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Málnási Ferenc 
 

„Pro patria et libertate” 
 

(II. Rákóczi Ferenc – 1676. március 27. Borsi, 1735. április 8. Rodostó) 
 

Születésének  335.  évfordulóján  emlékezzünk  Magyarország 
vezérlő  fejedelmére,  erdélyi  fejedelmünkre.  Népünk  lelkében mai  is 
tisztalelkű,  becsületes  vezetőként  él  tovább  emléke, mert  kitartott  a 
magyar függetlenség ügye mellett, a kuruc szabadságharc zászlajára írt 
jelszó: „A hazáért és a szabadságért” mellett.  

Fejedelmi sarj az apai részről, nagyapja, dédapja és ükapja, I. és II. 
Rákóczi György, valamint Rákóczi Zsigmond egyaránt erdélyi  fejedel‐
mek  voltak,  édesanyja, Zrínyi  Ilona pedig Zrínyi Péter horvát bán  és 
Frangepán  Katalin  lánya,  a  költő  Zrínyi  Miklós  unokahúga  volt.  A 
korán árvaságra jutott fiát az édesanya Munkács és Sárospatak várában 
nevelte,  aki  1686‐tól  két  éven  át  sikeresen  védte  Munkács  várát  a 
császári csapatok ellen, s  fiába oltotta a Habsburgok elleni szemben‐
állás érzését. A karlócai béke (1699) után édesanyját és második férjét, 
Thököly Imrét száműzték, ekkor a Bécsben maradt fiatal Rákóczi XIV. 
Lajos francia királyhoz fordult segítségért. Letartóztatása után Bécsúj‐
helyen ugyanolyan halálos ítélet várt volna rá, mint nagyapjára, Zrínyi 
Péterre. De bátor  felesége, Hesseni Sarolta Amália,  a börtönparancs‐
nok  segítségével megszökött,  Lengyelországban  keresett menedéket, 
és  amikor  Esze  Tamás  és  társai  kibontották  a  kuruc  szabadságharc 
zászlaját, a gazdag  főúr elérkezettnek  látta az  időt, és elfogadta a  fel‐
ajánlott  vezérséget.  Dicsőséges  szabadságharc  bontakozott  ki,  az 
ország nagy  része a kurucok kezére került, s az  1705‐ös szécsényi or‐
szággyűlés  vezérlő  fejedelemmé,  1707‐ben Marosvásárhelyen  erdélyi 
fejedelemmé  választják  Rákóczit. Még  abban  az  évben  az  ónodi  or‐
szággyűlés kimondja a Habsburgok trónfosztását. 

Sajnos  a  trencséni  és  a  romhányi  csatavesztések,  az  anyagiak 
miatt kurucnak állók árulása, a francia segítség késése, egy orosz segít‐
ség hiú  reménye megpecsételte a Rákóczi vezette  szabadságharc  sor‐
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sát. A  fejedelem Károlyi Sándorra bízta  a  fővezérséget,  aki  a katonai 
vereség elkerülése érdekében, a Lengyelországba menekült  fejedelem 
ellenében is békét kötött az osztrákokkal, és 1711‐ben a Szatmár megyei 
Nagymajténynél letette a fegyvert. 

Lengyelország  után  Anglia,  Franciaország  és  Törökország  lesz 
Rákóczi  Ferenc  és  az  őt  kísérő  bujdosók  útja,  s  a  Márvány‐tenger 
melletti Rodostóban egész kis magyar sziget alakult ki.  Ide menekült 
Munténián át Bercsényi Miklós  is feleségével. (Bercsényi kísérőivel az 
akkori  Bukarest mellett  szállt meg,  az  akkori  kis  falu  – ma  Berceni 
néven – Bukarest egyik negyede). 

A száműzetés, a bujdosás évtizedeiről hiteles képet alkothatunk a 
hűséges kamarás, Mikes Kelemen Törökországi  levelei alapján. Lapjait 
a  szabadságharc  vezére  iránti  forró  szeretet melegíti  át.  Rákócziról 
sokat írtak a kortársak is, de senki olyan meleg, emberi arcképet nem 
rajzolt róla, mint Mikes. A fejedelem alakja, emberi nagysága világítja 
be az első  117  levél  lapjait,  s a halála  felett érzett mélységes  fájdalom 
árnyékolja  be  a  később  keletkezőket,  és  a  207.  levelében  szomorúan 
jegyzi meg: „Akik eben az országban az öreg Rákóczival jöttünk, azok 
közül csak én maradtam”. Mikes rajongása a szabadságharc vezérének 
szólt, látszólag a személynek, de lényegében az ügynek, amelyik ilyen 
nagy  jellemet  formált. Mikest a  fejedelem mindennapi életében meg‐
nyilvánuló  céltudatos  időbeosztás,  pontosság,  önfegyelem  ragadta 
meg.  Rákóczi  úgyszólván  minden  percét  beosztotta,  minden  időt 
felhasznált a  fanatikusan hitt  igaz ügy  igazságának előmozdítására. A 
fejedelem egyetlen  szórakozása a vadászat volt, amikor pedig Rodos‐
tóban  tartózkodott,  idejét az olvasás, az  írás és a  testi munka között 
osztotta meg. Az önművelés és a testi munka arányos összehangolása 
akkoriban nem tartozott a főnemesi élet tipikus  jellegzetességei közé, 
de  Rákóczi  gondolkodásában  és  életgyakorlatában  is  szembefordult 
vele,  s  ez  az  új  erkölcsi magatartás  sodorta magával Mikest  is. Ura 
iránti mély vonzalmát igazolják azok a megrendítő levelek, amelyek a 
fejedelem  váratlan  betegségét  és  hirtelen  halálát  beszélik  el. Mikes 
nyughatatlan gondolatokkal írja leveleit, és kéri az Istent, hogy „tartsa 
meg  ezt  a  nagy  embert,  akit  ellenségei  is  nagynak  tartanak.”  1735. 
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április  8‐i  levelében  azonban mérhetetlen  fájdalom  vezeti  pennáját: 
„Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve 
bennünket,  és kivévé ma közülünk  a mi  édes urunkat  és  atyánkat…, 
hullassuk  bővséggel  könnyeinket,  mert  a  keserűségnek  ködje 
valóságosan  reánk  szállott…  Mert  hovatovább  jobban  észrevesszük, 
hogy micsoda atyánkot vesztettük el…”   

Rákóczi Ferenc fejedelmet, mint nevezetes kortársát, Nagy Péter 
cárt  is  a haza  védelmében  vívott harcok  vezették  rá, hogy  az ország 
katonai ereje, ellenállóképessége, az ipar és a kereskedelem fejlettsége 
fokával  és  a  nép  jólétével  függ  össze.  Talán  nagy  elődje,  igazságos 
Mátyás  királyunk  példája  lebegett  előtte.  Nevéhez  fűződik  az  első 
magyar,  de  még  latin  nyelvű  Mercurius  Veredicum  (Igazmondó 
Mercurius  1705)  újság megjelentetése, mely  azt  is  elrendelte,  hogy  a 
röpiratokat, kiáltványokat olvassák fel az írástudatlanoknak és a kuruc 
katonáknak. Rákóczi  udvarában  élt  a magyar  realista  festészet  egyik 
úttörője, Mányoki Albert, akinek a fejedelemről készült arcképét ma is 
őrzi a Nemzeti Galéria. 

A XVII.  századi magyar  irodalmunk  egyik műfaja  az  emlékirat, 
illetve a  történetírás. Kemény  János  tatár  rabságban  írta meg Önélet‐
írását,  benne  Erdély  néhány  évtizedének  történetét,  Bethlen Miklós 
Önéletírása  bécsi  fogságában  született,  Apor  Péter  Metamorphosis 
Transylvaniae  (Erdély  átváltozása)  című munkájában  a  Habsburgok 
meghódította  fejedelemség  szokásainak megváltoztatása  és  a  néme‐
teket majmoló új divat miatt panaszkodik. Ebbe a sorba  illik Rákóczi 
Ferenc  Vallomások  és  emlékiratok  című  műve  (1739‐ben,  Hágában 
jelent meg franciául, és csak 1979‐ben magyarul), mely azt bizonyítja, 
hogy kitűnő író. Ezt Nemeskürty István így fogalmazza meg:  

„…fojtottan  indulatos,  higgadságot  színlelő  szenvedélyes,  a 
körmondatok  labirintusába  szinte már  az  eltévedés  reményével‐gyö‐
nyörével  beléveszni  látszó,  de  onnan  a  tények  és  gondolatok  szilárd 
fogodzóival mégis  irigylésreméltó  könnyedséggel  kiszabaduló  bukott 
fejedelem már‐már  erotikusan  szenvedélyes  vallásosságával,  túlfűtöt‐
ten indulatos érveléseivel kora legnagyobbjai közé tartozik. 
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Barokk  szenvedélyességének  látszólag  nincs  semmi  kapcsolata 
korábbi  századok  stílusával,  még  kevésbé  a  magyar  reneszánsz  és 
reformáció irodalmával. De csak látszólag. Mert amikor így ír: 

»Ó, hányszor buggyantatok ki szememből, ti akaratom ellenére feltörő 
és megvetendő könnyek, amikor a haza vagy más dolgok  iránti  szeretetem 
gyöngédségeit  bűnös  és  vétkes  szenvedéllyel  bizonygattam  … Ha  a  bűnös 
indulatokat  tanúsítottátok,  miért  tagadjátok  meg,  hogy  a  bűnbánat 
bizonyítékai legyetek? Tekints reám, Uram, és lásd, vajon méltányos‐e, hogy 
ne  féljek,  és  hogy  mindmáig  az  akarattal  szemben  oly  lázadó  tagokat 
hordozzak?  Ezért  rettegek,  Uram,  hogy  romlásba  visz  a  múltra  való 
emlékezés …« 
– akkor azt a hangot üti meg, amit már 1578 ban Bornemisza is (…) 

Családi életének belső válságait lélektani hitellel rajzolja, messze 
megelőzve  sok  írókortását  (és  hasonlítva  ebben  Bethlen  Katához).  
Talán meglepi az olvasót, hogy a nagy fejedelem vallomásaiból nem az 
államszervezési  tevékenységére,  csatáira,  a  történelem  külső 
eseményeire utaló tevékenységére,  forrásértékű megállapításai alapján 
méltán sorolhatjuk Rákóczit a magyar regény előkészítői közé.”  

(A magyar irodalom története. Bp., 1993) 

A XIX. században fordult az érdeklődés Rákóczi kora felé, amikor 
a napóleoni háborúk megcsillogtatták  az Ausztriától  való  elszakadás 
reményét,  de  a  magyar  nemesség  nagy  része  megrettent  a  francia 
forradalomtól.  Az  első,  nyomtatásban  is  megjelent  verset  Kölcsey 
Ferenc  írta  Rákócziról:  „Fejedelmünk,  hajh!  Vezérünk,  haj!  / 
Magyartok gyászban ül, / Még leng a szellem tőletek, / S már lelke sem 
hevül,  /  Oltárunk  áll,  s  nem  füstölög,  /  Rákos  szent mezején.  /  A 
szablya függ, s nem hord vitézt / hátán a büszke mén”. Petőfi Sándor is 
megemlékezik naplójában, hogy Rákóczi nagypénteken halt meg,  s a 
Respublica című költeményében a  fejedelem nevével akarta kedveltté 
tenni a köztársasági gondolatot. 

Rákóczi  neve  hódítva  járta  be  az  országot,  a  forradalom  és  a 
szabadságharc zászlajává lett, olyan történelmi hős, akinek emlékezete 
máig él: települések, közterületek, intézmények könyvtárak, kórházak, 
szobrok őrzik a nevét, arcképe az 500  forintosról köszön vissza ránk, 
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Rodostóban azt a  sugárutat, ahol  lakott,  róla nevezték el,  Isztambul‐
ban  a  Szent  Benedek‐templomban  édesanyja  mellett  temették  el, 
szívét  a  Párizs melletti Yerres  város  temetőkertjében, hamvait  pedig 
Kassán, a Szent Erzsébet‐székesegyházban helyezték végső nyugalom‐
ra. Kassán  áll  a  fejedelem  rodostói házának mása  is,  előtte  szobra. S 
hány  meg  hány  magyar  ember  lelkében  él  Ő!  Emlékezzünk  rá 
születésének  évfordulóján,  amikor  a  templomainkban  felhangzik  a 
„Győzhetetlen  én  kőszálom…”  kezdetű  dallam,  amikor  az  ismeretlen 
szerzőjű, de Hector Berlioz és Liszt Ferenc átdolgozásában felhangzó, 
az  Ő  nevét  őrző  nemzeti  indulónk  hangjaira  kezdhetjük  napi 
munkánkat,  vagy  amikor  a  kuruckort  idéző  Rákóczi‐nóta  soraival 
felsóhajtottunk/felsóhajtunk: „Jaj, régi szép magyar nép, / Az ellenség 
téged mikép / Szaggat és tép!... De a sasnak körme között / Fonnyadsz, 
mint a lép, / Szegény magyar nép!”                                                      


