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A szatmári béke 

 

 

 

Magyarország a szatmári béke idején 

A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző 
eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat szervezett, majd egy parasztfelkelés 
élén találta magát.  

A feudális társadalom két osztályának együttműködése azonban nem volt zavartalan a szabadságharc 
egész ideje alatt. 

A hadseregbe állt jobbágyok családja mentesült ugyan a földesúri szolgáltatások alól, de a 
végrehajtása az intézkedéseknek nem volt ilyen egyszerű.  Az otthon maradottakra pedig még 
nagyobb teher hárult. 

A nemesség csatlakozása sem volt zavartalan: a tervezett nemesi adózás helyett nekik is 
engedményeket kellett adni, és a nemesség tétovázását bizonyítja, hogy az 1707-es ónódi 
országgyűlésen  csak a Túróc megyei követek lekaszabolása, és Bercsényi erélyes fellépése vezetett 
ahhoz, hogy kimondassék a Habsburg-ház trónfosztása.  

 

Orlay Petrich Soma:  Az ónodi országgyűlés 
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„Eb ura fakó,” – így szólt a határozat szállóigévé lett része. Egyes magyarázatok szerint a fakó szó 
kutyafajtát jelöl, tehát „kutyákon kutya legyen az úr”. Mások véleménye szerint a fakó akkor is lovat 
jelentett, a ló tehát a kutyának parancsoljon, de ne az embernek –lenne a jelentés. 

A szabadságharc bázisa tehát korántsem volt szilárd, Rákóczi pedig tudatában volt a belső 
ellentéteknek. A nagyszerű hadi sikerek azonban időlegesen feledtetni tudták ezeket az ellentéteket, 
így bekövetkezett az, hogy a magyarországi császári hadak fővezére, Schlick altábornagy maga 
mondott le a kudarcai nyomán. 

1710-ben új fővezért neveztek ki helyére: gróf Pálffy János horvát bánt, akinek személyében először 
került magyar főtiszt a főparancsnoki méltóságba.  

 

gróf Pálffy János 

Az új főparancsnok alig két hónap múlva tárgyalásokat kezdett a kuruc seregek főparancsnokával, 
gróf Károlyi Sándorral. 

 

gróf Károlyi Sándor 

Pálffy megbízása arra szólt, hogy térítse a kuruc csapatok főparancsnokát a császár hűségére. Károlyi 
azonban csak Rákóczi tudtával volt hajlandó tárgyalni, aki hozzájárulását adta, de csak puszta 
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időnyerés céljából.  A két fél álláspontjából nem engedett, a bécsi udvar minden felkelőt lázadónak 
tekintett, Rákóczi pedig ragaszkodott szuverén fejedelemként való elismertetéséhez. A tárgyalások 
kudarcra voltak ítélve, miközben Pálffy vezetésével a mintegy 50 000 fős császári hadak szinte 
ellenállás nélkül nyomultak előre, a kuruc had pedig időközben 15-20 000 főre olvadt, és szinte meg 
sem kísérelte az ellenállást. 1711 január elejére a szabadságharc az ország északkeleti csücskébe 
szorult vissza. Itt torlódott össze a kuruc hadsereg, és a menekültek tömege, nemesek és tisztek 
családjukkal együtt, akiknek az ellátása és elhelyezése hatalmas nehézségeket okozott.  

Az 1703 óta tartó szabadságharc helyzete 1711-re gyakorlatilag reménytelenné vált. Hogy mégis 
sikerült tisztes békét kötni, az a tárgyalásokat vezető két politikusnak volt köszönhető.  

Nem ez volt amúgy az első békekötési kísérlet: még 1704-ben utasította I. Lipót  Széchényi Pál 
kalocsai érseket, aki egyaránt népszerűnek és megbízhatónak számított az udvarnál, és 
Magyarországon is, arra, hogy kezdjen tárgyalásokat Rákóczi Ferenccel. Két alkalommal is 
tárgyalóasztalhoz ültek, de a Gyöngyösön tartott megbeszélések végül nem hoztak több eredményt 
másfél hónapnyi fegyverszünetnél. Megemlítjük, hogy a szatmári béke egyik tárgyaló fele, gróf 
Károlyi Sándor ekkor még a császár híve volt, és éppen arról értesítette I. Lipótot, hogy 
megsemmisítette az Esze Tamás vezette kuruc felkelőket. A később Rákóczihoz pártoló nemes úr 
igencsak rosszul mérte föl ekkor a helyzetet, ugyanis a felkelés tüze nem hogy elhamvadt volna, 
hanem villámgyorsan szétterjedt az Alföldön, majd a Felvidéken, és bár ideiglenesen, de a 
Dunántúlon is. 

A fegyverszünet után újra fellángoltak a harcok, a szabadságharc még további 7 esztendőig húzódott. 
Rákócziék kitartása és elszántsága végül mégsem hozott több eredményt a szatmári békében, mint 
amire 1704-ben számíthattak volna. 

De ne siessünk az események elébe, maradjunk a szatmári béke két tárgyaló felének bemutatásánál. 

Károlyi Sándor személyét ellentmondásosan ítéli meg a történettudomány. Szemére vetik, hogy a 
béke megkötése előtt már másfél hónappal hűséget esküdött a császárnak, és ezt a tettét eltitkolta 
Rákóczi előtt. Ugyanakkor társait továbbra sem hagyta cserben, mert nem csak magára gondolt: 
szívós kitartással sikerült elérnie, hogy közkegyelemről és politikai rendezésről tárgyalhasson. Súlyos 
vívódások után jutott el a tárgyalásokig, egyedül viselve a megegyezés sikerének vagy kudarcának 
teljes súlyát. Álláspontjáról sokakat sikerült meggyőznie a kuruc táborban, igaz, éppen a fejedelmet 
nem, aki az orosz cár segítségében reménykedve Lengyelországba utazott. 

Az ország későbbi története igazolta, hogy Károlyi reálpolitikusként döntött, ennél több engedmény 
aligha volt kicsikarható. Rákóczi azonban árulónak bélyegezte tábornokát, és ezt a vélekedést vette át 
a történetírás, így vált a szatmári béke a közgondolkodásban máig vitatottá, Károlyi pedig 
ellentmondásos személyiséggé. 

A másik tárgyaló fél, Pálffy János 20 éves korától szolgálta töretlen hűséggel a Habsburg dinasztiát. A 
tárgyalások során őt nem a honfitársai iránt érzett felelősség, hanem a nemesi osztály érdekeinek 
védelme vezette: a kuruc mozgalom teljes veresége után kivégzések, bebörtönzések, hatalmasra 
növekedett adók lettek volna várhatók, a beszállásolt császári hadsereg ellátásának terhei. Az 
udvarhoz hű magyar nemesség attól tartott, hogy korábbi kiváltságait sem tudja majd megtartani. 
Pálffy tárgyalásait tehát osztályérdeke indokolta. 

A fejedelemről közismert, hogy Károlyit a tárgyalások elhúzására biztatta, mert reménykedett abban, 
hogy közben megérkezik a külföldi segítség. 

Ma már látjuk, hogy Rákóczi túlzott optimizmussal hitt abban a segítségben, melynek akkor nem volt 
realitása. 
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A francia uralkodó, XIV. Lajos 

 

XIV. Lajos francia uralkodó 

 

évekig küldött ugyan pénzsegélyeket Rákóczi számára, francia tisztek és katonák is harcoltak a kuruc 
seregben,  politikai szerződést azonban nem kívánt kötni egy olyan lázadóval, aki uralkodótársa ellen 
emelt fegyvert. 

Felmerült a török segítség lehetősége is, a Porta azonban nem kívánt a karlócai békekötés után, mely 
szentesítette Magyarország felszabadulását a török uralom alól,  újabb háborúba bonyolódni Béccsel. 

Egyetlen uralkodó mutatott hajlandóságot szövetséget kötni, I. Péter 

 

orosz cár. Azonban éppen 1711 elején hadat üzent neki a török, így a háborús előkészületek között a 
kuruc szabadságharc fegyveres segítsége elvesztette aktualitását.  
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Rákóczi és környezete nem ismerte föl jól ezeket a jeleket, és a külpolitikai tervezgetések közepette 
Károlyi gróf teljesen magára maradt, sőt Rákóczi le is váltotta a főparancsnoki tisztségéről, bár nem 
tudjuk, ennek az intézkedésnek a híre   eljutott-e egyáltalán a csapatokhoz. 

A haza sorsa tehát a két fővezér tárgyalásától függött. 

Még egy esemény veszélyeztette a tárgyalások sikerét, amikor váratlanul, 38 éves korában  meghalt I. 
József császár. 

 

Bécsben felülkerekedett a háborús párt, és visszavonták Pálffy megbízatását. Hogy végül a 
tárgyalások folytatódhattak, az Savoyai Jenőnek, az udvari haditanács elnökének volt köszönhető. A 
zseniális hadvezér, a regényes sorsú, menekült  francia herceg hadi sikereinek köszönhette amúgy a 
Habsburg dinasztia uralmának megszilárdulását. A hálás utókor által emelt szobra  a Budavári palota 
előtt áll.   

 

Savoyai Jenő 
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Pálffy és Károlyi arra törekedtek, hogy a béke végső szövegébe a magyar uralkodóosztály mind 
szélesebb rétegeinek követelései kerülhessenek bele. Kegyelmet ígértek a szabadságharc valamennyi 
résztvevőjének, amennyiben hűségesküt tesznek. Visszakapták földjüket a harcok során elesett kuruc 
birtokosok özvegyei és árvái is, kegyelmet kaptak a hadifoglyok és a külföldi résztvevők.  

A protestánsok ígéretet kaptak arra, hogy szabadon gyakorolhatják vallásukat, orvoslást ígértek a 
jászok, a kunok, a hajdúvárosok panaszaira. 

Ez a békeegyezmény már nem is egy kapitulációs okmány volt, hanem egy olyan dokumentum, mely 
biztosította a nemesi jogok fenntartásán túl a hagyományos rendi szervezetek: az országgyűlés, a 
megyék működését is.  

Nem zárta ki a béke a kegyelmet Rákóczi számára sem, három heti határidőt szabtak neki a 
hűségeskü letételére, és ezt később többször is meghosszabbították.  Micsoda változás ez ahhoz 
képest, hogy reá 10 évvel azelőtt az uralkodó személye elleni szervezkedés miatt halál, vagy súlyos 
börtön várt volna! 

A szatmári békeegyezmény végleges szövegét a két fél 1711. április 29-én fogadta el, és írta alá 
Szatmárnémetiben, a Vécsey-kastélyban. Egy emléktábla hirdeti a kastély helyén álló épület falán 
ennek az emlékét. 

 

Az asztal, melyen az aláírás megtörtént, kalandos utat megtéve ma a Füzérradványi Károlyi 
kastélyban látható. 
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A Károlyi-család hagyománya szerint az asztal ide került, majd az államosítás után 40 évig 
szanatóriumként működő épületben volt továbbra is. Innen került, méltatlan körülmények közé 
1990-ben, a sátoraljaújhelyi kórház pincéjébe. A hazatelepülő gróf Károlyi László mentette ki innen, 
az asztal ma a Fóti Károlyiak Alapítvány tulajdonában van. 

Állt egy feszület is a béke aláírásakor az asztalon jelezvén hogy Isten előtt történik a békekötés, ez a 
„szatmári feszület”, mely ugyancsak az Alapítvány tulajdona, és időszakosan ugyancsak a 
füzérradványi kastélyban látható. 

 

Érdekessége, hogy egy kis fiók található a posztamensében, mely ostya tartására szolgálhatott, a 
feszületet tábori misézéskor használhatták. A feszületnek is kalandos a története. 1936-ban letétbe 
helyezték a fóti plébánián, innen 1975-ben tovább ajándékozták a váci püspökség gyűjteményébe. 
1995-ben került vissza a Károlyi családhoz. 

 A békekötés aláírása utáni másnap a kuruc sereg maradéka, mintegy 12 000 ember, lobogó 
zászlókkal felsorakozott a Szatmár melletti majtényi síkon. 

 

Valójában a béke egyik pontja értelmében a fegyverüket nem kellett letenni, azt mindenki 
hazavihette. Milyen furcsa fegyverletétel ez, ugye? Pálffy ellovagolt a sorok előtt, majd kölcsönös 
szónoklatok után fogadta Károlyi Sándor és tiszttársainak hűségesküjét.  
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„Ennek utána mindenkor utolsó csepp véremig őfelségének és utódainak igaz híve leszek, és az 
Őfelségéhez tartozó alázatos kötelességeim ellen sem titkon, sem nyilván magam indulatjából vagy 
mások ingerléséből semmit sem cselekszem”…hangzott az eskü szövege. 

Ezt követően a kuruc hadak távoztak, csupán a náluk lévő 149 zászlót szúrták a földbe… 

A két tábor főtisztjei május 1-én írták alá a megegyezés szövegét, és ezen a napon állították ki az úti 
okmányokat is.  

 

A szabadságharc tisztjei, katonái, a menekülők, a családtagok, megindulhattak hazafelé… 

Magyarországra az évszázados török háborúk, a Rákóczi szabadságharc megpróbáltatásai után 
beköszöntött a béke. és a lakosság bizony örült ennek… a szokásos módon, díszlövésekkel, hálaadó 
misék megtartásával meg is ünnepelték az eseményt. 

A kortársak kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a szabadságharc vezetője, Rákóczi fejedelem, és 
négy társa nem fogadta el a kegyelmet…. 

 

 

 

 


