10 ezer  
fős császári seregével 
szemben. A csata ugyan 
a Dunántúl újabb átme-
neti elvesztésének volt az 
elő játéka, de ezt egyelőre 

a császár küldötteivel Gyöngyösön, majd 
miután a bécsi udvar gyors sikerekre 
alapozott elképzelése nem jött be, az 
egyeztetések októberben angol és hol-
land közvetítők részvételével folytatódtak 
Selmec bányán. A fejedelem tárgyalási 
esélyeit rontotta, hogy ekkor már mind-
két fél tudott a franciák höchstädti vere-
ségéről, így az egyezkedés csakhamar 
holtpontra jutott.

Az is gyorsan kiderült, hogy egy fegyel-
mezett, reguláris ellenféllel szemben nem 
hozhat sikereket a kuruc hadak portyázá-
sokon, rajtaütéseken alapuló harcmodora. 
A szabadságharc folyamán többször is elő-
fordult, hogy tetemes túlerőben lévő kuruc 
sereg szenvedett vereséget jóval csekélyebb 
létszámú császári hadtól. Ennek több oka 
is volt: egyrészt hiányzott a korabeli hábo-
rúkhoz, különösen a várak-városok bevé-
teléhez szükséges hadifelszerelés, például 
faltörő ágyúk, másrészt hadaik élén nem 
álltak képzett vezetők. A fejedelem később  
az Emlékirataiban szívesen vezette vissza 
vereségeit a kuruc sereg vezetőinek enge-
detlenségére, valójában azonban nem csak 
erről volt szó. Mint arisztokrata, azonnal 
főtiszti pozíciókba helyezte a hozzá csat-
lakozó főurakat, vagyis a tiszti karban is 
következetesen érvényesítette a társadalmi 
hierarchiát: seregének 28 tábornoka közül 
8 gróf, 7 báró, 10 további nemes volt. 
Főtisztjeire olyan hadi feladatokat bízott, 
amelyekre nem voltak felkészültek, ugyan-
akkor képzetlenek voltak altisztjei is, akik 
nem tudtak rendet tartani a gyakorlatlan 

ellensúlyozni tudta, hogy a kurucokhoz 
átállt Bottyán Jánosnak 1704 novembe-
rében sikerült elfoglalnia Érsekújvárt. 
Ezzel Rákóczi komoly támponthoz jutott 
a Felvidék nyugati felén. December vége 
felé azonban újabb vereség következett: 
Heister Érsek újvár felmentésére indult, 
 s 26-án Nagy szom batnál a Rákóczi által 
személyesen vezetett sereget győzte le. 
A csata szomorú példája volt a kuruc 
hadviselés számos hibájának. Rákóczi 
jobbszárnyra állított lovassága ugyanis 
rohammal visszaszorította a császáriak 
balszárnyának első vonalát, de ezután  
a lovasok az őrizetlenül maradt málhás 
szekerek fosztogatásába kezdtek. Ezál- 
tal viszont fedezetlenül maradt Rákóczi 
seregének középen álló gyalogsága,  
s a keletkezett résen a császáriak szaba-
don támadhattak.

Fogyó lendület és 
elbizonytalanodás
A harcok látszólag még váltakozó ered-
ménnyel folytatódtak. 1705-ben Bottyán 

seregei megint sikereket értek el a Dunán -
túlon, a Felvidéken azonban újabb vere- 
ség következett. Augusztus elején Rákóczi 
a Vág és a Dudvág mocsarai között 
kelepcébe csalta az ezúttal már Ludwig 
Herbeville altábornagy által vezetett 
 császári fősereget, de a bekerítésre irá-
nyuló terv végül az alvezérek tétovázása, 
sőt parancsmegtagadása miatt nem 
sikerült. Rákóczi elsősorban Bercsényit 
okolta azért, hogy a császáriak kivág-
ták magukat a kelepcéből. A Pozsony 
felé menekülő Herbeville-nek Rákóczi 
Vöröskő és Pudmeric (ma: Budmerice, 
Szlovákia) között még egyszer megpró-
bálta útját állni, de a 25–30 ezres kuruc 
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„A szükséges rend pedig, a rendetlenség egyetlen orvos
sága, kezdte kioltani a lelkesedést, és szükségképpen 
lanyhaságra vezetett […]. A nemesség naprólnapra job
ban viszszanyerte hatalmát jobbágyai fölött, és elvette 
kedvüket a háborútól, hogy saját hasznára dolgoztasson 
velük. Azok, akik zsákmányt szereztek, inkább azt élvez
ték, mint hogy fáradságos szabályok és előírt fegyelem 
alá vessék magukat. Tehát minden kedvező alkalommal 
hazatértek, és kényszerrel kellett őket visszatéríteni.”

II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai (1705. év)

Savoyai Jenő
egy 1722-es ábrázoláson

Iszogató, pipázó, tárogatómuzsikát 
hallgató kurucok egy ismeretlen 
festő 1700 körüli képén
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