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TAYYIB GOKBILGIN

RAKOCZ AZ OSZMAN BIRODALOMBAN

A n6hai Ahmet Refik igy kezdte ,,Rdk6czi kirdly 6s hivei az oszm6n Birodalom-

ban" cimii forriiskiadv6nyinakBevezet6i6t: ,,Az oszmdn-tclrok diplomriciatort6netben

fontos szakas zt jelent,hory a magyarok onfelildozo h6se, Rdk6czi Ferenc, III' Ahmed

szult6n uralkodiisa alatl az Oszmiin Birodalomba menekiilt." Val6ban - ahogy ez a

kivrild tort6ndsziink rdmutatott -, XVIIL szdzad eleji diplomriciatort6netiinkben

Rrik6czi Ferenc ds a maryar emigr6ci6 egyike a kiilonos 6rdek16d6sre sz6mot tart6

t6mriknak.
M6gis, amikor Rrik6czi Ferenc szabadsdgharca a Habsburgok ellen me$ezd6d6lt, az

oszmdn kornuiny el6sztir nem lrtette meg a mozgalom jelleg6t, ez6tt el6vigydzatossdg-

b6l, Belgrdd 6s Temesvdr 6rs6g6nek meger6sit6s6re 1000 janicsrirt ktildott.

Riik6czi abban rem6nykedett, hogy jd viszonyba keriilhet a Portiival 6s hogr

segits{get is kaphat a torokcikt6l. Ezdrt folyamodott levelek 6s kovetei ftv6n 17O6

uugor"t rraUun az akkori tagtvezkhez. Csorlulu Ali pasrihoz' Tudatta, hogr a Habs-

buigokkal vivott szabadsdgharc sordn nagy igyekezetteltartottdk tiszteletben azokata

jogokat 6s szokfsokat, amelyeket az Oszmdn Birodalommal va16 szomsz6dsdg meg-

kovetelt. A k6t felet 6rint6 [ryekkel kapcsolatban pedig k6vetei, Pdpai Jdnos, Horviith

Ferenc 6s Henter Mihrily r6vdn volt hiraddssal, ezzelisbizonyitva a felsdges birodalom

irdnti tiszteletdt 6s lekotel ezetts|gdt.

Sem Csorlulu Ali pasa idej6n, sem ltz ut6na k6vetkez6 6vekben nem tudott az

oszmdn kormiiny foglaikozni Rrik6czi kiizdelmdvel, rnert a birodalmat mds k6rddsek 6s

probl6mrik kOt6tt6k le. De ennek ellen6re mindig nary barritsriggal fogadtrik Rrik6czi

kriveteit a szult6ni tandcsban.

1711, a szatmii- b6ke ut6n az oszmdn kormdny szimdta teljesen megvdltozott a

ktilpolitikai helyzet. Az tcirtdnt, hory a Velenc6vel vivott, M6redban foly6 harcok

idej6n a Habsburg csAszdr f6minisztere bizonyos felt6telek el6terjeszt6sdvel kcizbe

akart avatkozni, emiatt lassankdnt megromlott a Habsburgokkat val6 viszony, 6s a

hr{boni elkerti{hetetlennd vdlt. 1716 ripriliMban ery beszrimol6 lrkezetl a temesvdri

beglerb6gt6l, vezir Musztafa pasdt6l, amely hiriil adta a Habsburgok elSk6saleteil az

Ozmin Birodalom ellen. Musztafa pasa azt is k<izcilte, hogy szdltdben'hosszilban

beszdlik: a csdsziir k6sz megszegi u ozm6nokkal kdtott b6kdt' Lip6t miniszterei,

tudvdn,horyRdk6czipr{rthiveiamas/arokkor6bent<ibbsdgbenvannak,megnyer6stik
drdek6ben iselhez folyamodtak. Elhireszteltek, hogy a Port6t6l 6rkez6levdlben azt

irt6k, hogy ,,minden 7 6s 7O 6v kriztitti magyart kud6lre fognak hdnyni"' A Habs'
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burgok ellen tdmad6 oszmdn 6s tatfu csapatok tehdt el6szor a mag'arsdgot fo$rik
megsemrnisiteni. Akkor pedig a kozds ellensdg ellen a maryaroknak egyiitt kell
miikodniok a Habsburgokkal, mert csak igy menthetik meg orszdgukat. Azonban - a

temesvdri beglersdg elSadiisa szerint - az okos, koriiltekint6 6s sz6les ldtdkdrii magyar
vezetSk megdrtettdk, hogy ez csak dlhir. Az egyszer1 n6p egy r6sze viszont igaznak

vdlte. s az t mondvdn: ,,nyakunkra jon a tatdr". nagy r6mtletbe esett.

Ezek utdn a szultdni tanrics hiiborut inditott a Habsburgok ellen. Rdk6czi, al<t a

bujdos:lsban sem vesztette el a remdnyt, hogy c6ljrlt - Magyarorszrig felszabaditiisrit a

Habsburg iga a16l - el6rje, az Oszmin Birodalommal sem szakitotta meg kapcsolaf6t.

Bizalmas embere, Piipai Jrinos Havasalfoldon telepedett le, svdrta akedvez6 alkalmat.

Amikor a karl6cai b6ke ellen6re vdrhat6 volt a harc kirobbandsa, iry adta e16 kdrds6t:

,,Ila a Magas Porta a legkisebb jdindulatot mutatnd, semmi k6ts6g arra n6zve, hogy
Rrikdczi feil6p, 6s a Porta teljes szolgrilat|ra lesz." Mivel a Habsburgokkal a hriboru
bizonyossd vdlt, a szerddr ugy hatArozott, hogy ,,enged6lyezi ezt azigaz hit ellens6gei-

nek kdrt okoz6 dolgot."
Egr levelet ktildtek tehrit Rdk6czinak, amelyben kineveztdk Magyarorszrig kird-

1yiv5" Az irat elmondja, hogr az Oszmin Birodalom ,,ordklcitt birtokdt, Erd6ly
vilajetjdt" korilbban Apafi Mihdiyra n:/rrdztitk, annak gondatlansiiga kcjvetkezt6ben sor

keriilhetett a Habsburg gonosztev6k gardzd6lkodiisdra, a f5urak 6s az egdsz lakossrig

romldsba ddntds6re. Rrik6czi j6szdnd6ka, helyes tettei 6s gondolatai iriint viszont
mindig teljes bizalommal voltak, s azt vdrjdk t5le, hogy mint sziimosan elSdei koztil,6
is jeient6s szolgiilatokat fog tenni; kijelentette az ir6s, hogr annak fogjdk adni Erd6lyt,
al<tt az orszdg n6p6b6l a F6nyes Portiit hiis6gesen szolgiildk 6hajtanak. A Rrik6czinak
szdnt feladat pedig ez volt: ,,az orsziig rendje , a rdjdk v6delme ds oltalma dolgiiban
6szinte j6szrinddkkal ffuadozzek,legyen iiliand6 jelleggel bardtunk baritja, ellens6grink-
nek ellens6ge, tizze 6s zavaqa ki Erd6lyb6l az alinal6 Habsburgokat, 6s ttintesse el

iirtalmas nyomaikat abb6l az orszdgbdl."
Ezen szultiini lev61 mellett a nagrvezfu, Ali pasa is irt Rrik6czinak 6s meghivta 6t az

0szmdn Birodalomba
Ali pasa hal;ila 6s az itj nagrvezir, Halil pasa kinevez6se ut6n, vryanazoft dv v6gdn

elkrildt6k a miisodik ahdnrimet Rrik6czinak. Tobbek kozott megirtrik neki, hogy a
szultdn rnegengedte, hogy Isztambulba j<ijjtin, s hogr arnikor meg6rkezik, a sztiks6ges

katondkat ds municidt megkapja. Majd ezt olvassuk: ,,Ha isteni segitsdggel 6s tdmoga-
t6ssal magas birodaimunk megszabaditja Erd6lyt 6s Magyarorszdgol a Habsburgokt6l,
titeket, valamint az erddlyi 6s a magyar ndpet is be fogjuk venni a b6kekdtdsbe, s nagr
figrelmet 6s igrekezetet fogunk forditani arra, hory Erd6lyt 6s Magrarorszdgot a

Habsburg er6szakt6l megmentstik . . ."
A nagyvezir Kiicsiik Bahri agrit kiildte Franciorsziigba. tsahri aga Marseille-ben haj6t

b6relt 6s Rrikdczit Geliboluba (Galiipoli) hozta. Innen Edirn6be (Drin6poly) vittdk,
f6nyes kiils6s6gek kcizcitt fogadtiik, majd a szultdn szine el6 jdrult. A1161 is tudunk,
hogr a naryvezirrel is tartott ndhdny politikai rnegbesz6ldst.Ezel<r6l a tirgral6sokr6l a

padisahnak benyri.jtott k6t kdrvdny, valamint a szultiini rendeletek adnak trij6koz-
tatdst.
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Az els6 szultdni rendelet azokbdl a sz6ljegyzetekb6l iill, amelyeket a padisah arra a

k6rv6nyre irt, amelyet a nagyvezir terjesztett be egy olyan szemdilyel kapcsolatban,

akit a Rrik6czihoz a spanyolokt$l titokban jov6 kovet rne116 adtak kis6r6k6nt.

A dolog akkor kezdSdott, amikor Rrik5czi edirnei tartdzkoddsa soriin (1717.

november 
-28._1718. 

m6rcius) fogadta a sz6banforg6 kovetet. Ezid6talt Kajszerili

Mehmet pasa volt a nagrvezir. A Porta a p€terviiradi kudarc 6s Ali pasa halila hatiisa

d.att, a keserii val6sdg f6nyeit l6tva ink6bb a b6ke fe16 hajolt, s az angol 6s holland

kovetek is ennek megval6siLisiira tcirekedtek.De az is esziikbe jutott, hory ha Rdk6czi

a magyar nemzeti mozgalmat ism6t sikerrel vezeti 6s ir6nyitja a Habsburgok elien, ha

harm[nikus egyiittmiik6ddsre nyilik lehet6s6g ery mrisik, ugyanazon irdnyban inditott

katonai tcirekv6ssel, legali.bb r6szben tal6n meg lehet menteni a helyzetet, s6t az sem

kizdrt, hory a hriboli alakul6sdt kedvez6en lehet befoly6solni. S tal6n az is elk6pzel-

het6, hog/ ez a harmadik segit6 6s sztivets6ges Spanyolorszdg legyen' Ez az ember, aki

u ,pu.,yolkir6ly kovetek6n! ltkezett, ery Boissimdne nevii kalandvr{gy6 francia ezredes

uoit. A. rp-yot ktiliigyminiszter, Alberoni kardindlis, miut6n rnegkapta Rdk6czi leve-

leit, s besz6li azokkal a szem6lyekkel, akiket kiilddtt, ezt az embetl kiildte hirviv6kdnt.

Amikor azonban ahelyzet megv6ltozott, arra goridolt, hogy teljesen sorsdra hagyja.

M6g senki sem 6rtesiilt a krivet v6rhat6 6rkez1sdr6l, amikor a nagyvezinel foly6

trirgrJdsok sor6n (1717 december v6g6n) R6k6czi kifejtette egy spanyol-Habsburg

hriborri kitor6s6nek kozeli lehet5s6gdt, s az oszm6n kormiinyt a hadjrirat folytat6srira 6s

tovr{bbi ellen5ll6sra dsztcindzte. Igazvgyan,hogy amikor anagyvezit megk6rdezte t6le,

hogr van-e felhatalmazdsa a spanyol kirrily nev6ben val6 trirryaldsra, nem tudott igenlS

villnztadni, s csak azt ig6rhette, hogy ha biztosithatnd a spanyol kirrilyt a tcirijkdk

trirgyalisi k6szs6gdr61, akkor tal6n sikertilne e t6ren sikert el6rni' Kds6bb, 1718' janudr

4-6n, szult6ni fogad6s alkalmdval ritadott elSterjesztdsben is ezeket a lehet6s6geket

vizsgiilta.
Ekkor, ilyen megbeszdl6sek haLisa alatt itta a nagyvez,ir az allbbiakat: ,,A kordbban

visszakiildott spanyol kcivet iigy6ben kozvetitl szejit Mehmet aga mivel m6g nem j6tt

meg, ha szult6n megengedi, ha az rijonnen 6rkez6 spanyol kovetet valahol feltaldl-

n6ik, elhozzuk . . ." Uryanakkor a padisah 6ltal adott szult6ni rendeletben lev6 vdlasz

is dsverii 6s logikus: ,,frem sziiks6ges a Magas Porta rdsz6r6l embertkiildeni azErkez6

kovet el6, riatl,isul az 6rkez6 k<ivet nem a Ma[as Portiihoz jon, hanem az emlitetl

kirrilyhoz (R6k6czihoz) j6n, igy brirmikor drkezne meg, nincs akad6lya, hogy az

emliiett kirdlyhoz menjen. de embert !'e neYezz ki." Kdts6gtelen, hogy amikor a

padisah igy ir:t, arra goniolt, hogy a titokban 6rkez6 kovettel semmir6l sem lehet majd

Lesz6lni, mer I az |yen min6s6gben tev6kenyked6k, an6lktiLl, hogy bdrmif6le felel6s-

s6get vary kotelezetts6get v6llaln6nak, sajiit hasznuk biztositiisrira akarnak dolgozni'

vato3atan, Boissimdne sz6pen hangz6 igdretekkel kecsegtette R5k6czit, db sem arra

nemiorekedett, hory rrrri6d6rt irjon a1i vele, sem pedig arra, hory tr{pot adjon olyan

v6lem6nynek, miszerint az oszmdntormrinnyal kozvetlen kapcsolatba szeretne kerii{ni'

Hosszas tdrryal6sok ut6n Rrik6czi lugr hat|tozott, hory a szult6n seregdvel eryiitt

hadra kel a Habsburgok ellen. A magyal parancsnokok kciziil Bercsdnyi azt a feladatot

kapta, hogy nyomuljon be Erd6lybe. Hogy hol 6s hogyan csatiroztak a szultiini seregek
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6s a mapyar katoniik, j6l nyomon kcivethet6 egy l7r7 mqusribankelt parancsb6l. Ez az
irat Bercsdnyit Rrik6czi f6miniszterdnek mondja, sz6lazAltara<isszeryfijt6ttmohame-
din ds maryar katonrilr6l, akik a tirgovistei szoroson keresztiil fognak bevonulni
Erddlybe, ezutAn pedig a ,,Hotin vid6k6n tart6zkod6 6s magas birodalmam szolgdlatiira
kiszen,6,116 maryar katondk"-r6l emldkezik meg. pdr h6nappal k6s6bb, 

"r6g;i"d;;uryanabban az 6vben, egy parancs tudatja, hogrEszterhii.ry r"ta tiibornok csaflako-
zik a hadakhoz- Az 6v v6gdn Eszterhdzy sajrit elhatrirozris.ib6l ritkelt a Dundn, 6s az
ellensdgre vetette mag6t. Azonban a f6vezfu megparancsolta neki, hogy maradjon
Braila v6delm6ben.

A hriborri elveszt6se kcivetkezt6ben Rrikoczi Ferenc remdnyei, hory rijb61 vissza-
szerezheti orszdgdt, szertefoszlottak. Rrik6czi 1718 augusztur ri"iin ehag5rta a hadse-
reget, hogy Edirndbe, majd Isztambulba menjen.

Ebb6l az alkalombdl szem6ly6nek 6s kisdret6nek vddelm6re az ritbaes6 kidiknak,
kethiid'iknak, janics6r parancsnokoknak 6s a vilajetek vezet6inek rendeleteket ktildtek:
,,6t magit 6s kis6retdt.kell6 sziimri 6s megfeiel6 helyen oau,olj.itot el, 6jszaka
6rjzz6tek 6ket, a veszdlyes ds bizonytalan helyeken tapasztalt vezetilket roiutot
mell6jrik, b2tonsrigban ds 6ps6gben juttassdtok el 6ket ,gy^*,irhor, 6s naryon igr6z-
zatok arra, hory ha a kijelcilt helyre meg6rkezett, a megbecstirlds, a tiszteletadds 6s a
venddgfogad.isi el6i,rrisok kivitelez6sdben semmilyen hanyagMg vary figyelmetlens6g ne
forduljon e16."

. Rtik6czi 1718 jriliusdban meg6rkezett Edim6be. Embereinek hrirom hdzat foglaltak
le itten, s ezek 15 napi b6re fej6ben 2400 akcs6t (napi 120) fizettek ki, mig a litoirim
dzsdmi kcizel6ben 1ev6 Szejit Bekir karaviinszerdjdn napi 80 akcsdval sribdn h6napra
3120, ramazrin hdnap 15 napjiira pedig 1600 akcsdt adtak ki. ugyanakkor Rrik6czi
ellritmiinya napi 9021, Forgich tibornaryd pedig napi lzz arcset tett ki, mig a
Rik6czi melld kijelcilt hat csaus ll3o,nmazdnhaviru jir6 d4a7200 akcs6ra rrigottlA
14 szerdms6gi kocsi, amelyet Riik6czi azEdim1b6l lsitamUutta trirtdnd utaziis sordn
haszndlt 18 666 akcs6ba, az cikrcis szekerek, amelyeket ugyancsak ezen az fton vett
igdnybe 53 600 akcsdba, mig az egydb sziiksdges kelldkek 7 760 akcsdba kerdltek.
Rrik6czi Edirn6t6l Isztambulig val6 utazdsdnak kiadi{sai pedig 1000 eszedi kurust, azaz
160 0Q0 akcsdt tettek ki (Ibn-ii1-emi4, hariciye. Az kat,ia^i, LZZS1.

Isztambuli tart6zkod:isa sor6n Rdk6czi Jenikdjben lakott. A sz6m6rasztiks6ges bort
a szigetekr6l biztositottdk. Abban az idlben a szultdni taniics engeddlye ndlkiil idege-
neknek nem adtak bort. Emiatt a janics.ir ag{nak ds a bosztandzsi iasinak kiildott
egrik parancsban azt tudattiik, hory nincs akadr{lya annak, hogr Rdk6czi sziiksdglete-
ire a F<ildk<izi'tengelj szigeteken megv6telre keri.il6 ZO0O muara bort lak6hely6re
szdllitsiik. Hasonl6 m6don tallkoztattilk az illetdkeseket arr6l is, hogy a tart6zkoddsi
hely6re kiilddtt sert6sek utdn ne szedjenek vdmot.

1720 elej1nj6nak Litta a Porta, hory a Bender 6s Havasalfold teriiletdn lev6 maryar
tdbornokok is a hatdrokon beliilre koltcizzenek. E szemdlyek Bsztnrhizy, csalcy,
Bercs6nyi 6s a kisdretiikben lev6 mawao katoniik voltak. R6luk igy emleteztet< meg:
,,Koriibban a hriborri 6s a csatiirozrisok alatt szolgiilatban voltakf ezentfl azonban a
ha&irok ktizeldbe es6 helyeken val6 tart6zkodiisuk nem cdlszerii, ez6rt elrendeltem,
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ho5' uralkod6i kegyelmemb6l ellitrisuk ezentilis megadass6k, 6s szultiini ortalmam
;:l#f:fitH:f,:dian es uJr.eC" in"ssenek, , t*i, fro,n, kazdjdbanarkarmas

A maryar katonrik a hatitozat szerint a Habsburg birodalom hatar,otor ,uvolihelveken telenedtSr]e, . ;; -;;L;#T 
6s Bender kcjrny6k6n. E c6r biztositrisadrdekdben' 1720 febru'qriban, Benier'!"ur-.rnorur*, tu.uirim pasrinak ds a havas_

i.?.ffi:lTt,*H#,j, lT#*'-T,, i#,r ro't* li.; ffi i.,,,A b asmuhd sze b e
ban rillt, r -uiiolNloipolyba jritt erd6rvrnft:::l1t 

6s Belgr.rid tilrften r^rgaiur-
n.hrinv6wetezet6ttd;;;r#'"Hff 

:,?r1ffi;?#,Tlf.1i,:f 
-JTAff ,,,"ilT

(t6ee-1700) r.trejdtt uefrroreril"#Jrno* N*apJv'uii 
"]#uoritotr*, ds a pasaszandzsrikjiiban rev6 iires 6s .rpr*iJi r"o"r"ru n"u,ii r,ir"1iJ"u"r?uuu, 6s otr reterepi_tettdk' Ez arkarommar 

.is i o;ja;;*rd magas birodal.nu.niu- menekdlt RrikdcziFerenc kirdrv, a messiiisi 
"no.t r-iart.t uurr[.reg.-: #;; j;, v6ge _ a]6 tartoz6maryarok kcizi' jerenreg n.na"rurn;r;;asarfrird<,i 

"riu""t"oiu 
s id6z6 Eszterh,zyds csrikv ribomok erJrgdrvtJg'k,-"i*ur1 nrrrre'vi"ir-'ilinur* katoniii, akik anemr.g tezajtott nuo^ri:gl.r:."i"1"rri*r"rj"rft".1*t, 

*iurr-u il.#, krivetelmdnyeivernem eryezik meg, hog3r tovribbra is a trati'rot tor.riu"" ia:*J, ,rur, cdlszerfi volt a
fentebb enrlitett *T.,..r ,nugyu. ,rffi.r aJ i"r"r;;#;fi;"k iires ds pusztahelyeire vat6 kcilt<iztetdse d.s"ietel.Frd;.. .. e,:rirt^r, *,ilanursy tdbomokkalkapcsoratban rTre okt6betnu"r 

" 
'*"iiti1.1i:ger,"r^r.,irooi,'ir.*.ruun 

(a vajdapanaszdval kapcsoratban, miszerint --r]ntit"tt.t szrintelentil iiaatiat<. a moldvainj6kat) tudatrik, h3ev megparancsortdk meretuttei roiiir"fraerbe t<irtdn6 rit_kciltdzdsi'iket, hosr Es-zterhr;r r"0""? iJ*rr. euet,i1'lr*-,irr, nuo, a 169 f6nyimaryar reg6nvs6g pedig napont' r';t ;;iilrdrl ;d;;;il:T J, rdr_r6r kijje hrist,eryben gondoskodnak.-* inut^*nit;;;;;.r takarmanvJi,r. rrn nrrr, &ibomokkalkapcsotatban aztkozort6k,h;;;?;il;Lr: 
is ugranorvan e'ritmrinvban rdszesriLr.Y'gul hozzatettdk, hory mindezt u *orcuui kincstiirb.r kenyterenlt fedezni. Ezzereryid6ben a timur n'itiay ruo er "'ffir-n*rrn ""3"oou 

ir';;;, ery parancsot.Ebben a rendeletben tudatrrik *rur., hos. i111.1iurr1, l,tun;r*i: Csrilcy ribornokkisdreriikker eryritt Benderb? ;;;;";"r?f.i1,01 1*i,iH;;'i, ?l** drkezni, ds
hogr az odautazds k<irtsdgeit ";;; ;'*ro*;u_rr*. 

-i"ft"li"oor.uuet 
arra,hory amikor az enrritetik tt;;; #';?# megerkeznek, ;;;;;; iiilapitsdk meg,hany szem1ryt hoztak magukkal, , 

"rufin i uuo.nototn-ati'r.0, io_rr0 akcsdt, a
reg.nvsdgnek pedig ery-e*, kenveret e, iJi-ier o*;rr;],ffi;"[, iJ ugy.ri.n"r ur.u,rrory ne szenvedienek rr.ii.reg"t. ur"l.r*'r."rtsegek fedJziirl.,..rrusiikben 

rev6
,Hi;fff" 

tui'it''it, a sziiozi il*d;ermet ds a sziro,nirrr.oo muk6taaj6t

. .. 
Rri!6czi isztambuli (enikriji) tartdzkoddsa rkrivetdnek nvomrisrira ieu'oieiu.-ii*';#:":frjg::Jt:"*tx* yJ:':H:,?;,Ti;janicMrok parancsnokdnut-tiiti,itt ;";il;;b* er6adtdk, hogy Rrikdcz i sz6m6ra azt a

csiftliket jelc'tdk *, *:t t"taui*lj*i;;;*", Mehmet aga lakott. K6s6bb 1720augusztusdban Rrik6czi, a vete tev6 ,eti_.t"i 6s mes ;;.ri;;d_ukra kijelcitt 23
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hi{zba bekciltciztek. A rodoszcsuki niiibot ds mds drdekelteket figrelmeztettdk, hogymindig tiszterettel viserkedjenek natoczivJ.;;;;;;,T;; io:rlr.u okot panaszra:,,Mivel a nevezett kirilry az oronr.et"rio irr"dalmamnak vend6ge, ez6rt igenfontos dssztiksdges, hogr szultdni oltalmamnak arnyeniuun ,ryugooiu; ;, uuuourn dlhessen, s ecdlb6l eme magas parancsomat bocsdtottam ki, nosy ;,"-il,"i, jrr{zak 
birtokosainak

;:T*ilii"::ffi.T**"udtvozzdtok, hos' ,r*nt,:i-ttv *ueu, pur*cs kiadiisiira okot
Minden egyes hdz b€rleti diia 356 akcse vort, igy ebben az iddben az osszes6rthavonta 13 776 (esetenk.nt r4'24o) at.Jt nrettek. Rrikdczi napi elldtmdn ya 7500akcs6ra rrigott, a tdbbiek az al*bbt *r^sr511 kaptrik: laaiarri 240, cs6ky 240,Bercs6nvi 600, Horvdrh Ferenc k"p"*;rl;la r20 akcs.t olz,ii"l"^beri feljegyz6sekszerint) - Eszterh'zy ekkor mdr nr- eri."a, l135. 6v szefer honapj,nak osszkiaddsa336 400 akcsdt tett td. 1.724 

"ege' 
;usv"r ;;t i;rei;.".#rl::'ieghart, a neki jrir6napi 600 akcse attdl kezdve ,n.giru.uOt1 kincstiirnak.

Ekkortrijt Rdk6czi 6s kisdrel ,;grri*t ltrezdsdvel k6t csaus, Ibrahim mriteferrika6s Musztafa aga tolmdcs volt megbi#a. 
..--" '

Egy szultrini renderetb6r lyi"c rt"o miutdn Rik6czi megterepedett Tekirdagiban,tovdbbra sem sziint meg rijabb p"rititJt.r*ket sz6ni,t*db;;;;'dozgette el6rer_jesztdseit a padisahnak ei u frunriu dt;:
Rrik6czi hat6rozott elk6pzeldsekkri'Jrlr_r.rtekkel rendelkezett Fu1fp3 iiltaldrrospolitikai helyzet't illel6en, - .grm orr"agot egymasn oz val6viszonyiit is j6l rit tudtatekin teni, ezdrt segitsd get akart iv,::, *i 

"?irr.a, .B 
ir"a.r 

"-rt;';, szdm os rigzbenigrekezett ferv'iigositani a tdr6k i"i"tai"t prt a szurtiin rendelet6i6l ratiuk.K6s6bb a Rrik6czivar,Tekirdagiban 
"gvuu 

iruo Forgrich ;;;;; ;"gyerorsziigban615 fia' Zsigmond megtritogatta" 
"prd;:';;. ideig elvri* ;;ia; s aztan ForsichZbigmond k6rv6nyt terjesztelt u ,ruitani ifia., ,tJ, ri"g, ,irrr"-rlri.essen csalddj6hoz,Lengyelorszdgba. rT2r februrirjriban u"ii."eio:, auoi p""r.,""r"_i", a Rodoszcsuk dsHotin kcizritti, majd azut6,n a rengyel rruiarig tart6 rit -rni uark Js mas drdekeltek

frrrJlrlTSj]i;#" a kdrdst teliesitetteli, s nvolc emberdver iovribb foryrathatja

+iF";;,ul,,ijli,x,T::;4;:il1;:,fi fl i,ILf t':.,?,ff **fa;?[*'iileltcilteni. Az ensed6lv. mega_ddsdval eg,iOe.ltiteg 
'nrgpurun.roi;;; drdekelteknek,hory Forgichot iiz emberdiel 6s tizeiz,lj'rraga""r ,gytir, - ii'rorn uirtonriigos dsv6dett helyeken sz6lftisoljaik el, ds U,rr"rioi t ogr nyugalmasan haladhasson c6lja fel6.A kcivetkezci 6vben, rT22mrirciusr{ban cr?ty ,au"-ok kdrvdnyezte, hory Bukarest_ben lev6 csariidja :itkciltcizhesset Etdultb" trt u r.i"anJgoi"riitul, 

"m"ri kapu-kethtdrija' Horvrith Ferenc terjesztette !tu, , 
T.rg. 

,r kapti azrngroerv,. Ez6rt meg-parancsohdk a Tekirdagi 6s Bukarest t o"ti ittaJiian# e, -", Jiiri.elteknek, horyvddelmezzdk csriky tibornotot, ugy*ur.tol a havasarfcil di vajd,t,Nikora vajddt isutasitottiik, hogy a csaidd Erd6ryb;hkd ;onaihoz vat6 ritkoitriJsdhez adjon ken6memyis6gii kocsit, 6s biztons:igban krildje Atrlrf.
csriky mdg ezut6n is hoszu iarig i"tt"r'iugtban maradt, s6t a Rrik6czi 1735_benbekcivetkezett ha1616t kcivet6 e".tu.-" 

" 
,,''ri.ttur*k kdpvisel6jek.nt a maSrar tdbor_
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nokok meg6lhet6si p6'nzdt 6 szerczte meg a tekirdagi viimbevdtelekb6l. pdldr{ul
1746-ban u ew havi elkitmrinyukat kitev6 4g 240 ak;& _ ami napi 160g akcsecisszeget, kurusra 

'tszdmitva 
pedig402 kurust tett ki - Halil aga gdmnik eminit6l vette6t. Eszterhdzy tdbornok pedig m6g az els6 tekirdagi evet iati lian nzz-aen hartmeg' csalridja 6s emberei kngrelorszitgba akarta:k menni, r'h"s, ritikdrtsdgriketbiztositsiik, Eszterhlzy hat h6napia valo eilatmriny6t, wnery napi:Oti akcse, 177 naprapedig 53 100 akcse volt (kurusra iltszirmitva 442 eszedtkurusnai felelt meg), k6szp6nz-ben megkaptrik a kincstrirt6l.

Rrikdczi 1735 tavaszill lalt meg Tekirdagiban. Az emignici6 eg,rdsze id6vel szdt-sz6r6dott Isztambulban, Edirn6ben s6t Izmiben. 
,Ezek "iamany?t 

helyi vdm- vagrmukdtaii-bev6telekb6l fedezt6k. Szdmos ilyen vonatko z6si iratmaradt *ink.
_ Eg, 1735 riprilisriban kelt fermrinb6l tudjuk meg, hogy 

" 
Rdk;;;ihivei k<izril vardKomiiromi ds Turi nevii szem6lyek, akiket bizonyos rigyek elint6z6s6re koriibbanlrngrelorsziigba krildott Rdkdczi, az ottani zavargdsok miatt, kdrvdnyezt6k,hogr azoszmdn Birodalom terti{et6n dlhessenek 6s telepedhessenek le. I. Mahmut teljesitettekdrdsriket, 

_6s megfelelcinek_rdtt4 hory Hotin korny6k6n alkalmas 6s kell6 szimrilakatlan falut jeldljon ki lekik igerefrket pedig, hogy.eg-*?r"trrvekrdl is hoznakta16kat, s i$r a falvakat felvtrdgoztatjdk, hogr a fcildeket megmiivelik 6s dzsizje_ad6tfrzetnek, 
-vdgril 

hory az oszmin Biiodaroni vddelm6ben nyugaromban fognak 6rni,
y:g:rt? Hotin v6d6j6nek 6s megparancsolta neki, tog, -iu.i- elhunyt ,,Riikdczi1<tr61y" emberei 6s mint ilyenek -tttot az oltalomra,tegye meg a szriks6ges l6p6seket.Rdk6czi haldla utrin a Tekirdagiban maradt menekiiltek 6le:r- vfiltozatlanul folyttoviibb. K6s6bb, amikor a Habsburgokkal kirljultak az elent6tek is a harcok,
Hum_baradzsi Ahmet pasa kcizremiik<iJdsenek eredmdnyekd nt r737-ben Rdk6czi fia,R.ik6czi J6zsef elfoglalta apja hery6t. Tekirdagib6r Isztambulba ment, fogadta 6t I.Mahmut_szulfdn, s egr fermiinban ,,Erd6ly urakoooianak 6s Mag5rarorszrig herceg6nek,,
nevezve harcba ktildte.

Erd6lyt azonban ezirtat sem sikeriilt felszabaditani, s Riik6czi Jdzsef is hamarosan
meghalt' Ezekr6l az 6vekr6l, az emigritci6 circir46r61, bdnat6r6lRrik6czi hii emberdnek,
Mikesnek levelei adnak szines k6pet. A szultiini twrdcs jegrz6kcinyvei 6s mds trjroklevdltiri anyag alapjrin elmondhatjuk, hogr a Porta megtett minden tdle telhet5t, hogya tekirdagi magzarok nyugalombal, biztonsigban 6s eldgedetts6gben 6ljenek. A mene-kriltek krjzti rigyek 6s a hivatalos szervekkel iulo kup.rolutok inf6z6s6re egy basbugotviilasztottak, az Isztambulban kijekilt megbizottak pedig azt a feladatot kaptrik, hogreldgitsdk ki sztiksdgleteiket 6s utaljrik rit a tekirdagi u?-nit befolyt jovedelmeket.

A R6kdczi halila utrini 6vekben csdky tibornok volt a uasuug, kos6bb, l75g 6sz6n
az akkori basbug, Zay tAbonok halila ut6n a Porta magiit Miiiest nevezteki erre atisztsdgre. 6 hiirom 6wel k6s6bb, 1761. okt6ber 2_6nhuiytel. A mag,ar emigriici6ravonatkoz6 iratok eg6sz 

1 
KX: szitzad erej6ig, II. Mahmud ia"ieig'yofron kcivethet6k.Ily m6don a XMII. szdzad, folyamfir, - J.ko. Rodoszcsuk vagr Tekfurdagi ndvenismert Tekirdagi vdroskiinak Rrik6czi 6s a magrar emigriici6 jell"g/rt., 6s.drdekes szint

adott.
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A hazrijukban 616 maryarok neh6z id6szaka azonban m6g mindig nem drt v6get. A
szabadsrigukhoz 6s fiiggetlens6giikh6z oly igen ragaszkod6 magyarok a kds6bbiekben is
fegyvert ragadtak a Habsburg-uralom ellen, s semmit6l sem tartva harcoltak elleniik.
Amikor pedig a m:6lt szdzad kclzep6n ismdt neh6z helyzetbe keriiltek, rijb6l a t<ir<ik<ik-
n6l kerestek mened6ket. A korszak akkori f6 emberei, kiilcindsen Musztafa Resit pasa,
nem haboztak Kossuth Lajost 6s a vele lev6 maryarokat 6s lengyeleket az oszmdn
Birodalom oltalmiiba fogadni, s6t az emberijogokv6delmez6tkdntellenrilltak azotosz
ciir 6s a Habsburg cs6sziir fenyegetdseinek is, kivivta ezzel az eg6sz miivelt vilig
tiszteletdt 6s dics6retdt.

A tdr<ikrik ds a magyarok kozti rdgi kapcsolatok, tiinulva Bethlen, Thtikoly, f6leg
pedig Rtik6czi 6s Kossuth eml6kezetdvel, egytitt a mieink kciztil azok6val, akik ugan-
olyan h6si ds nemes dicsfdnnyel kerii{tek be a t6rt6nelembe, ig' a budai Szokollu
Musztafa pasa, Arszliin pasa 6s Abdtirrahmiin Abdi pasa a trircik 6s a maryar n6p kciz6s
koteldkeinek kitcircilhetetlen nyomaikdnt fograk megmaradni ds dlni.
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