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A 
 fejedelem 1676-ban született. Szülei Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona 

voltak. Munkács ostroma alatt édesanyja mellett volt, majd a vár 

feladása után a kis Ferencet Bécsbe vitették, ahol jezsuiták nevelték. Az 

osztrák császár iránti hûséget próbálták belenevelni. Húszéves korában 

feleségével Magyarországon telepedett le, és Sáros megye főispánja lett. 

Amikor 1697-ben látta, hogy a császár milyen kegyetlenül büntette a 

hegyaljai felkelés résztvevőit, a császár ellen fordult.   

 Bercsényi Miklós segítségével a nemesség köreiben a császár ellen 

szervezkedni kezdett. XIV. Lajos francia királyhoz levélben fordult 

segítségért. Mikor ez a levélváltás kitudódott, Rákóczit a bécsújhelyi 

börtönbe zárták, ahonnan Lengyelországba szökött. Itt keresték fel 1703-

ban, hogy felkérjék a Habsburg-ellenes felkelés vezetésére. Rákóczi a 

szabadságharc élére állt, és főleg parasztokból álló seregével néhány hét 

alatt elfoglalta a Tiszántúlt. 1704-ben Gyulafehérvárott Erdély fejedelmévé választották.  1705-ben a szécsényi 

országgyûlésen vezérlő fejedelemnek választották meg.  

 Rákóczi külföldön keresett segítséget a szabadságharchoz . 1711-ben  

I. Péter orosz cárhoz utazott, hogy tőle kérjen segitséget. Amíg távol volt, hûtlen 

megbízottja, Károlyi Sándor, megkötötte a szatmári békét, ami a szabadságharc 

végét jelentette. Rákóczi nem ismerte el a szégyenletes békeszerződést, inkább 

számûzetésbe ment. Néhány barátjtával 

együtt Rodostóban élt 1735-ben  

bekövetkezett haláláig. 
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1676. - II. Rákóczi Ferenc születése Borsiban 

1694. - II. Rákóczi Ferenc feleségül veszi Amália Saroltát (Rheinfelsi herceg lánya) 

1701. - spanyol örökösödési háború, XIV. Lajos és I. Lipót között 

1702. - Magyarországon is megkezdődik a készülődés az örökösödési küzdelemre 

1703. április - II. Rákóczi a tiszaháti parasztság élére áll 

1703. május - a tiszaháti felkelés kezdete 

1703. június 14. - Rákóczi és Esze Tamás seregének találkozása 

1703. június 16. - Vereckénél Rákóczi a népi felkelés élére áll 

1703. október - Duna-Tisza köze és a Felvidék nagy része Rákóczi birtokában volt 

1703. december - a kurucok bevonulnak Lőcsére 

XVIII. sz. vége - meghonosodik a kuruc megnevezés 

1704. - Höchstadtnél a franciák vereséget szenvednek az osztrákoktól 

1704. vége - a kurucok vereséget szenvednek Nagyszombatnál 

1705. - Széchényben tartott országgyűlés: Rákóczit vezérlő fejedelemmé 

kiáltják ki 

1705. május - I. Lipót Habsburg császár halála, utóda I. József 

1705. vége - a kuruc sereg vereséget szenved, Erdély császári 

kézbe kerül 

1706. - hadjárat, a kurucok kiverik Erdélyből a császáriakat 

1708. - a francia segélypénzek megszűnnek 

1707. - majdnem az egész ország kuruc kézen van 

1707. április - Rákóczit erdélyi fejedelemmé is kikiálltják 

(marosvásárhelyi országgyűlés) 

1707. május - ónodi országgyűlés, Habsburgok trónfosztása 

1707. szeptember - Rákóczi és Nagy Péter szövetsége Varsóban 

1708. - Trencsénnél nagy vereség a császáriaktól 

1708. után - a szabadságharc állandó védekezésre szorul 

1710. január - a romhányi ütközetben a kurucok veszítenek 

1711. eleje - Rákóczi teljhatalmat ad Károlyi Sándornak 

1711. - Szatmári országgyűlés: a kurucok békét kötnek 

1711. április 30. - A majtényi síkon a kurucok leteszik a fegyvert 

1711. április 31. - Nagykárolyban a nemesség aláírja a  

szatmári béke szövegét 

1735. - II. Rákóczi Ferenc halála 
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A felkelés elözményei: 

1686-ban Magyarország felszabadult a 150 éves török uralom alól. Új korszak kezdődött a magyar 
történelemben, most már a Habsburgok uralma alatt. 

Az országgyûlés, hálából a felszabadításért, elfogadta a Habsburgok örökös királyságát és lemondott a 
szabad királyválasztás jogáról. 

A jobbágyság helyzete egyre nehezebbé vált a felemelt 
állami adók miatt. Ezt még megtetézték azzal, hogy az 
állami adót Buda ostroma után az országban maradt 
katonaság ellátásával kellett letörleszteni. Ez volt az 
úgynevezett porció. A beszállásolt katonaság kegyet-
lenül bánt a lakossággal.   

A végvári katonák közül sokan elbújdostak, „szegény-
legényekké” váltak. Bár a jobbágyság és a nemesség 
között nagy volt az ellentét, a Habsburgok ellen mégis 
hajlandók voltak összefogni és közösen harcolni. 

I. Rákóczi Ferenc halála után Zrínyi Ilona Thököly 
Imréhez ment férjhez. Thököly Imre kuruc felkelést 

szervezett, amelyet levertek. Zrínyi Ilona, miközben az első házasságából való Ferencet és Júliát nevelte, 
segítette Thökölyt a harcban, a vereség után pedig ő maga védte Munkács várát a Habsburgokkal szemben. 
Csak 1688-ban volt kénytelen feladni a várat. 

A Habsburgok készülödése: 

1702-ben Magyarország is újabb háborúra készült a spanyol király ellen. Lipót az országtól nyolc huszár- és 
négy gyalogezredet követelt. A katonákat erőszakkal sorozták be. Esze Tamás és Kiss Albert  a toborzást arra 
haszanálták fel, hogy a császár ellen szervezkedjenek. 1703 áprilisában ők és Szalontai György felkérték a 
Brezán várában bujdosó Rákóczit, hogy álljon az elkeseredett magyarság élére. Rákóczi elvállalta a vezetést. 
Brezánban írt levelében Magyarország minden lakosát harcba szólította a Habsburgok ellen. 

A Rákóczi szabadságharc: 

1703 májusában megkezdődött a felkelés. Rákóczinak az volt a célja, hogy felszabadítsa az országot a 
császár törvénytelensége alól. A felkelők Esze Tamás vezetésével a hegyekbe menekültek. Egy héttel később 
a lengyel határon találkozott velük Rákóczi. Az első katonai sikereket a Tiszántúl elfoglalásával aratták. A 
sikerek hatására a nemesség egy része és a hajdú városok Rákóczi mellé álltak. Közöttük volt Károlyi Sándor 
báró is. 1703 októberére a Duna-Tisza köze és a Felvidék nagy része Rákóczi kezébe került. XIV. Lajos 
francia király elismerte Rákóczit az erdélyi trón jogos örökösének, harcát havi tízezer tallérral támogatta. 

(Azoknak akik többet szeretnének tudni) 

Adószedés Habsburg módraAdószedés Habsburg módraAdószedés Habsburg módraAdószedés Habsburg módra    
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Decemberben a kurucok bevonultak Lőcsére. Károlyi Sándor 
katonáival átkelt a Morva folyón, és rohammal elfoglalta a Bécs 
védelmére épült sáncokat. A Bécs közelébe jutott csapatok azt 
tervezték, hogy a franciákkal és a bajorokkal egyesülnek. De azok 
Höchstädtnél 1704-ben súlyos vereséget szenvedtek. 1704 végén a 
kurucok vereséget szenvedtek Nagyszombatnál. Rákóczi a nemzet 
érdekében a jobbágyak sorsát próbálta javítani. A háborúban 
résztvevő katonákat és családtagjaiknak nem kellett adót és 
földesúri szolgáltatást fizetni. Rákóczi a nemesség érdekeit is szem 
előtt tartotta. Ezért a szabadságharcot mindenki támogatta. 

Országgyülés Széchényben: 

1705 legjelentősebb politikai eseménye a Széchény városában 
megtartott országgyûlés volt. Meg kellett teremteni a független 
magyar államot. Rákóczi az államformát már 1704-ben megjelölte. 
Rákóczit Széchényben vezérlő fejedelemmé választották, s 24 tagú 
szenátust állítottak mellé. A szenátus elnökévé Bercsényit 
választották. Rákóczinak hatalmat adtak, hogy egyedül intézze az 
ország külpolitikáját, katonai- és pénzügyeit. A szenátus csak a 
belpolitikával foglalkozott.  

Diplomáciai és katonai kapcsolatok: 

1705-ben a Rákóczi által vezetett kuruc sereg vereséget szenvedett. Erdély császári kézbe került. Azonban a 
Bottyán János vezette dunántúli hadjárat eredményes volt: Dunaföldvártól Fehérváron, Simontornyán át 
Kőszegig, Sopronig felszabadult az országrész. Az 1706-os őszi hadjáratban Erdélyből is kiverték a 
császáriakat, a nyugatról támadó Habsburg-erőket ugyancsak kiszorították. 

Gazdaság: 

A fejedelem legnagyobb gondját a pénzügyi fedezet hiánya okozta. A bányák, vámok, fejedelmi birtokok 
jövedelme kevés volt a háború költségeivel szemben. A francia segélypénz pedig külföldi fegyvervásárlásra 
kellett. A fejedelem a hiány pótlására rézpénzt készíttetett. Általános adórendszert is bevezetett mindenki 
számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rácz katonákRácz katonákRácz katonákRácz katonák    
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A kuruc hadsereg: 

A kuruc hadsereg alapjait Thököly egykori katonái, a törökverő végvári vitézek és a császári seregből kiállt 
katonák alkották. Az idegen zsoldosok (franciák, lengyelek, svédek) is fontos szerepet töltöttek be. A 
hadsereg két részből állt: nagyszámú lovasság és jóval kevesebb gyalogság (talpasok). A lovasság tizedét 
tüzérek tették ki. A magyar hadsereg harcstílusa (portyázó, könnyûlovas) a győzelemre kevésbé volt 
alkalmas. Ez az egyik oka annak, hogy nagy ütközetekben a kuruc sereg többnyire vereséget szenvedett. 

Ónodi országgyülés: 

1707-re majdnem az egész ország a kurucok kezében volt. Áprilisban a marosvásárhelyi országgyûlés 
Rákóczit erdélyi fejedelemmé választotta. Májusban Ónodon ült össze az országgyûlés. Itt került sor az 
általános adórendszer megszavazására (jobbágyra, nemesre egyaránt kétmillió forint). A legfontosabb döntés 
azonban a Habsburg-ház trónfosztása volt. Az 1708-as hadjáratban Trencsénnél súlyos vereséget szenvedett a 
15 ezer fős magyar hadsereg.  

A nemzeti egység bomlása: 

1708 után a szabadságharc szerencséje megfordult. A hosszúra nyúló háború kimerítette az ország erejét. 
Megkezdődtek a katona szökések. A szabadságharchoz szükséges nemzeti összefogás bomlani kezdett. 

A romhányi csata: 

1710-ben vívták Romhánynál az utolsó jelentős csatát. Egyetlen kiút az ország szabadságához az lett volna 
ha a szabadságharc vezetői politikai megoldást találnak. Rákóczi 1711 elején teljhatalmat adott Károlyi 
Sándornak, és a béketárgyalások vezetését is rábízta. Ezután Lengyelországba ment, hogy személyesen 
tárgyaljon az orosz cárral. Közben Károlyi titokban hûséget esküdött I. József osztrák császárnak. 

A szatmári béke: 

A Szatmárra összehívott utolsó kuruc országgyûlés elfogadta a békefeltételeket. Ezek szerint a 
szabadságharcosokat nem büntetik meg, ha hûséget esküsznek a királynak. Birtokaikat is megtarthatják, s 
nem korlátozzák a protestánsok vallásszabadságát sem. A császári udvar megígérte, hogy tiszteletben tartja 
Magyarország és Erdély alkotmányát. A végleges békekötésre április 30-án került sor a majtényi síkon. E 
béke szerint a kuruc hadsereget megfosztották a hadijelvényeiktől, és másnap a nemesség képviselői és a 
főtisztek aláírták Nagykárolyban a szatmári békét. 
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A  magyar népzene mellett nagy értéket képviselnek és a népies dalokhoz tartoznak a kuruc dalok.  A 

Rákóczi szabadságharc bukása után váltak népdalokká.  Szerzőiknek néha ismerjük a nevét, de a dal 

szövege és tartalma is segíthet bennünket abban, hogy kitaláljuk: miféle ember lehetett a szerzője.  A 

bújdosó nemesek általában jólétüket siratták, a szegénylegények pedig többnyire nincstelenségükről 

panaszkodtak.  A dalok híven követték az események, harcok alakulását.  A kuruc dalok akkor sem szűntek 

meg, amikor a majtényi síkon letették a fegyvert.  Az újra bújdosni kényszerülő szegénylegények most arról 

énekeltek, hogy mennyire visszavárják Rákóczit, s újabb bújdosóénekek és kesergők keletkeztek. 

Csínom Palkó, Csínom Jankó, 
Csontos kalabérom, 
Szép selymes lódingom, 
Dali pár pisztalyom. 
 
Nosza rajta, jó katonák, 
Igyunk egíszséggel! 
Menjen táncba ki-ki köztünk 
Az ő jegyesével! 
 
Ne bánkódjék senki köztünk, 
Menjünk az Alföldre, 
Megrontatik kezük által 
Az labonc ereje! 
 
Szabad nekünk, jó katonák, 
Tisza-Duna közi, 
Laboncságnak mert nincs sohult 
Ottan semmi közi. 
 
Darulábú, szarkaorrú 
Nyomorult nemzetség 
Fut előttünk, retteg tőlünk, 
Nyomorult nemzetség! 
 
Görbe hátú, mert lenyomta 
Füstös moskotéra, 
Elfárasztott, elbágyasztott 
Dióverő pózna. 

Tüzes madzag, apró csollong, 
Lombos az gagyája, 
Tátva-nyitva mindeneknek 
Nagy éhelholt szája. 
 
Toldott-foldott, tetves-reves 
Minden portékája, 
Kalapjának nedvessége, 
Lefügg kalimája. 
 
Renddel állván, nagy sokaknak 
Meggyőzik az társát, 
Ebről ebre hagyják 
Békasütő nyársát. 
 
Elig nyílik fel a szája 
Berdó kiáltásra, 
Korog-morog öres hasa, 
Siet jóllakásra. 
 
Rendeletlen öltözeti, 
Csúfos pántlikája, 
Nem érne egy abadolmánt 
Minden portékája. 
 
Lapos guta megütötte 
Bornyúbőr iszákját, 
Kebelében legelteti 
Sok ezer marháját. 

Mely marhának tetű neve, 
Tartsa ő magának! 
Nyúzza rendre, jó lesz bőre 
Bornyúbőr iszáknak. 
 
Mert ő igen gyenge nemzet, 
Szokott effélire, 
Országában eleget kap, 
Menjen hát helyire! 
 
Ugyan] mit [is] vitézkedünk, 
Jó kuruc vitézek, 
Mert ezeknek drágább kéncsét 
[Én] soha nem lelek. 
 
De gyűlölöm, mert nyomorú  
Mégis kevélységre, 
Ládd, majd feldől, mégis indul 
Magyarok vesztire. 
 
Kicsírázott eb-agyara 
Az magyar cipóra, 
De megváslik foga bele, 
Lészen még oly óra! 
 
Sok tokosnak mentél te már 
Éltének végére, 
Szabadoson öszvementél 
Ütközetből véle. 

CSÍNOM PALKÓ CSÍNOM PALKÓ CSÍNOM PALKÓ CSÍNOM PALKÓ     
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Sok szerencsét próbáltál te 
Velünk német ellen, 
Holott soha nem voltál te 
Szerencsétlenséggel. 
 
Sok cifornyás német urat 
Rabságra hajtottunk, 
Sok kalapot mezőségen 
Öszve is tapodtunk. 
 
Nosza! most is űzzük, vágjuk 
Mind ellenségünköt, 
Mutassuk meg nemzetünknek 
Jó vitézségünköt! 
 
Fut az tokos, tüzes madzag 
Kihull az keziből, 
Őszi keserű gombája 
Kidől az fejéből. 
 
Után' kuruc! után'! 
Tiéd az puskája, 
Enyim pedig az kancája, 
Tied az lódingja! 
 
Rajta, Miska, rajta 
Az tüzes labancon! 
Mienk leszen az nyereség 
Mind az derék harcon. 
 
De mindezek fegyverekkel 
Nem érnek egy pénzt is, 
Hadd el, vedd el az szablyáját, 
Üsd le az fejét is! 
 

A nagyszájú horvátnak is 
Fekete csizmája, 
Hosszu nyakú, kurta farkú 
Görcsös paripája. 
 
Egy rossz, rozsdás kalabérja, 
Életlen szablyája, 
Csipás szemű kancájával 
Együtt van kvártélya. 
 
Noha éhhel csak meg nem hal, 
Nincs benn takarmánya, 
Sokszor száznak sincs közöttök 
Egy pipa dohánya! 
 
Az vitéz kurucnak 
Van szabott dolmánya, 
Sarkantyús csizmája, 
Futó paripája. 
 
Az gyalog kurucnak 
Van frissen járása, 
Mint Pelagus lónak, 
Van sebes futása. 
 
Vitéz karja lábaiban 
Karmazsin csizmája, 
Gyönggyel fűzött az bocskora, 
Ezüstös kapcája. 
 
Hátán cifra farkasbőre, 
Kurta kis dolmánya, 
Nyakában függ gyönggyel fűzött 
Csontos kalabéra. 
 

Fényességgel mind berakva 
Aranyas szablyája 
Nyuszttal béllett az süvege, 
Csillagos forgója. 
 
Patyolat az kuruc, 
Gyöngy az felesége, 
Hetes vászon az laboncság, 
Köd az felesége. 
 
Szegén kuruc elveszett, mert 
Sokszor egyest isznak, 
Pohárt császár életiért 
Egymásra hagyítnak. 
 
Nosza tehát, hadnagy uram, 
Dúljuk fel jószágát, 
Mind ellenségünknek 
Hajtsuk el marháját! 
 
Ha rád támad az pénziért, 
Vágd be az ajtaját, 
Fúrd meg az hordaját, 
Idd meg mind az borát! 
 
Az paraszt embernek 
Fogd meg az szakállát, 
Hajtsd el az marháját, 
Verd pofon ő magát! 
 
Az laboncság takarodjék 
Nemes országunkból, 
Hogy végtire szalagszíjat 
Ne fogjunk hátakból!  
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Hallgassátok meg magyarok amit beszélek, 
Tanácsoljatok vitézim, mitévő legyek? 
Jön a német, dúl, fúl, éget, 
Mindent pusztit, rabol, kerget,  
Haj! már mit tégyek? 
 
Tanácsoljuk Fölségednek, meg se is vesse, 
Aranyait, ezüstjeit rúdakba veresse, 
Rakassa fel, vitesse el, 
Hordassa el, és menjen el, 
Merre szeme lát! 
 
Megcselekszem, elkövetem, mondja valaki, 
Sőt szeretem, meg se vetem, oktasson akárki. 
Ki az oka: minden látja! 
De tudja meg, hogy megbánja 
Spion Károlyi! 
 
Megfizeti még az árát az árulásnak, 
Kipótolja maradéka Esze Tamásnak, 
Ha nem másnak! Árulónak, 
Úgy lészen még dolga neki, 
Miként Júdásnak! 
 
Országomból, a hazámból már ki kell menni, 
Mordságimról, hibáimról megengedjetek ti! 
Megölellek, megcsókollak, 
Amíg élek, mindig szánlak 
Kedves Bercsényim! 

Sok pénzembe, költségembe került váraim, 
Azokhoz pompásan épült sok szép palotáim! 
Itt hagylak már, pataki vár! 
Nem látlak már, munkácsi vár! 
Isten megáldjon! 
 
Megengedjen a magyarság, már ezt kiáltom, 
Édes hazám, mire jutál, csak azt sajnálom! 
Német lesz már a vezéred, 
Jaj! de néked az nem véred! 
Haj! ki ne szánna? 
 
Hej, Rákóczi, magyarok vezére, Bercsényi, 
Országunk fejedelme vezére: Thököli! 
Hová lettek, hová mentek, 
Országunknak híres-jeles 
Magyar vezéri? 
 
Oh! égre kiáltó vétek, hogyha képzelem: 
Országából elbújdosott a jó fejedelem! 
Nem képzelem, nem is vélem, 
Más országnak királyánál 
Helyét ne lelje! 
 
Nézd, a német lakóföldünket már mivé tette! 
Asszonyainkat, leányainkat megszeplősítette! 
Német már a vezéretek, 
Jaj, be szánlak benneteket! 
Isten veletek!  

RÁKÓCZI KESERGRÁKÓCZI KESERGRÁKÓCZI KESERGRÁKÓCZI KESERGŐJE JE JE JE     

Győzhetetlen én kőszálom, 
Védelmezőm és kővárom, 
A keresztfán drága árom, 
Oltalmamat tőled várom! 

Sebeidnek nagy voltáért, 
Engedj kedves áldozatért, 
Drága szép piros véredért, 
Kit kiöntél ez világért. 

Irigyimet zabolázd meg, 
Szándékokban tartóztasd meg, 
Szegény fejem koronázd meg, 
Mennyen-földön boldogítsd meg! 

Életemet ostromolják: 
Feszítsd, feszítsd! - azt kiáltják, 
Mint gyilkosom, azt kívánják, 
És véremet szomjúhozzák. 

Reád bíztam ez ügyemet, 
Én Jézusom én lelkemet, 
Megepedett bú szívemet 
És szegény árva fejemet. 

Irgalmazz meg én lelkemnek, 
Ki vagy ura mennynek-földnek; 
Könyörgök csak felségednek, 
Mint kegyes idvezítőmnek. 

Ím, elmégyek országomból, 
Drága, kedves, jó hazámból, 
Eddigvaló hajlékomból, 
Költöznöm kell jószágomból. 

Mutass, Jézus, kies földet, 
Lakásomra adj jó helyet, 
Ez életben csendességet, 
Jövendőben idvességet!  

RÁKÓCZI FERENC BÚS ÉNEKE RÁKÓCZI FERENC BÚS ÉNEKE RÁKÓCZI FERENC BÚS ÉNEKE RÁKÓCZI FERENC BÚS ÉNEKE     
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gróf Bercsényi Miklós (1665gróf Bercsényi Miklós (1665gróf Bercsényi Miklós (1665gróf Bercsényi Miklós (1665----1725)1725)1725)1725)    

K uruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik 

fő vezetője. Felvidéki családból származott, a nagyszombati 

egyetemen tanult. Részt vett a törökök elleni háborúban. 1686-ban a budai 

vár visszafoglalásánál hősiesen harcolt és ezért ezredesi rangot kapott. 

Idővel I. Lipót császár ellen fordult, és a fiatal II. Rákóczi Ferenccel 

összeesküvést szervezett. Amikor 1701-ben Rákóczit elfogták, 

Lengyelországba menekült, és itt Rákóczival együtt próbáltak segítséget 

nyerni a francia és svéd királyoktól. A szabadságharc alatt hadvezér volt, 

és Rákóczi egyik  tanácsadója. 1706-ban ő vezette a nagyszombati 

béketárgyaláson a kuruc küldöttséget. 1710 végén Lengyelországba ment 

orosz katonai segítséget keresni. A szabadságharc leverését nem fogadta el, 

ezért 1716-ig Brezánban élt. A török-osztrák háború alatt, a szultán meghívására Törökországba utazott, és 

1717-ben megpróbált betörni Magyarországra. 1718-ban csatlakozott  Rákóczihoz, és haláláig Rodostóban élt. 

Hamvait 1906-ban hozták Magyarországra, és a kassai dómban helyezték el. 

Bottyán János (Vak Bottyán 1645 körül-1709) 

K uruc generális, a Rákóczi-szabadságharc híres hadvezére. 

Végvári katonaként részt vett a török elleni harcokban. 1685-

ben szegedi várparancsnok és később Kecskemét, Kőrös, Cegléd 

katonai parancsnoka (1696-1698) lett. A török elleni harcokban 

vesztette el fél szemét. Katonai tehetsége és hősiessége miatt a 

császári tábornokok felfigyeltek rá. Ezredesnek nevezték ki (1692). 

1701-ben ezredével  a franciák, majd 1703-ban a kurucok ellen 

harcolt. Bottyán 1704-ben a Rákóczi-szabadságharc mellé állt. II. 

Rákóczi Ferenc generálissá nevezte ki. Bottyán 1704-ben elfoglalta 

Érsekújvárt, és 1705-ben elfoglalta a Dunántúl nagy részét. 1707-ben 

a sokkal erősebb császári seregek támadása ellen megvédte a 

Dunántúlt. Idős kora ellenére utolsó napjáig katonái között volt, a táborban halt meg. Szigorú 

rendet, fegyelmet tartott, de hősiessége, példamutatása miatt, a katonák lelkesedtek érte.  
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Vitézségével és emberségével példát adott a szabadságért küzdő magyaroknak. 

Esze Tamás (1666-1708) 

K uruc katonatiszt, tarpai jobbágy. 1703-ban ő vezette a 

szegénylegények csoportját, amely Lengyelországba 

ment és II. Rákóczi Ferencet rábeszélte a szabadságharc 

vezetésére. Rákóczi kinevezte ezredeskapitánnyá, és őt bízta 

meg, hogy a szabadságharcot meghirdető felhívást 

Magyarországra vigye. Esze Tamás ezredével 1703-ban a 

Tiszántúlon, 1704-ben a Felvidéken, és 1705 végétől Erdélyben 

harcolt. Rákóczi 1708-ban családjának nemességet adott, 

szülőfaluját, Tarpát pedig felszabadította. Két veszekedő kuruc 

csapat békítése közben  vesztette életét. Olyan hadvezér volt, 

aki a katonák nyelvén tudott beszélni. Katonái hittek neki, hogy 

ő nemcsak a nemesekért harcolt. Rákóczi annyira becsülte Esze 

Tamást, hogy halála után, az ezredét, nem adta más 

parancsnoknak, hanem a maga udvari ezredei közé tette. “Soha nem felejtjük, s inkább 

emlékezetben tartjuk Esze Tamás hûségét...” – emlékezett rá II. Rákóczi Ferenc. 

Zrinyi Ilona (1643-1703) 

1643-ban született a Felvidéken 

1666. március 1.-én feleségül ment I. Rákóczi Ferenc választott fejedelemhez, két gyermeke született: 

Julianna (1672) és 1676. szeptemberében Ferenc (II. Rákóczi Ferenc) 

1671. április 30-án Lipót osztrák császár kivégeztette a főnemesi felkelés vezetőit, köztük gróf Zrínyi Péter 

horvát bánt (Ilona édesapját) és Frangepán Ferencet (Ilona anyai 

nagybátyját) és Nádasdy Ferencet. Ilona férje, I. Rákóczi Ferenc 

szabadságáért hatalmas váltságdíjat fizettnek, így ő megmenekül, de 1676. 

j ú n i u s  

8-án gyanús körülmények között meghalt. 

A megözvegyült Ilona fia gyámjaként vezette a Rákóczi családot  

mint „fejedelemasszony.” 

1678-ban felső-magyarországi sikeres felkelés Thököly Imre vezetésével 

1682 Zrínyi Ilona feleségül ment Thököly Imre grófhoz. 

1683-99 egyesített magyar-európai csapatok végre kiverték a törököt 

Magyarországról. 

Thökölyt a harcok elszakították családjától. Zrínyi Ilona két gyermekével 

1685-től Munkács várában védte magát a császári seregektől. 
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C aprara tábornok egy szavára körös-körül, a vár alatt 
elterülő mély síkon dörögni kezdtek az ágyúk: 
hatfontosak, spanyol tarackok, a tüzes bombákat dobáló 
mozsarak. 

A faldöntő ágyúk pedig ugyanebben a pillanatban a bástyákat 
kezdték szaggatni... 

S egy pillanat alatt korom és füst borította el az égnek nyúló várat. 
Ha itt-ott meghasadtak a földi-felhők leplei, látni lehetett, hogy a 
falak tetéjén és a fokokon serényen dolgoznak a várvédők. 
Ugyanekkor a vár ágyúi is zúgni kezdtek.  

Amikor már több épület égett a vár mélyebb részein s korom és füst terjengett a falak lábainál, a várfokon 
megjelent váratlanul Zrínyi Ilona. Sisakkal a fején, páncéllal karcsú derekán. Abban a pillanatban vérbeborult 
szemmel kiáltottak fel a várvédők: 

- Vivat princeps Thököly! 

Zrínyi Ilona, aki mellett akkor már ott állt az alig tizenegy éves Ferkó fia, olyat sóhajtott erre, hogy csaknem 
könnyekre fakadt. Mert érezte, hogy Thököly nem fog visszajönni többé, a rongyos vár szabadítására. Túl 
Moldván, túl Havasföldön, Nádorfehérvár alatt bujdosott valahol kínzó reménytelenségben... 

Ott álltak ketten a vár legmagasabb pontján: anya és fia. Mialatt körös-körül ágyúk szavától zengett a világ, 
Zrínyi Ilona szoknyája meg-megcsattant az ereszkedő szélben. A kis Rákóczi ránézett az anyjára: 

- Beszélj valamit az őseimről! Mi történt atyai nagyatyámmal? 

A várvédő asszony tudta nyomban, hogy fia megsejtette, menniük kell innen hamarosan, elszakadnak 
egymástól és soha-soha többé nem fogják látni egymást a földi életben. Útravalót akart szegény….s a máskor 
hideg asszony alig tudta visszafojtani zokogását: 

- Atyai nagyatyádat török és tatár lovak patkói taposták össze a fenesi síkon... 

 - Miért halt meg édesatyám? 

 - Nem tudni, gyermekem. Talán a német mérgezte meg, 
mert benne volt a nagy összeesküvésben, melytől a haza 
szabadulását várták. E miatt ütötték el a fejét anyai 
nagyatyádnak is Bécsújhely piacán...Nem neked való 
dolgok ezek még, Ferkó fiam! 

De a kis Rákóczi mintha nem is hallotta volna anyja 
szavát. Tudni akart mindent: 

- Mi lett nagyatyai bátyámmal, ama híres Zrínyi 
Miklóssal? 

- Fiam, egyetlen fiam...– s leesett a hangja. Mondják, hogy 
vadkan agyarai alatt veszett el. De ne hidd! Bécs emberei 
puskázták le az erdő sûrûségében... 

Zrínyi Ilona Caprara tábornok elôtt 
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Körös-körül kétszáz ágyú is zúgott talán, s szórta a halálos tüzet, meg a 
dörgő golyókat. A várfokról itt is, ott is látni lehetett, hogy a 
megszakadt füstleplek alatt vallon zsoldosok, s egyéb császári katonák 
mozognak a mezőn, s egyszer csak létrákkal kezdenek szaladni a vár 
tövébe, hogy meghágni próbálják a falakat….és akkor, Zrínyi Ilona egy 
mozdulatára másodszor is megharsant a vár: 

- Vivat princeps Thököly! 

Az idegenben bánkódó kuruckirály merész legényei voltak ezek egytől-
egyig. S abban a szempillantásban körös-körül a falakon megjelentek 
Thököly utolsó katonái, koromtól és pernyétől feketén, s úgy táncoltak a 
falakon, mint a pokolbeli ördögök. Nagy köveket zuhintottak lefelé, 
tüzes koszorúkat dobáltak a mélységbe, onnan alulról pedig 
szívszaggató vonítást lehetett hallani, mintha száz, meg száz égő hátú 
harcos rimánkodott volna irgalmas-szívû keresztények segítsége után. A 
füst és korom hasadékain át később láthatóvá vált, ahogy a vár alól félig 
tébolyultan vonszolják el magukat a vallon zsoldosok és a császári 
katonák.  

Ekkor újult dühvel kezdték döngetni a várat Caprara ágyúi: hatfontosak, 
spanyol tarackok, tüzes bombákat hajigáló mozsarak és faldöntő 
szörnyetegek... válaszként Zrínyi Ilona ágyúi is úgy felzúgtak, hogy beleremegtek Munkács falai. 

Az alkonyatban váratlanul újabb épületek gyúltak ki az istállók körül. Bár a várfalak tövéből újabb harci 
lárma tört fel, a védők egy része lélekszakadva futott a tûz oltására. 

A kis Rákóczi anyjára emelte bánatos szemeit: – Hová lett az utolsó Zrínyi? 

- Édes fiam, ne kérdezd! – esengett az édesanya. - Majd, ha nagyobb leszel ... 

A legifjabb Rákóczi azonban akaratosan toppantott: 

- De tudni akarom! Tudnom kell mindent, mert őseim árnyai között álmatlanság kínoz éjszakánként... – 
Néma csönd volt a felelet, csak az ágyúgolyók zúgtak, s csattogott alattuk a vár. Zrínyi llona később, 
keserûre vált hangon megszólalt: 

- Az utolsó Zrínyit elvitték. Valamelyik tiroli börtön fenekén nyöszörög most is elborult lélekkel. Soha-soha 
nem kerül ki élve...Bûne – folytatta szívszakadtan – hogy egyetlen fia a nagy Zrínyi Péternek... De az Isten 
ökle lesújt egyszer a császárra! 

- Jól van, anyám. S merre jár mostohaatyám esztendők óta? 

Zrínyi Ilona megremegett:  

- Nándorfehérvár alatt várja, hogy számtalan török sereggel előretörjön a nagyvezér, s janicsárjaival 
elárassza a putyini hegyek szakadékait, meg az alibunári mocsarakat…. 

Majd saját szavaitól lángragyúlva folytatta: 

- ….hogy megvegye Budát, s akkor Thököly is megjelenik fakó lobogóival a rongyos vár szabadítására. 
Mert amíg Munkácson lengnek még magasan a szabadság zászlai ... 

Elhallgattak. 

Zúgott a vár, zúgtak a hegyek, dörgött a levegő a fülsiketítő ágyúzásban, mialatt tüzes bombák sivítottak fel 
széles ívben. Odalent másodszor is rohamra gyülekeztek Caprara vallon zsoldosai és a német 
landsknechtek. Nagy kiáltozások közt indultak meg a falak ellen. Ugyanekkor azonban a vár is megzendült: 

- Vivat princeps Thököly! 

Zrínyi Miklós 
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Miközben irtózatos dulakodás vette kezdetét a falakon és a falak alatt, körös-körül az erdőkben éhesszemû 
kurucok leskelődtek a széleken, hogy megvigyék a rongyos várba Thököly üzenetét: nem szabad hinni a 
beste németnek, hanem tartani kell a várat!... Ezt üzenik az alvezérek is mind-mind...Petróczy, Ubrisi, Majos 
Ferenc, Kende Gábor, Szuhay Mátyás s a nagypipáju és kevésdohányu Szepessy Pál... De hiába leskelődtek, 
óvatosan kihajolva a szélső fák mögül, mert a tépett várba nem juthattak be többet. 

Miközben alapjaiban rendült meg a vár, a tüzes bombáktól az erdők is kigyúltak. A kis Rákóczi maga elé 
beszélt: 

- Tûzözönben jár a Rákóczi és Zrinyi nemzetség:... – majd kiegyenesedett. Mintha érezte volna, hogy lesz 
idő, amikor sípok visítozása, rézdobok pergetése között mégindul Lengyelország felől elhagyott népének 
szabadítására... 

Minden zengett és zúgott. E zúgás legközepén, a vár tetőfokán ott állt Zrinyi Ilona, repkedő szoknyával az 
alkonyati szélben. Második urát várta Havasalföld felől... 

 

T izenkét éves volt Rákóczi Ferenc, mikor a neuhausi kolostorba vitték. E szomorú, nagy sárga épületet 
jelölte ki részére a császári rendelet. Ott lakott s az lett iskolája is. 

A kis Ferkó szomorú szívvel lépte át a vén kapu küszöbét. Pár nap óta felejthetetlen nagy események folytak 
le körülötte. 

Elhagyta Munkács várát, melyben két esztendőn át édesanyja, Zrínyi Ilona vezette a harcot az osztrák 
Caprara tábornok ellen. A vár nagyszerûen tartotta magát, de árulás meggyöngítette és Zrínyi Ilonának két 
gyermekével, Júliával és a kis Ferkóval Bécsbe kellett vonulnia. Oh, micsoda gyászos út volt az! Néhány 
kocsira pakolva mentek Bécsbe, mint foglyok. Ha nem is mondták ezt nekik, ők érezték, hogy azok. A fedett, 
szép nagy hintóban ült a nagyasszony, kinek hősiességét két esztendőn át csodálta az ország. Egyik oldalán a 
fiú, másik oldalán a leány. Mentek és csak egy-két hûséges emberük tartott velük, köztük a leghûségesebb: 
Badinyi János, a kis Ferkó tanítója. 

Bécs város kapuja előtt órákig váratták őket, hadd lássa az összegyûlt csőcselék, mire jutott az ellenálló 
magyar asszony! Mikor pedig bementek a gőgös császári városba, a két gyermeket másnap már elvették az 
anyától a kinevezett gyámok. 

Júliát a német Orsolya apácák kolostorában, 
Bécsben helyezték el, Ferkót pedig elvitték 
Csehországba a neuhausi jezsuita atyák kolostorába, 
németek, csehek és morvák közé. 

A komor épület egyik barátságtalan szobáját 
nyitották ki a kerekszemű, nyílt tekintetű magyar 
fiúcska előtt. Két fiú már ott volt, akik kiváncsian 
fogadták: Kollonich és Volkra. Mindkét fiú hideg, 
előkelő, idegen. A magyar fiú bátran a szemükbe 
nézett és bemutatkozott: 

- Rákóczi Ferenc a nevem. Munkács várából jöttem, 
vagyis, idehoztak, a király őfelsége parancsára. – 

Munkács váraMunkács váraMunkács váraMunkács vára    
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Nem is vette észre, hogy a két szobatárs milyen lenézően fogadta őt. 
Eltakarta minden érzését, fájdálmát, búját. Visszatartotta könnyeit, ne 
lássa őt sírni senki, csak az éjszaka, amely úgyis vak. 

De még most hagyján! Ott volt még vele Badinyi János, derék jó 
tanítója, kinek áldott személyében még ott érezte Munkács derüjét, a 
gyermekkor boldogságát, azt, aminek most, most lesz vége, most 
mindjárt. 

S jöttek a szigorú arcú idegen tanítók s így szóltak: 

- Most már mi fogjuk az úrfit tanítani, de nem a kard, hanem a 
pennaforgatásra. Az úrfi nem fog ezután lovagolni, szilaj paripákon 
vágtatni, hanem a deákok nyelvén fog beszélni velünk, mint egy 
szelíd galambocska. Megértette? 

Az úrfi összeütötte bokáját, arca nyugodt és nemes volt, csak szeme 
végtelen mélységében húzódott meg egy kis bánatfolt, de azt nem 
vették észre az idegenek. 

- Mindent megértettem, Domine - mondta tisztelettel. - És 
engedelmes fiunk lesz? - kérdezték fürkésző szóval azok. 

 - Azért küldtek ide, - felelte a kis Ferkó legtermészetesebb hangon. - 
Tudom a kötelességemet Domine. Badinyi János csak nézte az ő kis 
tanítványát s ha nem lett volna tele a szíve bánattal, dagasztotta volna 
most a büszkeség. Hogy felel ez a gyermek, hogy felel! - gondolta 

magában, ebből valóban nagy ember lesz még, ha Isten élteti. 

S az idegen tanítók most a magyar tanítóhoz fordultak: - Domine Badinyi, a mai nappal bevégezte nevelői 
feladatát. Búcsúzzon el az úrfitól, mert odakint már készen várja a fogat. Haza kell mennie. 

Haza! Ez a szó megütötte a két árva magyar szívét, nem mertek egymásra nézni. Jaj, mi lesz, ha most 
egymás keblére borulnak és megered könnyeik árja! Nem, ez az idegen világ, ezek a rideg cseh falak és 
emberek nem fogják látni a magyart zokogni. Badinyi János csak ennyit mondott: 

- El ne felejtse Ferkó soha, amire tanítottam. Az Isten úgy fogja megáldani! – és nyújtotta a kezét búcsúra. 
A kis Ferkó mélyen meghajolt, s megcsókolta a feléje nyújtott, remegő tanítókezet. Két parányi meleg 
gyöngy gurult végig egy barna kézen, semmi egyéb nem történt. A következő percben ismét ott állt új 
feljebbvalói előtt az úrfi és várta a további rendelkezést. Csak az induló kocsi zörgését hallotta még, mely 
Badinyit hazavitte. De ezt nem feledte soha. Sem azt a kocsizörgést, sem Badinyit, sem árva hazáját. 

A neuhausi öreg kolostorban Rákóczi Ferenc öt esztendőn át tanult. Minden lépésére ügyeltek, mindenre 
tanították, de szivét, lelkét úgy irányították, hogy hazájáról, dicső őseiről soha egy szót ne halljon, ne 
tanuljon. 

A serdülő fiú nemcsak érezte, hanem tudta is, hogy ez szándékos eljárás, a bécsi udvar rendelkezése. Nem 
zúgolódott. A tanítók íránt tisztelettel viseltetett, szobatársaival szemben figyelmes volt. Pedig azok eleinte 
így szóltak hozzá: 

- Rákóczi, te fogod minden este eloltani a mécsest a szobában, s te fogod megnézni, vajon az ajtó be van-e 
reteszelve. Végre is te jöttél a legkésőbb, s te vagy a legifjabb. 

Ezt a gőgös Volkra mondta, de Kollonich sem akart elmaradni, ezért ő is hozzátette:  

- Ha elaludnánk, reggel hat órakor föl fogsz minket kelteni. Jól vigyázz, el ne késsünk, mert itt pontosnak 
kell ám lennünk! 

Thököly Imre 
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Két esztendő múlt így el. A kis Rákóczi már folyékonyan beszélt latinul, de tudott németül és franciául is. 
Örült, hogy a tanulással elfoglalhatta lelkét, ami bizony sokszor fájt. Fájt édesanyja után, akiről alig hallott 
valamit, akinek leveleit ritkán juttatták kezéhez, fájt Julanka után, aki szintén kolostorban nevelődött, 
idegenek között, és sajgott a szíve a szép Munkácsért, s a jó emberekért, akik szerették őt. 

Ám ezt a fájdalmat mélyen elrejtette, s csak akkor engedte át magát neki, ha egyedül volt. Senki sem 
gondolta, hogy ez a pontos, kötelességtudó ifjú mennyit szenved. Sohasem látták könnyeit, még sóhajtani 
sem hallotta senki sem. Csak egyszer történt valami... Földrajzból felelt, nagyszerûen sorolta a császári 
birodalom városait. Minden helyet megmutatott a térképen. De egyszerre remegő lett a hangja, nem mozdult 
tovább a keze. Munkácsot mutatta! 

Tanítója ránézett, segíteni akarta, de a fiú nem tudott szóhoz jutni, s szeméből néhány könnycsepp gurult ki: 

- No mi baj, úrfi, mi történt? Nem szokott maga sírni! 

- De mikor olyan nehéz felejteni, Domine! 

A tanító gyengéden elvezette a térképtől. 

- Menjen csak a padjába az úrfi, ne sírjon, tanuljon továbbra is jól, s ne gondoljon semmire sem! 

A kis Ferkó leült. Mélységes csend vette körül. Társai szemei rajta függtek. Nem tudták mi, csak érezték, 
hogy valami nagy dolog történhetett csöndes társukkal. 

Többé nem történt ilyesmi vele. Az öt év alatt a neuhausi kolostor első tanulója lett! 

R ákóczi csak felnőtt korában került haza. Bécsi divat szerint öltözködött, feleségével franciául társalgott, 
és német kísérettel vette körül magát. A környékbeli nemesek azt mondogatták, hogy még magyarul is 

elfelejtett. 

Bercsényi Miklós ungi főispán, Rákóczi szomszédja, volt az a nemes, aki nem adott sokat a szóbeszédre, s 
egy őszi napon felkereste szomszédját. Amikor beszédbe elegyedett vele, már tudta, hogy Rákóczin csak a 
ruha idegen, de a németes küllem alatt igazi magyar szív dobog. 

A két főúr hamar összebarátkozott. Egyre többet járták együtt az erdőt, s a hosszú kilovaglások alkalmával az 
ország dolgairól beszélgettek. 
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Bercsényi jól ismerte a magyar nemesség 
sérelmeit, hisz ő is a saját bőrén tapasztalta az 
igazságtalanságokat. 

- A király nem tart országgyûlést, 
rendeletekkel igazgatja az országot – 
háborodott fel Bercsényi. – A generálisok és 
hadseregszállítók egyre gyarapodnak, a 
nemesember meg romlik, szegényedik. A 
jobbágyait meg tönkreteszi a porció, a falvak 
elnéptelenednek, s még apái vallásából is 
kiforgatják szegény ördögöket. 

Rákóczi szomorúan hallgatta, hogy hazája 
törvényeit lábbal tiporják a bécsiek, majd így 
szólt barátjához: 

- Sem panasz, sem könyörgés nem indítja 
meg az udvart. Csak az iga lerázásával 
menthetjük meg Magyarországot. 

Ezután levelet írt XIV. Lajos francia 
királynak, melyben felvázolta az ország 
helyzetét, és anyagi támogatást kért tervei 
megvalósításához. A levelet egy francia 
születésû császári tiszt, Longueval kezébe 
adta. Rákóczi megbízott benne, de rosszul 
tette, mert Longueval egyenesen Bécsbe 
ment, s a császár elé vitte az írást. 

II. Rákóczi Ferencet rövidesen felkeresték a 
császár fogdmegjei, s beteg felesége mellől 

egyenesen a bécsújhelyi börtönbe hurcolták. A vádirat szerint felségárulás bûnébe esett, s ezért halálra 
ítélték. 

Rákóczi börtönének parancsnoka Lehmann kapitány volt, aki gondjaiba vette a magyar főurat. Megengedte, 
hogy parasztmenyecskének öltözve felesége titkon meglátogassa. Később rájött, ha ő nem segít az előkelő 
rabon, az bizony vérpadon végzi. 

Ezért egy novemberi napon, ahogy besötétedett, Lehmann kapitány elküldte az őrt Rákóczi szobája elől 
faggyúgyertyáért. Mire az őr visszatért, a vár parancsnoka épp arra csörtetett, s benyitott a kapitány 
szállására. A szoba sarkában spanyolfal állt, mely mögül elfojtott suttogás hallatszott. A kapitány hirtelen 
elfújta a mécsest, és teljes sötétség borult a szobára. Lehmann kapitány azt ajánlotta a parancsnoknak, hogy 
nézzék meg a rabokat. Ő gyanútlanul bele is egyezett az éjszakai sétába, mert azt hitte, hogy valami találkát 
zavart meg. Amikor a parancsnok nyugovóra tért, a kapitány visszasietett a szobájába, s a spanyolfal mögött 
várakozó öccsével, s egy nagy fekete bajuszú dragonyossal – kinek a vállán egy nehéz zsák volt átvetve –, 
megindult a kongó folyosókon át a várbörtön kijárata felé. Az őröknek, akik épp akkor gyújtogatták a 
fáklyákat, nem tûnt fel semmi, s a dragonyos nyugodt léptekkel kisétált a kapun a terhével. Ott felült a rá 
várakozó lóra, s nem sokkal később már a város kapujánál ügetett, ahol az őrök éppen nekigyürkőztek, 
hogy éjszakára leeresszék a sorompót. Éppen akkor ért oda az önfeledten dúdoló dragonyos, s mert azt 
gondolták, hogy egy kicsit felöntött a garatra, kiengedték a kapun. Amikor biztonságos távolságra értek a 
várostól, Rákóczi kibújt a zsákból, gyorsan megkereste a vadaskertben várakozó apródját, s útra keltek 
Lengyelország felé. 
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A  sötét éjszakában két lovas ért a magyar határra. Mind a ketten levették fövegüket, és hálás szívvel 
néztek a csillagos égre. Berzeviczy Ádám szólalt meg: 

- Ha Podolinba érünk, nincs mitől tartanunk. 

Több szót nem váltottak. Gondolataikba mélyedve lovagoltak egymás mellett szélvész sebességgel, és csak 
néha álltak meg. Hallgatóztak. Az éjjeli csend némán feküdt a tájon. Senki sem jött mögöttük. Aki velük 
szembe érkezne, attól nincs mit tartaniuk... Az nem üldöző. November tizennegyedikén hajnalban Poprádra 
érkeztek. A posta állomáson emberek csoportosultak. Berzeviczy Ádám azt hitte, hogy az egybegyültek róluk 
beszélnek. Poprádon még nem tudták, hogy Rákóczi Ferenc elmenekült a börtönből. Berzeviczy Adám 
nyugtalan volt, halkan beszélt: 

- Lovaink fáradtak, pedig egy pillanatig sem maradhatunk ... 

- Szerezzünk lovakat! – mondta Rákóczi Ferenc. 

Berzeviczy Ádám szemügyre vette az embereket. Arcán nagy öröm villant meg, mikor megpillantotta 
Almássy Gézát. Biztosra vette, hogy Géza az, akit megpillantott. 

Együtt jártak a podolini gimnáziumba. Almássy Géza a másodikba, Berczeviczy Adám a nyolcadikba. 

- Géza, - szólitotta meg Berzeviczy Ádám. 

A fiú Ádámra és a mellette levő idegenre tekintett. 

- Te vagy, Ádam?  

- Én vagyok. Szerezz nekünk bármi áron két lovat, de gyorsan... Két emberéletről van szó... Géza, siess! 

Almássy jól megnézte Ádám társát, majd eltûnt a postaállomásról. Teljes órába 
került, míg visszatért, méghozzá két lóval. 

- Adám, – szólalt meg Géza, – ki a társad? 

- A sárosi vár ura, szívünk minden reménye, a nemzet sebzett bálványa... 

- Rákóczi Ferenc – suttogta áhitattal Géza és mélyen meghajolt. 

Könnyes szemmel nézett a lovasok után, míg el nem nyelte őket az országút. 

A lovasok megkönnyebbülten vágtattak, de csak akkor örültek igazán, mikor feltûnt a 
podolini piaristák szelíd temploma. 

Rákóczi Ferenc és Berzeviczy Ádám csakhamar ott voltak a gimnázium udvarán. Az 
iskola néma volt. A két menekülő addig ment a homályos folyosón, amíg a végére 
értek. Megálltak egy ajtó előtt... Abban a szobában lakott Schrade Bernát tanár. Ö 
mondta valamikor: 

- Ha bajba kerültök édes fiam, gyertek csak nyugodtan hozzám, szívesen segítek 
rajtatok. 

Amikor azt hallották, hogy szabad, Ádám benyitott Schrade Bernát tanár úrhoz. 

- Te vagy, fiam, ugye, Berzeviczy Ádám? 

- Én vagyok, főtisztelendő úr és a társam Rákóczi Ferenc.  

Talpas katonaTalpas katonaTalpas katonaTalpas katona    
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Schrade Bernát tanár nagyot nézett: 

- Szerencse, hogy nálam vannak, – szólt Schrade 
és mély tisztelettel nézett Rákóczi Ferencre. – 
Éppen az előbb hallottuk, hogy eltûntek a bécsi 
börtön féltve őrzött lakói. De nálam biztonságban 
vannak... Itt senki sem keresi a menekülőket... 
Schrade Bernáthoz nem mernek benyitni... Most 
pihennek, esznek valamit, és hogy semmi 
bántódás ne érje magukat, kísérőjük leszek a 
határig... 

Amig Berzeviczy Ádám elbeszélgetett volt 
tanárával, Rákóczi Ferenc a templomba ment és 
ott buzgó imába merült. Délután elhagyták 
Podolint, Schrade tanár kíséretében. 

A határig együtt lovagoltak. Ott leszálltak lovukról, hogy elbúcsúzzanak egymástól. Schrade tanár így 
búcsúzott: 

- Fejedelem, ne hagyja árván a mi szegény országunkat! 

Rákóczi Ferenc némán szorított kezet a derék piarista tanárral. 

A két menekülő lóra ült és Schrade magára maradt. Amikor Rákóczi Ferenc és Berzeviczy Ádám átlépték a 
határt és Lengyelországba jutottak, Schrade az égre nézett és halkan mondotta: 

- Hálát adok Neked, jó Isten, hogy Rákóczi Ferenc már Lengyelországban jár! 
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M árcius közepén Rákóczi éppen vadászaton volt, amikor a brezáni várban jelentették Bercsényinek, 
hogy odakint a városka utcáin két idegen a fejedelem után érdeklődik. 

Bercsényi leküldte lovászát, hogy ha a két fáradt vándor magyar lenne, vezesse be őket. 

Csakhamar elébe toppant mindkettő, de egyiket sem lehetett szóra bírni.  Ám amikor Rákóczi kisvártatva 
megjött, a két látogató sírt-nevetett örömében.  Baltát kértek, széthasították botjukat, és összetekert levelet 
húztak ki belőle. 

Rákóczi jobbágyai küldték az írást Papp Mihály elszegényedett munkácsi nemessel és Bige György egykori 
kuruc hadnaggyal.  A jobbágyok kérve kérték Rákóczit, jöjjön haza, álljon a nép élére, mert egyes-egyedül 
tőle várnak segítséget. 

Hegyalján a jobbágyság háromezer férfit rögtön fegyverbe tud szólítani, és ha maga Rákóczi áll az élükre, 
remélhető, hogy a kisnemesek is csatlakoznak majd.  Rövid töprengés után a két bújdosó főnemes (Rákóczi 
és Bercsényi) megállapodott a jobbágyok két küldöttével, hogy Bercsényi lovásza velük megy vissza, 
alaposan körülnéz az északi vidéken, és beszámol a látottakról.  Ugyanakkor Rákóczi ismét sürgette a francia 
királyt, kérte az immár közeli felkelés támogatását.  Május eleje volt már, mire a lovászmester megtért 
Breznába.  Nem egyedül jött, küldöttséggel, és Papp Mihály mellett most már ott állt Rákóczi tarpai 
jobbágya, Esze Tamás is, aki a felkelést sürgetők titkos tanácskozásainak legfőbb szervezője volt.  Szikár, 
kemény, világos eszû ember.  Kézzelfogható bizonyságot akart arról, hogy Rákóczi elvállalja a magyar 
felkelés vezetését. 

Esze Tamásék kiáltványokkal és zászlókkal tértek haza.  Rákóczi és Bercsényi az egész országot fegyverbe 
szólította:  minden igaz magyar, hazaszerető és édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó keljen fel, 
fogjon fegyvert a képtelenül hatalmaskodó, zaklató, adóztató idegen birodalom (az osztrákok) ellen! A zászló 
egyik oldalán a Rákócziak címere volt, az R.F. kezdőbetûkkel, a másikon felirat:  Cum Deo, patria et 
libertate (Istennel, a hazáért és szabadságért). 

2 2  O L D A L   “ E B  U R A  F A K Ó ”  



R ákóczi átüzent Magyarországba, hogy a parasztsereg maradványai jöjjenek eléje Klimieczbe. Maga 
megpihent és megebédelt a paplakban. Asztalbontás után jelentették, hogy a dolhai parasztvezér 

szeretne vele szót váltani. Átment a szomszéd szobába. Egy hosszúra nőtt, inas férfi állt mozdulatlanul az 
ajtó mellett. Ez volna hát az a híres Esze Tamás? 

Magyar arc, de vonásaiból teljesen hiányzik a magyar közember fásult megadása. Nem, ez nem adta be a 
derekát, nem süllyedt el tehetetlenül a nyomorúság hinárjába. Ez rúg és kapálózik, ez mer és akar, ez 
álmában is ellene szegül a kényszernek. Még a füléig kunkorodó bajusza állásán is látszik, hogy Esze 
Tamás a maga útján jár, és mindig előtte a sokaságnak. 

A fejedelem: - Te az én jobbágyom vagy?  

Esze: - Tarpai vagyok, igenis. 

A fejedelem: - Miért kóboroltál el a faludból? 

Esze: - Tarpán most német az uraság, annak én nem szolgálok. 

A fejedelem: - Meg kell egymással ismerkednünk, Tamás, kérdezni 
fogok tőled egyet-mást. 

Esze: - Tessék kérdezni, felelek tehetségem szerint.  

A fejedelem: - Ti azt kivánjátok tőlem, hogy a parasztok vezére 
legyek? 

Esze: - Nem parasztoké, hanem magyaroké. 

A fejedelem: - Miért éppen engem szemeltetek ki?  

Esze: - A Rákócziak ebben az országban az egyetlen urak, akik 
tudják, mi a magyar nemzet. 

A fejedelem: - Mások nem tudják? 

Esze: - Mások csak nemességről tudnak. 

A fejedelem: - Mi hát a magyar nemzet?  

Esze: - Minden magyarok gyülekezete, gazdagoké és szegényeké. 

A fejedelem: - Ezt én vállalom. De menjünk tovább. Ti fegyvert 
fogtatok a magyar király ellen? 

Esze: - Igaz magyar király a bécsi császár? Hollós Mátyás az volt. És 
ha Nagyságod azt mondja, hogy a bécsi is olyan, akkor én 
letérdepelek előtte.  

A fejedelem: - Te azt tartod, hogy a nemes ember és a szegénylegény 
egyforma? 

Esze: - Nem egyforma. A szegény embernek több kijár, mert többet 
vettek el tőle. 

A fejedelem: - Hiszen tudod, magam is nemes ember vagyok. 

Esze: - Nagyságod több a nemes embernél, Nagyságod Rákóczi. Kuruc zászló 
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A fejedelem: - Kis Alberttel ketten ti 
megpróbáltátok már a fegyvert, de 
csúnyán megjártátok. 

Esze: - Károlyi uram könnyûszerrel 
szétpuskázott minket. Esze Tamás és 
Kis Albert hívására csak éhen-
kórászok fognak fegyvert, de ha 
Rákóczi húz kardot, akkor lóra ül a 
nemesség. 

A fejedelem: - Hát mégis kell a nemes 
úr? 

Esze: - Kell, mert a paraszt tud 
meghalni, de parancsolni nem. Sok 
száz észtendő óta úgy van az, hogy a 
szegény ember nem engedelmeskedik 
a maga fajtájának. 

A fejedelem: - Bele mered vinni ezt a népet egy véres háborúba? 

Esze: - Nincs más választás, kegyelmes Uram! Vagy szétmállik, és elporlad a népünk, vagy kard-ki-kard! 
Tudja Nagyságod, hogy mi van ebben az országban? A paraszt éhenhalódva vonszolja Bécs szekerét, a 
gyerekünk mezítláb tiporja a havat, az asszonyunk a katona szabad prédája, malacunk, csibénk addig van, 
amíg a német meg nem éhezik rá. Rosszabb sorunk van nekünk, mint az igás baromnak, mert azt legalább 
abrakoltatják, ha megdolgozott. 

A fejedelem: - Eleget tudok, Tamás, most már eredj az embereidhez, és várd meg a parancsomat. Vagy 
kívánsz még valamit? 

Esze: - Most én szeretnék valamit kérdezni, ha meg nem sérteném Nagyságodat.  

A fejedelem: - Kérdezz, Tamás! 

Esze: - Minek nézi Rákóczi fejedelem a jobbágyot?  

A fejedelem: - Ha magyar, akkor édes testvérem.  

Esze: - Jónak látja-e a fejedelem, hogy ennek az országnak minden terhét a nép nyakába rakták? 

A fejedelem: - Bizony nem látom jónak. Mindenki adózzék egyformán az után, amije van. Hallottad-e már 
ezt a szót, hogy közteherviselés? 

Esze: - Nem hallottam, de szép szó. Elgondolom most, hogy ez az ország mindent megadott Rákóczinak, 
amit ember kívánhat és ha Nagyságod mindezt a kard élére veti, akkor nem magáért teszi, hanem azokért, 
akiktől mindent elvettek. 

Esze Tamás keménynézésû szeme egyszerre elhomályosult és esetlen merészséggel odatartotta a tenyerét a 
nagy úr elé. 

- Uram, vezérem, - mondta Rákóczi keze felé hajolva - én elhozom a parasztságot, és ne felejtse el 
Nagyságod: akié a nép szíve, azé az ország! 

- Nem felejtem el, Esze Tamás ezredes uram! 

És midőn a paraszt szinte ijedten kapta föl a fejét, a fejedelem azt mondta: 

-Mert én kegyelmedet a nemzeti hadsereg első ezredes-kapitányává teszem. 

Kuruc katonák táborozás közbenKuruc katonák táborozás közbenKuruc katonák táborozás közbenKuruc katonák táborozás közben    
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J úniusi fényektől remegett a levegő. Hátuk mögött, a Vereckei-szorosban zuhogott ez a fény, de ilyen 
magasságban alig volt ereje többé. Ők maguk valamivel túl a határon álltak a lengyel fennsíkon. Álltak 

ott, álltak... 

Lehettek kétszázötvenen talán: kétszáz nyomorult talpas és ötven lovas a szőrös lovacskáján. Rutének a 
gyalogosok, magyarok a lovasok. A munkácsi Hercegség felől érkeztek s rendezkedvén nagyjából várni 
kezdtek, lélekzethalló csöndben. 

Mert Esze Tamáshoz olyan híradás érkezett két nappal előbb, hogy ezen és ezen a helyen fog tartani 
felettük első mustrát a kergetett Rákóczi, hogy – az Isten, haza, szabadság nevében – meginduljon velük az 
inségbeesett nép szabadítására. 

Különös fények remegtek a levegőben, melynek egy-egy hős legyintése simított végig olykor a 
halántékukon. Közel volt már a délidő, amikor váratlanul visszahajolt a lován Esze Tamás és annyit 
mondott félhangon: - A fegyvert tegyétek a jobb markotokba! 

Nagyot lélegzettek a lovasok és gyalogosok. A lovasok kihúzták szablyájukat, melyek fûrésszé csorbultak a 
számtalan vagdalkozásban, a gubás rusnyákok pedig jobb kézzel markolták meg a furkósukat, vagy az 
egyenesbe erősített kaszák nyelét. 

Dobogó szívvel néztek előre. Az útfordulatnál hirtelen fényesöltözetû lengyel kompánia bukkant fel. 
Délcegen ültek nemes lovukon. Élükön daliásan ülte meg szürke lovát a fiatal Rákóczi, kétfelől két Máriás-
zászlót lengetett Bige László meg Pap Mihály. Ők ketten, mindenükből kiforgatott köznemesek, indultak el 
Rákócziért Lengyelföldre, hogy ott, ahol érik, boruljanak előtte térdre s hívják haza a nép szabadítására. 
Most tehát jöttek! 

Jöttek süket neszben, kényes lovakon. S a határon álló lovasok magyarul, a gubás gyalogosok rusnyákul 
sóhajtottak, és beléremegtek, mintha 
magát az Istent látták volna közeledni: 

- Ott jön a mi kis hercegünk! 

Jöttek táncoltatva lovukat. Esze Tamás 
felhangon fordult hátra: 

- Fegyvert emeljétek a jobb pofátokhoz! 

Egyszerre felsuhantak a szablyák, 
furkósbotok és az egyenes kaszák 
magasba lendültek, mint egy erdő. 
Rekedten kiáltott Esze Tamás: 

- Vivat princeps Rákóczi! 

Utána harsogták mind, keserûen és 
reménykedve. Sok régi kurucnak könnyek 
gurultak ki a szeméből. 

A csillogó kompánia élén Rákóczi, aki 
alig múlt huszonhét esztendős, 
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észrevétlenül visszafogta most a lovát, s mélybánatú szemét meghordozta a rongyokba takart embereken. 
Egyszer csak a síri csöndben megcsendült feledhetetlen hangja: - Ugyebár, kend, az Esze Tamás? 

Esze Tamás sóhajtot olyan egyet, hogy a mellét repesztette: 

- Én vagyok, fenséges herceg uram, aki ott voltam a szablyámmal már Buda falain is, és hajam fehérré vált a 
teméntelen gondokba. Csaknem húsz esztendőtől fogvást erdők sûrûje és lápok belseje a tanyám és zsombék 
a fejemalja...Én vagyok és én mondom, fenséges ifjú hercegünk, oltalomért sikolt Magyarország... Mert úgy 
szétdúlt minket a labanc, hogy Pozsony várától Huszt váráig nem találni egyetlen vágómarhát immár s 
kutyáink is elhagytak kínzó éhségükben, Lengyelföldre szökdöstek ki. 

Elmúlt a szava Esze Tamásnak: csönd állt be, szörnyû csönd. 

Álltak így, álltak. 

Szemközt a fényes lengyel daliák, a testőrkompánia legényei, másfelől a magyar földönfutók, akiknek testén 
már csak folt tartotta a foltot. A kompánia élén az ifjú herceg, szemben vele Esze Tamás, a kegyetlen öreg, 
akinek nagy méreg marhatta a torkát megint, mert remegni kezdett az álla. 

Megint Esze Tamásra emelte fel hős szemét Rákóczi: - S mit csinál a magyar nép, Esze uram? Nem vetett-e 
ki még az elméjéből? 

Esze Tamás felvágta magassüvegû fejét: 

- Fenséges hercegi urunk! Magyar nép nincs is már talán a világon. Mert aki van belőle, hanyatt-homlok 
menekül az erdőkbe és a sziklák közé, ha labancot lát közeledni a délibáb vizében... 

Szelíd bánattal szólt közbe a fiatal herceg: - S vár-e a nép, Esze uram? 

Az elvénült népvezér megrázkódott minden tagjában s visításba veszett a hangja: 

- Fenséges hercegi uram, akár Jézust a szenvedők. Mert aki magyar van még a világban, fenséged egyetlen 
szavára feláll, s kaszával indul meg az utolsó harcra. Megindulnak Munkács alól, megmozdulnak az ungi 

Drugeth vár tövében, zászlókat göngyölgetnek ki a beregszászi vásártéren 
s fejszét ragadnak a fehérmegyei baltások is... 

Pozsonytól Husztig megmozdul mindenki, hogy halálba induljon a labanc 
ellen. Rákóczi meghatottságával küzdött. S fölcsendült ismét 
feledhetetlen hangja: 

- Magyarok! Lovaskatonák és talpasok! Megindulunk mostan nemzetünk 
szabadítására, mely kétségbeesve tárja felénk a két karját... Megindulunk 
az Isten, haza és a szabadság nevében... 

Lovaskatonák és gyalogrenden lévő talpasok vad riadalomban törtek ki: 

- Vivat Princeps Rákóczi! Megindulunk hát édesanyánk, Magyarország 
szabadítására!  

Míg nyáreleji fényekben remegett körös-körül a világ, egyszerre a fiatal 
herceg jobbján fölemelte, és magasra tartotta a zászlót Bige László, s 
megemelte és magasra tartotta balfelől is Pap Mihály, s akkor nehéz, két 
könny cseppent ki a Rákóczi szeméből:  

- Magam holnap lépek át magyar földre a lengyel kompánia élén!   

Másodszor is kitört a riadal. Hirtelen magasba suhantak a lovasok 
szablyái, egyszerre a fejek fölé lendültek a zászlók, furkósok és egyenesre 
feszült kaszák... Könnyesen nézett végig a rongyosokon Rákóczi. Esze 

Talpas katona 
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Tamás tisztelegvén, elrendezte a lovasokat és a gyalogrenden lévő talpasokat is. Maga állt az élre s 
hangosan kiáltott: 

- A Fegyvert szorítsátok a jobb markotokba! 

Akkor megindultak, neki a Vereckei-hágónak. Esze Tamás legelől a foltosszőrü lován s a többiek utána, 
hadias rendetlenségben…és a haza gondjaiba belevénült vezér most először mosolyodott el, szélesen dülvén 
el a nyeregben... Mert tudta, hogy a munkácsi vár tövéből, a felsőtiszai síkságról, s a beregszászi 
vásártérről, valamint Ungvár tájairól ömleni kezdenek majd feléje hajlott férfiak és fejszebíró legények, a 
libertás zászló alá... 

Mint a tenger! . . . Mint az ár... 

R ákóczi egy lengyel nemesasszony birtokán tartózkodott, amikor azt a hírt kapta, hogy Esze Tamás 
vezetésével – Rákóczi türelemre intő parancsa ellenére – Tarpán, Várin és Beregszászon  kibontották 

a zászlót és megtámadták a császáriakat és a nemeseket. 

Rákóczi válaszút elé került.  A nehezebb utat választotta.  Júniús elején indult Magyarország felé.  Egy óra 
járásra volt a magyar határtól, amikor azt a szomorú hírt kapta, hogy Kis Albert és Esze Tamás seregét 
szétverték.  Kiderült, hogy a kurucok még felderítőket sem küldtek ki a harc előtt.  Ilyen fegyelmezetlen 
népséggel viseljen hadat?  Legjobb lenne visszafordulni. „ De bátorított és erősített az a szándék, hogy 
megérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét” – írta Rákóczi évtizedek múlva a visszaemlékezéseiben. 

Júniús 14-én a „haza küszöbén” volt.  Egy lovast indított a Beszkidek déli oldalán álló Esze Tamáshoz, 
hogy vezesse elébe katonáit.   

És elkezdődött, amire addig még nem volt példa.  Egy ország legelőkelőbb, leggazdagabb, kiváltságosnak 
született embere állt az önként hozzásereglő legszegényebbek élére.   

Rákóczi legalább ezer gyalogost és mintegy háromszáz lovast várt, ehelyett mindössze kétszázötvenen 
érkeztek, közülük csak ötven lóháton.  Rendetlenül tolongó, kaszára-kapára kapott sereglet volt ez.  Rossz 
parasztpuska csupán néhányuk hátán, és sokan rongyosak, csizmája pedig kevésnek van.  A felkelők szintén 
csalódást éreztek.  Csillogó brokátba öltözött nagyurat vártak, ékszerektől ragyogó mentekötővel.  És most 
a talpig feketébe öltözött fiatalembert láttak 
maguk előtt minden dísz nélkül. (A fejedelm az 
édesanyjáért viselt gyászt.) 

Rákóczi hosszú beszédet mondott. Szólt a haza 
iránti lankadatlan buzgalomról, és nagy ígéretet 
tett: aki a szegény nemzet felszabadítására 
fegyvert köt, az mindenféle úrdolgától, 
adózástól felszabadul maga is. Nem lesz többé 
jobbágy. E fogadalom hallatára mind örömmel 
tették le rá a hûségesküt. 

Rákóczi két napig csapatokba osztotta a kicsiny 
hadat, kijelölte az őröket, vigyázott, hogy ne 
hozzanak embereik se bort, se pálinkát, 

Mulatság a kuruc táborban 
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ellenőrizte az élelem kiosztását, és még éjnek idején is 
sokáig talpon volt, hogy titkon meghallja, hogyan 
vélekedik a nép róla meg a haza ügyéről. 

H armadik hete ostromolta már Szeged várát vitéz 
kurucaival Rákóczi fejedelem. Labanc kézen volt 

akkor az öreg szegedi vár, németek, rácok fészkeltek 
benne, nagy bajára az alföldi városoknak. A pogány 
török a maga idejében nem tett annyi kárt, mint ez a se-
országa, se-hazája, gyülevész népség. Abból éltek, hogy 
föl-fölkerekedtek a szegedi várból, és sorra sarcolták az 
alföldi magyar városok ártatlan népét. Raboltak, 
gyújtogattak, s mire a nép fegyverre kapott volna, 
akkorra ők már a szegedi várban dáridóztak a prédából. 

Az alföldi magyarság Rákóczihoz folyamodott 
segítségért. Könyörgő követséget küldtek hozzá a 
Felvidékre, hogy mentse meg őket ettől az istentelen népségtől. Nagy Bercsényi Miklós volt a legjobb 
szószólójuk. 

- Úgy, úgy fejedelmem - biztatta Rákóczit -, ki kell füstölnünk a szegedi vár darazsait. Ne hordják el a mézet 
ettől a derék magyar néptől. 

Így aztán csakugyan meg is szállotta a kuruc sereg a szegedi várat. De lassan ment az ostrom, nem akartak 
engedni az erős kőfalak, keményen tartották magukat a labancok. Könnyű volt nekik, mert túl a Tiszáról 
egyre lopódzott be közéjük a sok rác a tenger sok marhával, búzával, eleséggel. 

A legnagyobb baj meg az volt, hogy a fejedelem megbetegedett. Megrontotta a tiszai mocsarak mérges 
levegője, hideg lelte, forróság gyújtogatta, s csak a fejüket csóválgatták a tábori orvosok, de segíteni nem 
tudtak rajta. Megrémültek a kurucok, s minden kedvük elment a hadakozástól. Mit ér az nekik, hogy az egész 
világot meggyőzik, ha a fejedelem elpusztul? 

Nagy szomorúság borult a kuruc táborra. Se fegyvercsattogás, se jókedvű nótázás, se vidám kötődzés sehol. 
Szótlanul ődöngtek a kuruc vitézek, maga Bottyán generális is földhöz vágta a piros bársonysüvegét. 

- Nem ér ez a rongyos élet egy hajítófát se Rákóczi nélkül! 

Annál jobban meglepődött a beteg fejedelem, mikor egy reggel harsogó nevetést hallott a sátra előtt. Valami 
vékony hang sipított odakint, s mentül jobban sipított, annál hangosabb lett a kacagás. A fejedelem kíváncsi 
lett, kiszalajtotta a hadnagyát, nézze meg, micsoda mulatság van odakint. 

- Egy kanászgyerek szeretné a kegyelmed színe elé jutni – jelentette a hadnagy, de a varjúszárnyformájú 
bajusza csak úgy röpködött a nevethetnéktől.- Eresszétek be! - parancsolta a fejedelem. 

A kuruc uraktól körülfogva lépett be a sátorba a kanászgyerek. Leborult a fejedelem ágya előtt, s összetette 
sovány kezeit. 

- Mi a kívánságod, fiam? 

Nagy buksi fejét bátran fölemelte a gyerek, és a szemébe nézett a fejedelemnek. 

Harc lovonHarc lovonHarc lovonHarc lovon    
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- Szeretnék katona lenni. Beállnék hozzád kurucnak. 

Az urak közt megint kitört a kacagás, maga a fejedelem is elmosolyodott, ahogy a gyönge teremtés 
kívánságát meghallotta. Szelíden megsimogatta a gyerek kócos haját. 

- Mi a neved, fiacskám? 

- Pap Illés. 

- Fiam, Pap Illés, kicsi vagy még te katonának. 

- Bugyogója zsebébe dugna a labanc! - évődött vele Bercsényi. 

- Megeszem én azt a labancot! - pattant föl piros képpel a gyerek, s még nevetnivalóbb volt, ahogy vézna 
vállán dacosan hátraszegte nagy fejét. Egyik-másik kuruc már a szemét törölgette nevettében. 

- Katona volt nekem az apám is, míg a német le nem vágta. Én is katona leszek, megfizet a német az apám 
haláláért! - akaratoskodott a fiú. 

Rákóczi intett az egyik hajdúnak. 

- Akaszd le onnan a szögről azt a buzogányt, meg bírja-e emelni ez a gyerek? Látod, fiam, erő kell ám a 
kuruc katonának. 

Papp Illés két kézzel kapott a nehéz fegyver után, s az úgy rántotta le mind a két karját, hogy a gyönge 
dereka is beleroppant. Térdre bukott az istenadta, s olyan sápadt lett az arca, mint a viasz. Elszégyellte 
magát, megfordult, szó nélkül távozott a sátorból. Az őrt álló hajdúk utánakiabáltak: 

- No, kis kuruc, nem tett meg a fejedelem regimentkapitánynak? 

Nem hallott ebből Pap Illés egy szót sem. Se látott, se hallott semmit az egész világból nagy 
elkeseredésében. Szemére húzta rongyos süvegét, s ment arra, amerre senki se járt. Ki a Matyér zúgó 
nádasai közé, nádi farkasok, vadmadarak tanyájára. Bánta is ő, hogy a malacai világnak mennek kis 
pásztoruk nélkül. Úgyse tud okosabbat tenni a pásztoruk se. Hanem azért mikor jó messzire elhaladt, mégis 
visszanézett: hátha visszahívják azok a kényes kuruc leventék? 

Messze elmaradt mögötte a kuruc tábor. Csak egy-egy fegyver villant meg a napsugárban, s föl-föllebbent a 
magasba. Rákóczi sátra fölött a nagy selyemlobogó, mint valami haragos sasmadár. Az se visszacsalogatta, 
inkább el-elintegette. 

- Eridj csak a malacaidhoz, te gyönge kanászgyerek! Erő kell a 
kuruc katonának. 

Kis szívét összeszorította a keserűség. Még jobban belevette 
magát a nádasba, kopott subáját leterítette a zsombékra, és 
fáradtan végighevert rajta. Bíbicek jajgattak, sirályok sikongtak a 
feje fölött: 

- Sír Illés! Sír Illés! Sír Illés! 

- Van neki mért sírni, kismadarak! - sóhajtott a gyerek, s lefogta 
tüzelő szemét. A puha nádbugák lehajoltak hozzá, s vigasztaló 
susogással addig simogatták, míg el nem aludt a kis kanász. 
Álmában fényes kard villogott a kezében, kaszabolta vele a 
németet, elvette az ellenség zászlaját. Diadalmas harc után 
vállukra kapták Rákóczi katonái, s úgy hurcolták körül a táborban 
nagy éljenzéssel: 

- Dicsőség a kis kurucnak! 

Rákóczi zászló 
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Sokáig tartott ez a szép álom. A hold aranycsónakja 
úszkálgatott már az égen, mikor fölriadt valami 
beszélgetésre. Fölült a subáján, és elkezdett neszelni. 

- Jól megértsd, amit mondok, cimbora - hallatszott 
valami mély hang a nád közül - holnap ilyenkorra 
hírmondó se marad a kuruc király seregéből. 
Széttörjük fejedelmestül együtt, mint a pozdorját. 

Illésen végigfutott a hideg. Azt hitte, rosszat álmodik. 
Lassan előrecsúszott a nád közt, s kitekintett a 
tisztásra. Két katona beszélgetett ott egymással. Az 
egyiket sokszor látta már, német tiszt volt a szegedi 
várból. A másik óriás termetű rác kapitány volt. Ennek 
volt olyan mély hangja.  

- Tízezer rác vitéz alszik ma Becsében. Holnap délután ide érnek, kipihenik magukat itt a nádasokban, s mire 
az esthajnalcsillag föltetszik, körülvesszük az alvó kuruc tábort. Ti velünk egyszerre kirohantok a várból, s 
két tűz közé szorítjuk a Rákóczi hadát 

- Itt a kezem, nem borjúláb! - parolázott a német katona. - Én még ma éjszaka visszalopódzom a várba, s 
megviszem az örömhírt. Hanem megállj csak, te Milutin, mintha zörgött volna valami itt a nád közt! 

- Róka lesz az vagy borzfiók - legyintett a rác, hanem azért hosszú kardjával kétszer-háromszor közé szúrt a 
sűrű nádnak. - Nini, talált is a kard valamit, mert piros lett a hegye! Na, ennek ugyan megadtam! 

A kis kanászt éppen a szíve fölött érte a szúrás, de annyira meg volt rémülve, hogy alig érezte a fájdalmat. 
Kezét rászorította a sebre, úgy hallgatódzott. De csak lódobogást hallott már, azt is messziről. Elment a két 
katona, s csak most kezdett észhez jönni a gyerek. 

- Háborúban se voltam, mégis megsebesültem - lihegte fájdalmasan, s lehanyatlott a sás közé. Tágra nyitott 
szeme a csillagos égre meredt, de a lelke ott járt Rákóczi táborában. Jaj, ha meglepik a fejedelmet, jaj, ha 
szétverik a kuruc tábort! 

Valahogy talpra vergődött, de nem ment egy hajtásnyira, megint összeroskadt. Arcát, égő sebét lemosta az ér 
hűs vizével, s megint csak megindult. Hírt kell adni Rákóczinak, meg kell mentenie a kurucokat. 

Minden tíz lépésnél megállt, hogy új erőre kapjon. A sebe tüzelt, a szája kiszáradt, a feje szédelgett. 
Fahegyben járt már a nap, mire elért a kuruc táborhoz. Ott aztán össze is roskadt.  

- Nini, visszajött a kis kuruc! - Kiáltott rá az őrszem. - Fogtál-e labancot az éjszaka? 

- Vigyetek a fejedelem elé - rebegte a gyerek, s a vitézek csak akkor szörnyülködtek el mély sebe láttára. 
Ölbe kapták, úgy vitték a fejedelem sátrába. Fehér volt már az arca is, mikor tették az ágyra, s csak annyi erő 
volt még benne, hogy  elsusoghatta, amit a nádasba hallott. 

- Uram, fejedelmem, mentsd meg magad! - Ez volt az utolsó szava, ezzel lefogta a szemét, és elaludt örökre. 
A fejedelemnek könny szökött a szemébe, leoldotta a kardját, és a kis halott mellé fektette. 

- Szegény kis katonám, különb hős voltál akármelyikünknél. 

Olyan pompával temették el a kis kurucot, amilyen katonát illet. Beteljesedett az álma. Koporsóját vállra 
kapták a síró kuruc vitézek, s amerre körülvitték a táborban, pörgött a dob, és tisztelegtek a vitézek. 

- Dicsőség a kis kurucnak! 

Délben csakugyan meg is érkeztek a becsei rácok, s megpihentek a Maty-ér nádrengetegeiben. Úgy 
megpihentek, hogy föl se ébrednek ítéletnapig. A kurucok ott lepték őket, s elvesztek a labancok a maguk 

Császári  katonák 
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vermében. A zászlót, amit elvettek tőlük, maga Bercsényi terítette a 
kis kuruc sírdombjára. Kuruc dicsőségről álmodott alatta szépet 
bizonyosan a kis Pap Illés, szorongatván hideg kezében a Rákóczi 
kardját. 

 

S zatmár vármegyének a legkisebb falvai közül való Majtény, 
hanem azért Szatmár vármegye sok híres községe közt egy sincs 

ennél híresebb. Nem a boráról, nem a búzájáról, nem is a lakóiról, 
akik szegény emberek. Onnan van a híre-neve ennek a kis falunak, 
hogy itt temették el jó hétszáz esztendővel ezelőtt azt a magyar 
szabadságot, akit őnagysága Rákóczi Ferenc fejedelmünk eresztett 
szárnyra a Beszkidek bércei közül az 1702. esztendő tavaszán. 

A szabadság madara kilenc esztendeig repdesett Magyarország 
fölött, hanem aztán hullani kezdett a szárnya. Rákóczi fejedelem 
katonáit, a nyalka kurucokat elhagyta a szerencse. A császár 
emberei, a labancok, akiknek olyan sokszor megszabdosták az 
irháját a mieink, idegen segítséget kaptak, s elnyomták a szegény 
kurucokat. Rákóczi Ferenc urunk is jónak látta külső segítőtárs után 
nézni. Kiment Lengyelországba szövetségest keresni. A lengyel is 
éppen olyan vitéz nemzet volt, mint a magyar, meg éppen olyan szerencsétlen is. Sok nagy bajában 
megsegítette a magyar, most rajta volt a sor, hogy megszolgálja a segítséget. 

Hiszen nem ment még le a kurucok csillaga, ha sápadozott is. Tizenkétezer jó katonája volt még a 
fejedelemnek, azokat Károlyi Sándorra bízta: várják meg, míg ő visszatér a lengyel segedelemmel, majd 
elbánnak a némettel. 

A császári hadak fővezérét Pálffy Jánosnak hívták. Ez is tudott a karddal bánni, de az ügyes, ravasz 
szóbeszédnek tán még nagyobb embere volt. Míg Rákóczi odajárt, egyre-másra küldözgette a leveleket a 
kuruc vezérnek, Károlyi Sándornak. 

- Te is jó katona, én is jó katona: ne rongáljuk tovább egymást, Károlyi Sándor. Csak ez a szegény 
Magyarország adja meg ennek az árát. Elárad rajta a nyomorúság, szegénység, döghalál a sok háború miatt. 
Kegyes, jó urunk lesz a császár, ha még egyszer megbékülünk. Béküljünk meg, Károlyi Sándor! 

Az Isten tudja, hogy mint vette meg ez a beszéd a szívét Rákóczi fejedelem urunk vezérének, de megvette. 

- Jöjjön el tekegyelmed Szatmár városába, hogy megegyesüljünk a békesség felül - ezt üzente vissza 
utoljára Károlyi Sándor Pálffy Jánosnak. 

Meg is egyesültek, aláírta a békességlevelet a császár vezére is, a fejedelem úré is. Vége a háborúnak, 
mehet, ki merre lát, békességben, csak aki még egyszer kardot mer rántani, annak véteti fejét a császár. 

Míg az urak ilyen szép egyezséget csináltak egymás közt, addig a kuruc vitézek a majtényi síkon 
táboroztak, s egyre tekingettek észak felé: hozza-e már Rákóczi a lengyel hadat? Csak még egyszer 
hazajöjjön a fejedelem! Lesz még drága dolga a labancnak. Harsogott a kürt, búgott a tárogató és csengett 
az ének a kuruc táborban: 

Károlyi Sándor 
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Majd reánk derül még újra a szabadság, 
Rákóczi kardjával győz még a kurucság, 
aranyos zászlóját víg szelek hordozzák, 
boldog leszel újra, te szép Magyarország!` 

Majd az a búbánatos ének zengett végig a majtényi síkon: 

              `Haj, Rákóczi, haj, Bercsényi, 
               magyarok híres vezéri!` 

Jön-e már Rákóczi fejedelem aranypatkós szögparipáján? Csak 
jönne vele Bercsényi Miklós is! 

Jön ám Pálffy János meg Károlyi Sándor egymás mellett 
lovagolva nagy barátsággal, mögöttük a labancok 
muzsikaszóval. Jó éjszakát, kurucok! 

Nagy fönnszóval mindjárt kihirdették, hogy a kegyelmes 
császár kegyelmet adott a magyaroknak. Mehetsz, kuruc, haza, 
ha van még hazád! Csak éppen a zászlóidat szedeti el a 
kegyelmes császár. 

Micsoda, a Rákóczi zászlóit? Azokat a dicsőséges lobogókat, amelyeken selyemmel van kivarrva a szent ige: 
a szabadságért? Amelyet kilenc esztendő óta ringat a szegény magyarok nehéz sóhajtása, forró reménysége, 
hálaadó imádsága, a szabadság friss szele? Mit, ezeket a győzelmes csatákban megtépett lobogókat szedje 
most el az a német, aki annyiszor megszaladt előlük? 

Bizony csapatról csapatra jártak a dragonyosok, s elszedték a szent lobogókat. Selyemvásznuk olyan 
bágyadtan lebegett, mint a sasmadár szárnya, amit szétzúzott a golyó. Nagy halomba rakták őket, aztán tüzet 
tettek alájuk. Ropogott a máglya, mintha jajgatna, s olyan óriás lángokat vetett, hogy el nem olthatta a 
kurucok hulló könnye.  

Melegük lett a vezér uraknak a tűznél, amúgy is kegyetlenül 
odatűzött a nyári nap, megszomjaztak. Messze, a tábor mögött 
voltak a boros szekerek, de előttük csörgött egy tiszta vizű 
erecske. Éppen középen hasította ketté a majtényi síkot a kis 
patak, halk csobogással folydogálván a kanyargó Kraszna 
vizébe. 

Pálffy János intett az étekfogónak, s az belemerített egy talpas 
ezüstpoharat a patakba. Mind a két vezér nagyot ivott a kis 
patakvízből. 

Hogy minek hívták ezt a kis patakocskát, azt már senki se tudja. 
Mert a majtényi patak abban a percben elapadt, ahogy a 
billikom másodszor merült bele. Alkonyat felé már száraz 
lábbal mentek át rajta az oszladozó kurucok, szomorúan 
énekelve az új nótát: 

Édes hazám, szánjad válásom, 
messze földre van indulásom, 

úgy fordulhat, világból is lesz kimúlásom: 
Németté lett magyar földön nincs maradásom.` 

Ha valamikor a majtényi síkon vinne keresztül az utatok, úgy 
járjatok azon a porcfüves legelőn, mintha temetőben járnátok. 

Pálffy János 

Bercsényi Miklós 
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És nézzétek meg azt a 
homokos árkot, mely hosszú 
fehér szalag gyanánt 

kanyarog a zöld mezőben: 
azt mondja a nép, hogy ez 

annak a pataknak a medre, 
m e l y s z é g y e n l e t é b e n 
elapadt. 
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Válaszoljatok a következVálaszoljatok a következVálaszoljatok a következVálaszoljatok a következő kérdésekre: kérdésekre: kérdésekre: kérdésekre: 

1) Hol és mikor született Rákóczi Ferenc? 

2) Kik voltak a szülei? Miért voltak híresek szülei? 

3) Hol tanult Rákóczi? Mi volt a foglalkozása mielőtt a szabadságharc élére állt? 

4) Hogyan kezdődött a szabadságharc?  

5) Jellemezd Magyarország helyzetét a szabadságharc idején! 

6) Kik voltak a szabadságharc résztvevői? 

7) Miért ment Rákóczi Lengyelországba először, és miért másodszor? 

8) Sorold fel a szabadságharc négy nagy vezérét! Miről voltak ők híresek? 

9) Egészítsd ki a következő részleteket Rákóczi hadjárataival kapcsolatosan: 

Okok:            

Ki ellen:            

Támogatói:            

Külföldi szövetségesek:          

Eredmény:            
 

Ötletek az Ötletek az Ötletek az Ötletek az őrsi foglalkozásra:rsi foglalkozásra:rsi foglalkozásra:rsi foglalkozásra:    

1) Játsszátok ki a mondákat azután, hogy elolvastátok őket! 

2) Hogyan viszonyul Rákóczi élete a tiedhez?  

3) Mit tanultál Rókóczi Ferenc életéből? 

4) Rajzoljátok le a Kárpát-medence térképét Rákóczi idejében. 

5) Miért volt fontos a magyar történelemben a Rákóczi szabadságharc? 

6) Keressetek további könyveket Rákócziról és családjáról! 

Ötletek ôrsvezetôk számára 

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG 


