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I. Rövid historiográfiai áttekintés 

 

Eszterházy Antal életének monografikus feldolgozásával a mai napig adós volt a 

történetírásunk, annak ellenére, hogy a Rákóczi-szabadságharccal foglalkozó munkák 

közül szinte mindegyik említi a nevét. Életének feldolgozásában a legjelentősebb 

lépéseket Thaly Kálmán, Szabó István és Firbás Oszkár tették meg eddig. Thaly 1901-

ben adta ki Eszterházy Antal tábori könyvét,1 melyben egy viszonylag részletes 

életrajzot is közölt Eszterházyról, a forrásanyag pedig hihetetlen adatbőséggel mutatja 

be a tábornok katonai tevékenységét. Szabó István pedig feleségéhez írt leveleit2 adta ki 

1701–1706 között, melyek különösen a császári-királyi hadseregben futott 

pályafutásáról és magánemberi mivoltáról szolgálnak érdekes adatokkal. Firbás Oszkár 

egy rövid tanulmányt írt Eszterházynak a kurucokhoz való átállásáról, azonban 

munkájában3 meglehetősen romantikus és elfogult módon ábrázolja az eseményeket. 

 Rajtuk kívül meg kell említenünk Perjés Gézát és Bánkúti Imrét. Perjés Géza 

Esztergom ostromairól írt tanulmányában4 vizsgálta Eszterházy Antal szerepét az 1706-

os nyári-őszi hadműveletekben. Bánkúti Imre először Érsekújvár védelmében játszott 

szerepéről írt röviden,5 illetve a Veszprém megyének a szabadságharcban betöltött 

szerepéről szóló könyvében6 emlékezett meg Eszterházynak a Dunántúl védelmében 

1708-ban és 1709-ben játszott szerepéről. 

 Általánosságban azonban elmondhatjuk, hogy szinte minden Rákóczi-

szabadságharccal foglalkozó könyvben és tanulmányban felbukkan a neve, így 

különösen fájó, hogy életrajzára ilyen sokat kellett várni. 

 

 

 

 

                                                 
1 THALY KÁLMÁN : Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve 1706–1709. Függelék. Gróf 
Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve 1708. Magyar Tudományos Akadémia 1901. 
2 SZABÓ ISTVÁN: Galánthai és fraknói gróf Esterházy Antal levelei feleségéhez gróf Nigrelli Mária 
Annához 1701–1706. 1940 
3 FIRBÁS OSZKÁR: Adalékok gróf Eszterházy Antal császári ezredesnek Rákóczi hűségére téréséhez. In.: 
A szegedi Baross Gábor Főreáliskola 1925/26. tanévi értesítője. Szeged, 1926. 
4 PERJÉS GÉZA: Esztergom 1706. évi ostromai és az ostromokkal kapcsolatos hadműveletek. In.: 
Hadtörténelmi közlemények, 1954 (1.évf.) 2. sz. 136–184.  
5 BÁNKÚTI IMRE: Károlyi Sándor levelei Érsekújvárból és három várvédő szabályzata. Vay Ádám 
Múzeum Baráti Köre, 2000. 
6 BÁNKÚTI IMRE: Veszprém megye a Rákóczi-szabadságharcban. Balatonfüred Városért Közalapítvány 
kiadványai, 18. 2005. 
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II. A témaválasztás, a téma jelentősége 

 

A Rákóczi-szabadságharcot, a 18. századi magyar történelem ezen meghatározó 

eseményét, már számos történész feldolgozta korábban, ennek ellenére, jelentősége és 

összetettsége miatt a téma további vizsgálata is kecsegtet új eredményekkel. 

Dolgozatom témájául Eszterházy Antal tábornok életének és a Rákóczi-

szabadságharcban betöltött szerepének bemutatását választottam. A dolgozatnak azzal a 

céllal vágtam neki, hogy egy, a szabadságharc felsőbb vezetőségéhez tartozó személy 

cselekedeteinek bemutatásán keresztül, a szokásos Rákóczi központú kutatásoktól 

eltérően, új szemszögből vizsgálhassak meg egyes eseményeket, melyeket ilyen módon 

sikerült más megvilágításba helyezni. Egy főnemes életútjának és egy 

eseménysorozatban játszott szerepének bemutatása azért is tűnt hasznos választásnak, 

mert az arisztokraták szerepét többnyire negatívnak, vagy az ország fejlődése 

szempontjából hátrányosnak értékelték. Emiatt fontosnak tűnt, hogy a társadalom ezen 

csoportjának egyik tagjának nézőpontját és szerepét is megismerhessük. 

Munkámban kilenc fejezetre osztva vázoltam fel Eszterházy Antal életét 

gyermekkorától kezdve egészen a haláláig. Részletesen ismertettem Eszterházynak a 

császári-király hadseregben töltött katonai pályafutását, Eszterházy házasságait, 

családjához fűződő viszonyát, átállásának okait és körülményeit, illetve a kuruc felkelés 

különböző, Eszterházy hivatásából eredően elsősorban katonai eseményeit, továbbá 

Eszterházy igen jelentős hadseregszervező tevékenységét. Emellett azonban az olyan 

jelentős politikai eseményekben játszott szerepét is bemutattam, mint a szécsényi 

országos gyűlés, a dunántúli rendek 1708-as sümegi részgyűlése, vagy Bezerédj Imre 

elfogatása. Kutatásaim során Eszterházy iratanyagának jelentős részét sikerült 

összegyűjtenem, ezek közül a II. Rákóczi Ferenchez írt leveleinek a kiadására is 

vállalkoztam a doktori disszertáció keretein belül. Ezt azért éreztem fontosnak, mert 

ezeken a leveleken keresztül egy teljesen közvetlen képet kaphatunk Eszterházy 

személyiségéről és Rákóczihoz fűződő viszonyáról, melynek vizsgálata a korábbiakban 

a témával foglalkozó történetírás egyik vakfoltja volt. 
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III. A kutatás módszertana, forrásai 

 

A kutatás során fontosnak tartottam, nemcsak Eszterházy, hanem felettesei és 

beosztottjai iratanyagának megvizsgálását is, hiszen csak ilyen módon kaphattam 

pontos képet a vizsgált személy motivációiról és mindenkori helyzetéről. Nem kellett 

minden esetben levéltári kutatásokat végeznem, hiszen a Rákóczi-szabadságharc 

iratanyagának egy része már nyomtatott formában is elérhető. A vizsgálatnak nemcsak 

Eszterházy és más kuruc személyiségek levelezése képezte a tárgyát, hanem más irataik 

is. 

Bár dolgozatom nagyobb részét Eszterházynak a Rákóczi-szabadságharcban 

végzett tevékenységének bemutatása teszi ki, fontosnak tartottam ifjúkorát, a császári-

királyi hadseregbeli pályafutását, valamint házasságait is bemutatni. Ezen időszak 

legfontosabb forrásai sógorához Batthyány Ferenchez írt levelei (MNL OL X7435 

(P1314) 4806. d. 11880. szám Eszterházy Antal Batthyány Ferencnek 1688. 01. 06.; 

MNL OL X7435 (P1314) 4806. d. 11881. szám Eszterházy Antal Batthyány Ferencnek 

1688. 03. 17.; MNL OL X7435 (P1314) 4806. d. 11882. szám Eszterházy Antal 

Batthyány Ferencnek 1688. 09. 02.; MNL OL X7435 (P1314) 4806. d. 11883. szám 

Eszterházy Antal Batthyány Ferencnek 1689. 01. 02.; MNL OL X7435 (P1314) 4806. d. 

11884. szám Eszterházy Antal Batthyány Ferencnek 1689. 02. 01.; MNL OL X7435 

(P1314) 4806. d. 11885. szám Eszterházy Antal Batthyány Ferencnek 1690. 08. 12.), 

Kőszeghy Pálnak Bercsényi Miklós házasságáról szóló históriás éneke és Eszterházy 

Antal fogsága során Esterházy Pálhoz írt levelei (MNL OL X89 4699.d. 11. köteg. 826. 

szám. Eszterházy Antal Esterházy Pálnak 1699. február 10.; MNL OL X89 4699.d. 11. 

köteg. 827. szám. Eszterházy Antal Esterházy Pálnak 1699. április 3.; MNL OL X89 

4699.d. 11. köteg. 828.szám. Eszterházy Antal Esterházy Pálnak 1699. szeptember 6.). 

Eszterházynak a felkelés előtti katonai pályafutásához pedig a leghasznosabb források a 

Bécsi Udvari Haditanács Iktatókönyveinek bejegyzései voltak. Emellett úgy a 

szabadságharc előtti, mint az alatti életének fontos és információkban gazdag forrásai 

voltak második feleségéhez, Nigrelli Mária Annához írt levelei. 

Eszterházynak a kurucok közötti pályafutására vonatkozóan a Rákóczihoz írt 

levelei mellett, azzal egyforma jelentőségűek voltak a Bercsényivel, Károlyi Sándorral 

és Forgách Simonnal és más kuruc tisztekkel és tisztségviselőkkel váltott levelei, 

emellett pedig más iratai pl.: vármegyékhez küldött utasításai, vagy pátensei, melyek 

gyakran egy-egy császári-királyi parancsra, vagy pátensre voltak válaszok, melyek így 



 5 

hasznos forrásai voltak a kuruc és a labanc fél között zajló propagandaháborúnak is. 

Ezeknek a forrásoknak a vizsgálatát nagyban megkönnyítette, különösen az 1706 és 

1709 közötti időszakban, hogy nagy részük megtalálható volt Eszterházy Antal tábori 

könyvében (a kuruc tábornokok közül egyedül az övét ismerjük), amit Thaly Kálmán 

még a 20. század elején nyomtatásban is megjelentetett. Emellett megkerülhetetlenek 

voltak a kutatás szempontjából a szintén Thaly Kálmán által megjelentetett Archivum 

Rákócziánum sorozat kötetei is, melyek Rákóczi, Bercsényi, Bottyán és más kuruc 

vezetők egymáshoz írt leveleit tartalmazták, s melynek lapjain Eszterházyról is gyakran 

szó esett. Emellett a korszakban keletkezett naplók, visszaemlékezések, újságok voltak 

segítségemre Eszterházy szerepének rekonstruálásakor. Ezek közül kiemelkedtek a 

fejedelem, Forgách Simon és Louis Lemaire visszaemlékezései, valamint a Mercurius 

Veridicus és a Theatrum Europaeum újságcikkei. 

Eszterházynak a bujdosásban töltött éveiről sajnos jóval kevesebb forrás állt a 

rendelkezésemre, mint a szabadságharcban, vagy akár a császár szolgálatában eltöltött 

éveiről. Néhány Rákóczihoz, illetve Forgách Simonhoz írt levelén túl, ezen időszakra a 

legtöbb adatot A Rákóczi-emigráczió török okmányai című, a 20. század elején 

megjelent, Karácson Imre isztambuli levéltári kutatásait összegző forrásgyűjtemény, 

valamint Mikes Kelemen fiktív (elképzelt nagynénjéhez írt) levelei szolgáltatták. Ezen 

időszak egyik igen érdekes forrása volt Eszterházynak azon Rákóczihoz írt feljegyzése, 

mely nagy valószínűséggel a szatmári béke utáni hetekben íródott és a bujdosók 

helyzetét, valamint külpolitikai lehetőségeit taglalta. 

A vizsgált primer források nagy része a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárából, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárából és az Österreichische 

Staatsarchivból származik. (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára: E174 - 

Magyar Kamara archivuma. Archivum familiae Eszterházy.; G8 - A Thököly-

szabadságharc levéltára. Thököly családjának iratai.; G15 - A Rákóczi-szabadságharc 

levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Emigrációba vitt rész.; G16 - A 

Rákóczi-szabadságharc levéltára. II. Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. Munkácson 

maradt rész.;  G19 - A Rákóczi-szabadságharc levéltára. Fejedelmi kancellária.; G24 - 

A Rákóczi-szabadságharc levéltára. Bercsényi Miklós főgenerális kancelláriája.; G26 - 

A Rákóczi-szabadságharc levéltára. Kérvények, levelek, jegyzékek 1700–1710.; G28 - A 

Rákóczi-szabadságharc levéltára. Gyűjteményes rész. Katonai iratok.;  P287 - Családi 

fondok, levéltárak. Forgách család gácsi ága. Lajstromozott iratok.; P396 - Családi 

fondok, levéltárak. Károlyi család. Acta publica.; X89 - Esterházy család hercegi 
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ágának levéltára. Pál nádor(P125) 1615-1713.;X7435 - Batthyány család levéltára. 

Missiles(P1314). Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára: 1389/2 - Folio Hungarica. 

Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1703. év.; 1389/4 - 

Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 

1705. év.; 1389/5 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. 

Eredeti okmányok. 1706. év.; 1389/6 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori 

okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1707. év.;  1389/7 - Folio Hungarica. Thaly 

Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1707. év.; 1389/9 - Folio 

Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1708. év.; 

1389\11 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti 

okmányok. 1709. év.;  1389/15 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori 

okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1710. év.; 1389/16 - Folio Hungarica. Thaly 

Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Eredeti okmányok. 1710. év.; 1389/17 - Folio 

Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Másolatok. Kamarai levéltár. 

Előzmények. 1703–1705.; 1389/18 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori 

okmánygyűjteménye. Másolatok. Kamarai levéltár. 1706–7.; 1389/20 - Folio 

Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. Másolatok. Kamarai levéltár. 

1709.; 1389/26 - Folio Hungarica. Thaly Kálmán kuruckori okmánygyűjteménye. 

Másolatok különböző családi levéltárakból. (Andrássy, Bercsényi, Berényi, Bikk, Bodó, 

Bossányi, Csáky, Eszterházy (Kismarton), Erdődy, Eszterházy (Csesznek), Forgách.). 

Österreichische Staatsarchiv Kriegsarchiv: Zentralstellen. Wiener Hofkriegsrat. 

Hauptreihe. Bücher 1557–1848.) 
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IV. Fontosabb témák és eredmények 

 

Dolgozatomban Eszterházy Antal életútját és a Rákóczi-szabadságharcban 

betöltött szerepét mutattam be új források bevonásával. Eszterházy fiatalkori 

magánéletével kapcsolatban eddig nem vizsgált gyermekkorának, például soproni 

tanulmányainak ismertetését vagy Erdődy Juliannával kötött házasságának az 

eddigieknél részletesebb bemutatását tekintem fontos eredménynek. A fennmaradt és 

kiadott halotti beszédnek köszönhetően Erdődy Julianna halálát is sikerült az 

eddigieknél részletesebben bemutatni. A történettudományban jól ismert tény volt, hogy 

Eszterházy a visszafoglaló háború végén a törökök fogságába esett, azonban a fogsága 

körülményeiről eddig alig tudtunk valamit. Esterházy Pál nádorhoz írt néhány levelének 

feltárásával azonban bepillantást nyerhettünk fogsága mindennapjaiba is. A börtöne 

falára vésett feliratok segítségével sikerült megállapítani, hogy Eszterházy fogságba 

esésekor csupán kapitányi rangot viselt és nem őrnagyit, ahogy arra néhány korábbi 

levele alapján több történész következtetett. 

Bár Szabó István, Eszterházynak a második feleségéhez, Nigrelli Mária 

Annához írt leveleinek a kiadója alapos háttérkutatásokat végzett Eszterházy életével 

kapcsolatban, azonban a dolgozatomban tárgyalt Eszterházy és Siegbert von Heister 

tábornok közötti birtokvitát nem ismerte. Eszterházy panasszal élt Heister tábornok 

ellen, miszerint Heister Eszterházy több birtokát is megszállta a fegyvereseivel, miután 

a Magyar Kancellária is panaszt tett, Heister azzal védekezett, hogy számára ezeket a 

birtokokat az Udvari Kamara utalta ki. Úgy gondolom, hogy ez az eset Eszterházynak 

Kollonich Ádámmal a Kollonich huszárezred átvételéről folytatott, számára kedvezőtlen 

kimenetelű vitájához hasonlóan nagyban hozzájárult ahhoz, hogy később a Rákóczi-

szabadságharchoz csatlakozott. 

Bár történelmi köztudatunk összekapcsolja a kurucok 1704. június 13-i koroncói 

vereségét a Rákóczihoz hű erők újabb kiszorulásával a Dunántúlról és bár az 

összefüggés ténye vitathatatlan, azonban a két esemény között a kurucok még 

hónapokig képesek voltak tartani magukat a Dunántúlon, sőt ebben az időben még 

támadó hadműveletre is képesek voltak. Szabó István említette meg, hogy Eszterházy a 

fejedelem parancsára a Dunántúli rácok ellen egy kisebb hadjáratot hajtott végre. A 

Haditanács 1704-es iktatókönyve is említi az esetet és ezen forrás és Eszterházynak a 

feleségéhez írt néhány levele segítségével sikerült az említett hadjáratot bemutatnom. 
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A forrásokból kirajzolódott, hogy Eszterházyt egyfajta dunántúli 

lokálpatriotizmus jellemezte, melynek keretében Eszterházy több alkalommal is 

fellépett a fejedelemnél az itt élők érdekében, gyakran próbált segíteni a katonai helyzet 

alakulása miatt otthonuk elhagyására kényszerülő dunántúli családokon. 

Sikeresen bemutattam Eszterházynak a kuruc hadsereg 1705-ös és 1706-os 

regularizációjában játszott szerepét, melynek keretében Eszterházyra fontos feladatok 

hárultak a kuruc hadsereg megszervezésében, ezen belül ő a Kassa központú felső-

magyarországi katonai kerületért volt felelős. Ezen tevékenységének fő forrásai 

Rákóczihoz írott levelei voltak. Ezekből úgy gondolom, hogy még ha egyes részleteik 

korábban ismertek is voltak, egy hasznos és átfogó képet kapunk a kuruc 

hadseregszervezés kapcsán Rákóczi államának és a vármegyék érdekeinek 

ütközőpontjairól. 

Eszterházy szerepét a szécsényi országos gyűlésen korábban még nem 

elemezték, azonban a kiadott források és a már megjelent feldolgozások alapján, 

tevékenysége jól rekonstruálható. A gyűlésen csak rövid ideig tudott részt venni, mert a 

katonai helyzet alakulása elszólította őt a politikai tanácskozásoktól, azonban az ezen 

rövid idő alatt betöltött, elsősorban reprezentatív szerepe jól szemlélteti, hogy alig több, 

mint egy év leforgása alatt sikerült felküzdenie magát a kuruc elit élvonalába. 

1706-tól Eszterházy volt a dunántúli főkapitány és ezen minőségében nagyon 

fontos szerepet játszott a fejedelem nyár végi hadjáratában, melynek csúcspontja 

Esztergom elfoglalása volt. Eszterházy és Rákóczi  kapcsolatának ez a levelekkel 

leginkább dokumentált időszaka. A város és a vár ostroma idején Eszterházy feladata 

leginkább kisebb rajtaütések végrehajtása és a gyülekező császári-királyi felmentő sereg 

szemmel tartása volt. Annak ellenére, hogy az esztergomi vár védelmét nem rá bízta 

Rákóczi, a seregével a közelben táborozott és bár sokat tett a védelem 

megszervezéséért, melyet igyekeztem bemutatni, de Esztergomot végül visszafoglalta a 

császári-királyi haderő. 

Az 1707-es év kapcsán bemutattam, az ekkor már a Felvidéken tevékenykedő 

Eszterházy szerepvállalását a Dunántúl elleni császári-királyi hadjáratban, illetve 

ismertettem az érsekújvári főkapitányságban való működését. Ebből az időszakból 

fennmaradt egy Eszterházy által készített hosszú beszámoló, melyben a nyári és őszi 

hadvezéri működését foglalja össze és jó bepillantást enged Eszterházynak az 

eseményekről alkotott nézőpontjába. 
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Bemutattam Eszterházy szerepét a dunántúli rendek 1708-as részgyűlésén, 

melyen elfogadtatta az itteni vármegyékkel az 1707-es ónodi országos gyűlésen 

hatályba léptetett katonai szabályzat a Regulamentum Universale rendelkezéseit és 

sikeresen kérte hozzájárulásokat a háború folytatásához és az itteni kuruc csapatok 

ellátáshoz. Ennek az évnek a másik fontos témája, melyben Eszterházy is érintett volt, 

az Bezerédj Imre hűtlensége és letartóztatása volt. Úgy gondolom és ezt a dolgozatban 

is kifejtettem, hogy Eszterházy helyesen járt el Bezerédj elfogatásával, hiszen később 

maga Bezerédj sem tagadta a bűnösségét. 1708 őszén a császári-királyi haderő 

megpróbálta visszafoglalni a Dunántúlt, Eszterházynak azonban ezt sikerült 

megakadályoznia, mely nagyban volt köszönhető Béri Balogh Ádám kölesdi 

győzelmének. Eszterházy tábori könyvéből egyértelműen kitűnik, hogy ez a győzelem, 

nem Béri Balogh Ádám egyfajta magánakciója volt, hanem egy teljesen tudatos 

hadmozdulat, melyre Eszterházytól kapott parancsot.  

Eszterházynak végül a Dunántúl elvesztésével járó 1709-es harcai többé-

kevésbé jól ismertek voltak a szakirodalomból. Ebből az időszakból egy magánéleti 

érdekességre sikerült fényt derítenem. A szintén dunántúli birtokos Erdődy Sándor 

levelezésében találtam arra utalásokat, hogy Eszterházy ebben az időben szeretőt tartott 

Szegedy Ferencné Chernel Mária személyében. 

A Dunántúl elvesztése után Eszterházy már nem kapott fontos megbízásokat a 

fejedelemtől. Ennek ellenére nem fogadta el a szatmári békét és kibujdosott 

Lengyelországba a fejedelemmel. 1711 őszén Forgách Simonnal együtt tettek egy 

sikertelen kísérletet a Magyarországra való visszatérésre. A dolgozat hátralévő oldalain 

bemutattam Eszterházy és a bujdosók szerepvállalását az 1716–18 közötti Habsburg-

török háborúban és életét a bujdosásban, a haláláig bezáróan. A disszertáció terjedelmes 

függelékében közöltem Eszterházynak a II. Rákóczi Ferenchez írt jobbára kiadatlan 

leveleit. 
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