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„Iustam causam Deus non derelinquet” 
(Is ten az igaz ügyet nem hagy ja el)

A Rá kó czi -sza bad ság har cot le zá ró szat má ri 
bé ke szer zõ dés alá írá sá nak 300. év for du ló ja al -
kal má ból 2011-et Rá kó czi -em lék év vé nyil vá ní -
tot ták. Az év for du ló kap csán könyv tá runk há rom
kamarakiállítással is csat la ko zott a meg em lé ke -
zõ ren dez vé nyek so rá ba. Az 1703 és 1711 kö zöt ti
ese mé nyek ké pe ken tör té nõ fel idé zé sé vel, a kul -
tus  szal és a ham vak ha za ho za ta lá val kap cso la tos
írá sos em lé kek kel, va la mint a Rá kó czi -in du ló
tör té ne té nek kot ták kal, ze nei át irat ok kal va ló
be mu ta tá sá val.

„A har cun kat meg har col tuk”
(a Rá kó czi -sza bad ság harc em lé ke ze te)

Az OSZK Pla kát- és Kisnyomtatványtár elõt ti tér ben
2011. szep tem ber 20-ától 2012. már ci us 30-áig meg -
te kint he tõ „A har cun kat meg har col tuk” (A Rá kó czi -
sza bad ság harc em lé ke ze te) cí mû kamarakiállítás 
a Rá kó czi -sza bad ság harc bu ká sá nak 300. év for du ló já ról
meg em lé ke zõ, or szá gos
szin ten több he lyütt is
ren de zett ün nep sé gek -
hez kap cso ló dik. A tár lat
a Pla kát- és Kisnyomtat-
ványtár anya gán ke resz -
tül kí ván ja be mu tat ni 
és fel idéz ni a Rá kó czi -
sza bad ság harc idõ sza kát,
kon cent rál va az em lé ke -
ze ti he lyek re és sze mé -
lyek re. 

A do ku men tum tí pu sok
te kin te té ben az anya gok
szé les kö rét: met sze te -
ket, li tog rá fi á kat, ké pes -
la po kat, pony vá kat, pla -
ká to kat, ex lib ri se ket és egyéb kis- és ap ró nyom tat vá nyo kat
vo nul tat fel. A ki ál lí tást a tör té ne ti sík mel lett gaz dag
iro dal mi uta lás rend sze re te szi „több szó la mú vá”, a ku -
ruc köl té szet, ill. a ku ruc kor ról szó ló iro dal mi mû vek -

bõl vett idé ze tek ál tal. A ki ál lí tás cí mé ül vá lasz tott jel -
mon dat Ady End re el sõ ku ruc ver sé nek cí me. 

A ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ anyag tör té ne ti íve
a sza bad ság harc ki tö ré sén, Rá kó czi Len gyel or szág ból
va ló ha za hí vá sán (1703) ke resz tül a fõbb csa ta he lyek,
ku ruc-la banc ös  sze csa pá sok, or szág gyû lé sek, a kivált-
ságolt te le pü lé sek be mu ta tá sán át a szat má ri bé ke meg -
kö té sé ig (1711) ter jed, de sze re pel nek ben ne a szám -
ûze tés évei is. A sza bad ság harc je les had ve zé rei,
emblematikus alak jai közt, port ré ik ál tal fel idé zõ dik 
II. Rá kó czi Fe renc, Ber csé nyi Mik lós, Bot  tyán Já nos,
Esze Ta más, Vay Ádám alak ja. Rá kó czi ha za té ré sét
örö kí ti meg a pony va iro da lom egy re me ke, a Rá kó czi
ha za té ré se cí mû mû, mely nek szer zõ je Rudits Jó zsef. 
A ve zér lõ fe je de lem mé vá lasz tott Rá kó czi sze mé lye az
utó kor sze mé ben kul tusz tár gya lett: „Ha zánk szent je,
sza bad ság ve zé re, /Sötét éj ben fé nyes csillagunk,/ Oh 
Rá kó czi, ki nek emlékére/ Lán go lunk és sír va fa ka dunk!”
(Pe tõ fi Sán dor: Rá kó czi, 1848. ápr. 21.)

A ku ruc kor ne ve ze tes vá ra it (Ár va, Huszt, Sü meg,
Esz ter gom, Kas sa, Ma ros vá sár hely stb.) L. Rohbock
(1820–1880) né met fes tõ, gra fi kus met sze tei ré vén cso -
dál hat juk. E vá rak több sé ge a sza bad ság harc el sõ éve i -
ben már ku ruc kéz re ke rült, így ezek több éven át bá zis -
ként funk ci o nál tak, míg pl. Kas sa és Ma ros vá sár hely
bir tok lá sá ért sok szor ne héz, vál ta ko zó ki me ne te lû
küz de lem folyt.

A sza bad ság harc alatt
Eger volt a fel sza ba dult 
or szág rész köz pont ja,
II. Rá kó czi Fe renc fe je -
de lem itt ren dez te be fõ -
ha di szál lá sát. Bár 1702-
ben el ren del ték a vár
meg sem mi sí té sét, csak a
kül sõ vár részt bon tot ták
le, Rá kó czi pe dig pa ran -
csot adott a vár meg erõ -
sí té sé re. Az eg ri vár ki ál -
lí tá son sze rep lõ lát ké pe
Georgius Houfnaglius
ne vé hez kö tõ dik, de 

a kép jobb sar ká ban ta lál -
ha tó fel irat sze rint õ csu -

pán pub li ká ló ja volt a mû nek, nem a szer zõ je. Az ere -
de ti rajz ké szí tõ je a hely szí nen dol goz ha tott, mert 
a lát kép na gyon részletgazdag és pon tos, ös  sze vet he tõ 
a vár ról ké szült szá mí tó gé pes re konst ruk ci ó val. A vár

RÁ KÓ CZI -EM LÉK ÉV

Ár va vá ra, L. Rohbock met sze te

Mercurius_2011_belív_nyomda:Mercurius_2011_belív_nyomda.qxd 2012. 01. 18. 19:26 Oldal 27



28

alatt a vá ros rész le te lát ha tó, az Eger pa tak -
kal. A réz met szet kel te zé se 1617, de va ló já -
ban elõbb ké szült, mi vel a kép a vár bás tyás
rend sze rû át épí té sét, az 1588-as ál la po tot
tük rö zi. 

A csa ta hely szí nek kö zül az el sõ, még
vesz tes dolhai csa ta (1703. jú ni us 7.) hely -
szí nét, ill. a sza bad ság harc el sõ gyõz tes üt -
kö ze tét je lö lõ tiszaújlaki tu ru los em lék mû -
vet (1703. jú li us 14.) ké pes lap ok idé zik,
ha son ló an a fon to sabb or szá gos gyû lé sek
hely szí ne i hez (Gyu la fe hér vár, Szécsény,
Huszt, Ma ros vá sár hely, Ónod, Sá ros pa tak,
Sze rencs, Salánk). Ezek kö zül ki emel ke dik
az 1707-es óno di or szág gyû lés, mely nek 
va ló di szín te re az Ónod me zõ vá ros kö ze li
kö rö mi me zõ volt. Itt mond ták ki a det ro ni -
zá ci ót, a Habs burg-ház trón fosz tá sát. Rozs nyót 
a Rá kó czi -õr to ron  nyal Tichy Kál mán met sze tén cso -
dál hat juk. A vá ros so ká ig a sza bad ság harc ha di ipa -
ri köz pont ja volt. Rá kó czi, szol gá la ta ik ju tal má ul, 
több hely sé get ru há zott fel haj dú ki vált ság gal: Gön cöt
(1706), Simontornyát (1707) és Tar pát (1708). A ki ál lí -
tá son lát ha tó, Gönc ré szé re nyúj tott haj dú vá ro si ki vált -
ság le vél szö ve ge pon to san kö rül ha tá rol ja a vá ros jo ga it és
kö te les sé ge it. 

A csa ta vesz té sek hely szí nei kö zül is töb bet ké pes la-
p ok mu tat nak be. A kül föld del foly ta tott tár gya lá sok
nem hoz tak sok si kert, fo ko za to san bom la ni kez dett 
a sza bad ság harc tá bo ra, egy re több lett az áru lás, a ve re -
ség. Az 1705-ös zsibói ve re ség Er dély el vesz té sét hoz ta
a ku ru cok szá má ra. Az 1708. au gusz tus 3-ai trencséni
csa ta vesz tés már elõ re ve tí tet te a sza bad ság harc bu ká -
sát. „So ha még ve re ség en nél szé gyen le te sebb és szá nal ma -
sabb nem volt, és nem is vol tak még csa ta vesz tés nek sze ren -

csét le nebb kö vet kez mé nyei” – ír ta II. Rá kó czi Fe renc 
fe je de lem em lék ira ta i ban. E ve re ség után kö vet ke zett
be Ocskay áru lá sa, majd Ér sek új vár fõ te rén va ló ki vég -
zé se. (Ezen ese mé nye ket örö kí ti meg Az áru ló bûn hõ -
dé se cí mû pony va.) Ké pe ket lát ha tunk az 1710-es
romhányi csa ta vesz tés rõl, be te kin tést kap ha tunk az
1711. áp ri lis 30-án kö tött szat má ri bé ke pont ja i ba, ill. 
a szat má ri hû ség es kü szö ve gé be. A szám ûze tés éve i bõl

Rá kó czi mel lett ki emelt sze re pet kap 
Mi kes Ke le men sze mé lye, a hely szí nek
kö zül pe dig a tö rök or szá gi Ro dos tó, ahol
egész ut cát bo csá tot tak a szám ûzöt tek ren -
del ke zé sé re. 

Kü lön tár ló ban el he lyez ve szó ró anyag ok,
kis nyom tat vá nyok, ké pes lap ok, ex lib ri sek
mu tat ják be a sza bad ság harc kul tu szát, 
a fõbb em lé ke ze ti éve ket (1903, 1906, 
1935, 1953, 1976, 1985), köz tük ki emel ten 
II. Rá kó czi Fe renc és buj do só tár sai ham va i -
nak 1906-os új ra te me té sét a kas sai dóm al -
temp lo má ban. A do ku men tu mok kö zül kü -
lön egy sé get ké pez nek a Rá kó czit és ko rát
fel idé zõ em lék ex lib ri sek, me lyek több sé ge a
2011-es, 300. év for du ló al kal má ból ké szült,
a gra fi ku sok közt a kor társ mû vé szek szé les

kö ré vel: Csiby Mi hály, Imets Lász ló, Ke rék gyár tó 
Lász ló, Kõ he gyi Gyu la, Ür mös Pé ter, Var ga Edit,
Vecserka Zsolt (a meg ren de lõ: Vasné Tóth Kor né lia). 

A ki ál lí tá son fel vo nul ta tott pla ká tok kö zül több 
a Rá kó czi had na gya cí mû fil met, an nak sze rep lõ it, je le -
ne te it tár ja elénk, de a XX. szá zad ne ve sebb Rá kó czi -
ki ál lí tá sa i ba, a sá ros pa ta ki Rá kó czi Mú ze um ren dez-
 vé nye i be, a Rá kó czi -em lék könyv be stb. is be te kin tést
kap ha tunk. A je len tár lat cím adó pla kát ja az 1903-as
kas sai Rá kó czi ereklyekiállítást meg hir de tõ pla ká tot
idé zi, mely szin tén sze re pel a ki ál lí tá son.

Gönc haj dú vá ro si ki vált ság le ve le

Ex lib ris Vasné Tóth Kor né lia, gra fi kus Ür mös Pé ter
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A tár lat az em lé ke zet he lye i nek, a kor szak emble-
matikus alak ja i nak fel idé zé sé vel hoz zá já rul a sza bad -
ság harc idõ sza ka, a ku ruc kor ról va ló nem ze ti em lé -
ke zet ápo lá sá hoz, mind ezt a je len kor ak tu á lis ér ték íté -
le té vel. A Rá kó czi -sza bad ság harc a Habs bur gok ab szo -
lu tisz ti kus kí sér le té nek ál do za tá ul esõ Ma gyar or szág
va ló sá gos kér dé se it fo gal maz ta meg, me lyek kö zül 
a leg fon to sabb a sza bad ság kér dé se volt. A szat má ri bé -
ke, a sza bad ság har cot kö zös meg egye zés sel le zá ró 
bé ke egyez mény, a bé csi ab szo lu tis ta ural ko dó ház és 
a ma gyar ren di al kot má nyos ság kö zöt ti komp ro misz  -
szum ered mé nye ként szü le tett. A ma gyar ren dek 
le mond tak az or szág füg get len sé gé rõl, cse ré be a bé csi
ud var le mon dott Ma gyar or szág te rü le tén az ab szo lu -
tis ta kor mány zat ról, va gyis el is mer te az or szág nak 
a Habs burg-bi ro dal mon be lü li ren di önál ló sá gát. 
Mél tán ál lít hat juk te hát Ady sza va i val, a ki ál lí tás cí mé -
re vis  sza utal va: „Mi a har cun kat megharcoltuk…”.

Vasné Tóth Kor né lia
vasne-toth.kornelia.at.oszk.hu

„Ham va id nak el ho zá sa vé gett 
el za rán do kol nánk szí ve sen”

(do ku men tu mok II. Rá kó czi Fe renc és buj do só tár sai
ham va i nak ha za ho za ta lá ról)

A nem ze ti könyv tár VII. szint jén, a ka ta ló gus tér köz -
pon ti tá jé koz ta tás elõt ti te rü le tén, 2011. szep tem ber 
23-tól új ki ál lí tá si te rü le tet hoz tunk lét re. Cé lunk, hogy
egy per ma nen sen mû kö dõ kamarakiállítás ke re té ben
fel hív juk a könyv tár lá to ga tók és kol lé gák fi gyel mét 
a je les na pok ra, ese mé nyek re, év for du lók ra.

A so ro zat el sõ ki ál lí tá sá nak té má ja a Rá kó czi Em lék év
zárórendezvényeihez kap cso ló dik: 105 év vel ez elõtt,
1906. ok tó ber 27-én Orsovánál lép te át a ma gyar ha tárt az
a fel dí szí tett sze rel vény, mely II. Rá kó czi Fe renc és buj do -
só tár sai ham va it hoz ta ha za. Az or szá gos ün nep sé gek ke -
re té ben két vá ros ban ren dez tek nagy sza bá sú gyász me ne -
tet: Bu da pes ten és Kas sán. A je les ese mé nye ket a ki ál lí tás
ko ra be li nyom tat vá nyok, fo tók és moz gó kép se gít sé gé vel
ele ve ní ti fel. A ham vak ha za ho za ta la – a mil len ni u mi ün -
nep sé gek zá ró ak kord ja ként – a Rá kó czi -kul tusz csúcs -
pont ja volt. En nek kap csán ér de mes né hány szót szól ni 
a kul tusz ki bon ta ko zá sá ról is. 

A Habs burg ab szo lu tiz mus ko rá ban ti los volt Rá kó czi
ne vét em lí te ni, vagy meg em lé kez ni ró la. A ma gyar 
or szág gyû lés 1715. évi 49. tör vény cikk ében ha za áru ló -
nak, a ha za el len sé gé nek nyil vá ní tot ta a ku ru cok ve zé -
rét és tár sa it. A 18. szá zad utol só éve i ben, II. Jó zsef 
el né me te sí tõ po li ti ká já nak nyo má sa alól sza ba dul va, 

a nem ze ti ön tu dat egyik meg nyil vá nu lá sa ként bon ta -
ko zott ki a Nagy sá gos Fe je de lem kul tu sza. Ké sõbb 
a ma gyar kö zé le tet át ha tó lel ke se dés alább ha gyott, és
majd csak a re form kor ban tért vis  sza új ra az iro da lom
te rü le tén. A cen zú ra élénk fi gyel mé tõl kí sér ve, Vö rös -
mar ty a fe le dés el len ír ta Mi kes bú ja cí mû köl te mé nyé -
ben a kö vet ke zõ so ro kat:

Ár va ha zád til tott ne ve det nem zeng he ti töb bé.
Vaj ha ne érezd ezt a sú lyos föld nek alat ta,
S hogy fe je del mi po rod nincs em lé kez ve, ne tud jad:
Ím élõ em lék va gyok én, bú raj tam az írás,
És ha ma gyar tán még e gyá szos föld re ve tõ dik,
El mon dom ne ki: „Itt nyug szik fe je del me ha zád nak,
Szám ki ve tett on nan, mert nem vala ben ne sza bad ság.”

A 1848-as for ra da lom nap ja i ban, Pe tõ fi im már sza -
ba don idéz het te meg a fe je de lem em lé két Rá kó czi cí mû
ver sé ben:

Az ügy, mely nek ka to ná ja vol tál, 
Nem so ká ra di a dal mat ül, 
De te nem lész itt a di a dal nál, 
Nem jö hetsz el a sír mélyibül. 

Ham va id nak el ho zá sa vé gett 
El za rán do kol nánk szí ve sen, 
De hol tet tek le a föld be té ged, 
Hol sí rod? nem tud ja sen ki sem! 

Az idé zett vers né hány so ra ad ta a ki ál lí tás cí mét is,
je lez ve azt a fo lya ma tot, amely a ham vak ha za ho za ta -
lá nak óha ja szint jé rõl a meg va ló su lá sig tar tott. A ki -
egye zés hez ve ze tõ eny hü lés idõ sza ka kel lett ah hoz,
hogy ku ta tá si cél lal tu dó sok me rész ked je nek a tö rök-
 or szá gi sí rok hoz. El sõ ként, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia meg bí zá sá ból, 1862-ben Kubinyi Fe renc,
Henszlmann Im re és Ipo lyi Ar nold uta zott Tö rök-
 or szág ba. Tu do má nyos ku ta tá suk fõ cél ja Má tyás ki -
rály el hur colt Cor vi ná i nak fel ku ta tá sa volt. A kons tan -
ti ná po lyi szul tá ni könyv tár ban si ke rült több ré gi 
kó de xet Cor vi na ként be azo no sí ta ni uk. (Ezek bõl aján -
dé ko zott vis  sza a szul tán 1869-ben és 1877-ben né hány
pél dányt.) Kubinyiék Kons tan ti ná poly ból, a bé csi kon -
zul un szo lá sá ra – a fel kí nált le he tõ sé get hi va ta los en ge -
dély nek te kint ve – Ro dos tó ba ki rán dul tak egy nap ra,
ahol az idõ rö vid sé ge és a meg ha tott ság mi att csak rész -
le ges ku ta tá so kat vé gez het tek.  

1888-ban Thaly Kál mán a há rom tu dós nyom do ka -
in, el be szé lé se ik és le írá sa ik alap ján in dult el fel tér ké -
pez ni a hely szí ne ket. Ro dos tó ban a he lyi gö rög temp -
lom ban rész le te sen le ír ta Ber csé nyi Mik lós, Eszterházy
An tal és Sibrik Mik lós fõ urak sír kö ve it. Nikodémiában
(Izmid) fel ke res te az ör mény te me tõt és be azo no sí tot ta
Thö köly Im re sír ját. 1889-ben Thaly egy öt fõs Cor vi na-
ku ta tó bi zott ság tag ja ként tért vis  sza Kons tan ti ná poly -
ba. Mi u tán meg sze rez te a sí rok fel tá rá sá hoz szük sé ges
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en ge dé lye ket, Fraknói Vil mos sal együtt – azo no sí tás
cél já ból – a la za ris ták Szent Be ne dek temp lo má ban
fel nyi tot ta II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Rá kó czi 
Jó zsef és Bercsényiné Csáky Krisz ti na sír ját. Ro dos tó -
ban és Nikodémiában ugyan ak kor nem vé gez te el 
a föl di ma rad vá nyok ag nosz ká lá sát. Thaly ha za té ré se
után po li ti kus ként, tu dós ként min den meg moz ga tott 
a ham vak ha za ho za ta la ér de ké ben.

1903-ban Szádeczky La jos nak Ro dos tó ban – hi va ta -
los en ge dély nél kül – si ke rült ki esz kö zöl nie Ber csé nyi
Mik lós sír já nak fel tá rá sát.  

1904-ben Fe renc Jó zsef en ge délyt adott II. Rá kó czi
Fe renc és buj do só tár sai ham va i nak ha za ho za ta lá ra.
Ti sza Ist ván mi nisz ter el nök meg bí zá sá ból Thallóczy
La jos uta zott Tö rök or szág ba a ham vak ha za szál lí tá sá -
nak elõ ké szí té sé re. Ve le tar tott Edvi Il lés Ala dár aka dé -
mi ai rajz ta nár és Forster Je nõ ma gán tit kár is. Az elõ-
 ké szü le tek so rán Ro dos tó ból és Nikodémiából a föl di
ma rad vá nyo kat és sír kö ve ket a kons tan ti ná po lyi la za -
ris ták temp lo má ba vit ték.   

1906. ok tó ber 17-18-án a ma gyar de le gá ció tag-
 jai – Thaly Kál mán, Forster Gyu la, Fraknói Vil mos,
Thallóczy La jos, Tö rök Au rél, Forster Je nõ és Kolossa
Fe renc – ün ne pé lyes ke re tek kö zött át vet ték a ham va -
kat Fran co is Lobry rend fõ nök tõl a kons tan ti ná po lyi
Szent Be ne dek temp lom ban. A ma gyar or szág gyû lés
ok tó ber 23-án tö röl te az 1715. évi 49-ik tör vény cikk nek
a Rá kó czit és tár sa it meg bé lyeg zõ ré sze it, s az ural ko dó
már más nap szen te sí tet te a ha tá ro za tot. Ugyan az nap
in dult út nak a ha jó Kons tan ti ná poly ból, fe dél ze tén 
II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Thö köly Im re, 
Rá kó czi Jó zsef, Ber csé nyi Mik lós, Bercsényiné Csáky
Krisz ti na, Eszterházy An tal és Sibrik Mik lós ham va i -
val. Ok tó ber 25-én a ha jó be fu tott Konstanca ki kö tõ jé -
be, majd a ko por só kat és a sír kö ve ket egy fel dí szí tett kü -
lön vo nat ra rak ták át.  

Ok tó ber 27-én, reg gel 8 óra 20 perc kor Orsovánál 
a sze rel vény ma gyar föld re ér ke zett, ahol a kor mány tag -
jai, élü kön Wekerle Sán dor mi nisz ter el nök kel, ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött vet ték át a ham va kat.Más nap, reg gel
8 óra 34 perc kor fu tott be a vo nat a bu da pes ti Ke le ti pá -
lya ud var ra. Az ér ke zõ ket Bárczy Ist ván pol gár mes ter fo -
gad ta. A ko por só kat dí szes hin tók ra rak ták, és a gyász -
me net a Ke re pe si (ez idõ tõl Rá kó czi) úton vo nult 
a Szent Ist ván ba zi li ká ba, il let ve Thö köly ham va i val kü -
lön a De ák té ri evan gé li kus temp lom ba. A vo nat es te 
8 óra kor in dult Kas sá ra, aho vá ok tó ber 29-én haj nal ban
ér ke zett meg. II. Rá kó czi Fe renc, Zrí nyi Ilo na, Rá kó czi
Jó zsef, Ber csé nyi Mik lós és ne je Csáky Krisz ti na,
Eszterházy An tal va la mint Sibrik Mik lós ham va it 
a Szent Er zsé bet dóm ban he lyez ték örök nyu ga lom ra.
Thö köly Im re ham va it ok tó ber 30-án, vég aka ra tá nak
meg fe le lõ en Kés márk ra vit ték, és az új evan gé li kus
temp lom ban he lyez ték vég sõ nyu ga lom ra.

A négy tár ló ban el he lye zett do ku men tu mok kö zül
em lí tés re mél tó né hány ku ri ó zum:

A ham vak ha za ho za ta lá nak elõ moz dí tá sá ban orosz -
lán részt vál la ló Thaly Kál mán nak két mû ve is lát ha tó.
A II. Rá kó czi Ferencz fe je de lem if jú sá ga cí mû, 1881-ben
ki adott, dí szes, bor dó kö té sû, ara nyo zott sze gé lyû
köny vét Kos suth La jos nak de di kál ta. Az aján lás egy
négy so ros sal in dul, amely ben a szer zõ pár hu zam ba 
ál lít ja a két ál lam fér fi élet pá lyá ját:

Mily ádáz a bal sors ha tal ma
Fáj tud ni és érez ni kín; 
Dícsõ pá lyá i tok ju tal ma:
Ré gen Ro dos tó, ma – Turin!

A Rá kó czi -em lé kek Tö rök or szág ban és II. Rá kó czi Fe renc
fe je de lem ham va i nak föl ta lá lá sa cí mû 1893-ban ki adott
mû vé nek egy olyan pél dá nyát õr zi a nem ze ti könyv tár,
mely be a ham vak ha za ho za ta lá val a ma gyar kor mány ál -
tal hi va ta lo san meg bí zott Thallóczy La jos nak a kö vet ke -
zõ be jegy zé sét ol vas hat juk: Ez a pél dány volt ve lem 1904.
okt. 4 – decz. 29. konstantinápolyi utam ban és ezt té tet te 
Thö köly Im re ham vai elé az ismidti ör mény temp lom szen -
té lyé ben Stepan Hovagnimian ér sek 1904. decz. 22-23. éj jel.
Thallóczy – Itt lát ha tó még 1906. ok tó ber 5 – no vem ber 7.
kö zött ve ze tett úti nap ló já nak kor rek tú ra pél dá nya, 
a szer zõ ja ví tá sa i val és kéz je gyé vel.

A ham vak vég sõ nyug he lyé nek ott hont adó kas sai
Szent Er zsé bet dóm ról 1936-ban je lent meg egy mo no -
grá fia Wick Bé la tol lá ból. A ki ál lí tott pél dány cím lap -
ján a kö vet ke zõ aján lás ol vas ha tó: Mél tó sá gos Szendy
Kár oly Bu da pest szé kes fõ vá ros pol gár mes ter ének, há la telt
szív vel és sze re tet tel, az édes anya or szág hoz vis  sza csa tolt
Kas sa tör vény ha tó sá gi jog gal fel ru há zott sz. kir. vá ros pol -
gár mes te re Kas sa 1939. ja nu ár hó 21-én. – A tör té ne lem
sod rá ban rö vid idõ re Rá kó czi ham vai is mét ha za tér tek.

A bu da pes ti és kas sai fel vo nu lá so kat meg örö kí tõ
1906-os moz gó kép-fel vé te le ket az OSZK Tör té ne ti 
In ter júk Tá ra jó vol tá ból te kint he tik meg.

Elbe Ist ván
elbe.at.oszk.hu

A Rá kó czi -in du ló

Szép ha gyo mány, hogy a Ze ne mû tár min den esz ten -
dõ ben ki sebb kamarakiállítással em lé ke zik meg a leg -
fon to sabb ze nei év for du lók ról – így 2011-ben Liszt 
Fe renc szü le té sé nek bicentenáriumáról. Mint hogy
azon ban a nem ze ti könyv tár társ ren de zõ ként jegy zi az
idei év leg je len tõ sebb ha zai Liszt-tár la tát (az er rõl szó -
ló be szá mo lót ld. a Liszt és a társ mû vé sze tek cí mû írás -
ban), úgy érez tük, a Ze ne mû tár fo lyo só ján be mu ta tan -
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dó ki ál lí tá sun kat ez út tal ön is mét lés vol na „csak ” Liszt -
nek szen tel ni. Ehe lyett – az év egy má sik fon tos év-
 for du ló já hoz kap cso lód va – a Rá kó czi -in du ló tör té ne -
té nek rö vid át te kin té sé re vál lal koz tunk, mely ugyan ak -
kor több szál lal kap cso ló dik Liszt sze mé lyé hez is.

A lá to ga tók min de nek elõtt a vál to za ta i ban egé szen 
a 17. szá zad kö ze pé ig vis  sza kö vet he tõ dal lam ki ala ku -
lá sá val is mer ked het nek meg, kü lö nös te kin tet tel
Nikolaus Scholl ka to na kar mes ter sze re pé re, aki fel te -
he tõ leg a ne ves prí más, Bi ha ri Já nos já té kát le je gyez ve
és to vább kom po nál va ala kí tot ta ki az in du ló ma is mert
for má ját. Az 1820-as évek ben Bécs ben már nyom ta tás -
ban is meg je lent „Rakoczy-Marsch” az if jú ko rá ban
még el sõ sor ban zon go ra mû vész ként is mert Er kel 
Fe renc szí vé hez is kö zel állt: a ’30-as évek ben több íz -
ben is va ri á ci ó kat ját szott a dal lam ra, s egyik fel dol go -
zá sát Wag ner Jó zsef már 1840 ja nu ár já ban ki ad ta.
Utób bi nyom tat vány cím lap ján egyéb ként Em lé kül
Liszt Ferenczre fel irat sze re pel, a ja nu ár 4-én a Pes ti
Ma gyar Szín ház ban adott ne ve ze tes kon cert után
ugyan is a cen zú ra meg aka dá lyoz ta Liszt sa ját fel dol go -
zá sá nak meg je le né sét, s így Er kel ki ad vá nya – rész ben
a vir tu óz kol lé ga stí lu sát is utá noz va – elõb bi „pót lá sá -
ra” tett kí sér le tet. Liszt 1840-ben ját szott vál to za ta
(amely nek au tog ráf ja ki ál lí tá sunk egyik ék kö ve) vég leg
kéz irat ban ma radt, a ké sõb bi év ti ze dek ben azon ban 
a ze ne szer zõ szá mos to váb bi Rá kó czi -fel dol go zást ké -
szí tett, me lyek kö zül a vit ri nek ben az 1851-ben Lip csé -
ben meg je lent „nép sze rû ki adást”, a Ma gyar rap szó di ák
so ro zat 15. da rab ja ként is mert té lett vál to za tot, va la -
mint az 1865 au gusz tu sá ban ép pen Pes ten be mu ta tott
ze ne ka ri át ira tot mu tat juk be. Utób bit egyéb ként Liszt
vé gül csak 1871-ben, Ber li oz ha lá la után je len tet te

meg, hi szen ud va ri at lan nak ta lál ta vol na ver seny re kel -
ni ba rát ja köz is mert – s ép pen Liszt nek szó ló aján lás sal
el lá tott – ze ne ka ri fel dol go zá sá val. (Lá to ga tó ink Ber li oz
szer zõi kéz ira tát is ere de ti ben ta nul má nyoz hat ják, 
e kü lön le ges ér té kû do ku men tum ugyan is a 20. szá zad
ele jén Er kel Fe renc ha gya té ká ból az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ba ke rült.) Ber li oz má ig nép sze rû fel dol go zá -
sa egyéb ként a sza bad ság harc bu ká sa után egy év ti ze -
den át nem szó lal ha tott meg nyil vá no san Ma gyar-
 or szá gon – ami kor pe dig az oszt rák csa pa tok Itá li á ban
el szen ve dett ve re sé ge it kö ve tõ po li ti kai eny hü lés nek
kö szön he tõ en 1859-ben vég re is mét mû sor ra tûz het te 
a Fil har mó ni ai Tár sa ság ze ne ka ra, elõ ször a szán dé -
kol tan fél re ve ze tõ Pes ti em lék cím mel ke rült fel a pla ká -
tok ra.

Az 1860-as évek tõl fog va át te kint he tet le nül meg sza -
po rod tak a Rá kó czi -in du ló fel dol go zá sai, így az ol va só -
te rem két vit rin jé ben (a ki ál lí tás hoz csa tolt amo lyan
„rá adás ként”) a mû ké sõb bi befogadástörténetének
csu pán egyet len as pek tu sát mu tat juk be: a hang sze res
dal lam ra utó lag „rá hú zott” kü lön fé le szö ve ge ket. Míg
az 1860-as, ’70-es évek szö ve gei még az ide á lis ha za sze -
re te tet hang sú lyoz zák („Üdv, ha zán kon égi fény, / Nem -
zet õre, tisz ta lény”), a 20. szá zad kez de tén már har ci a -
sabb a tó nus („Raj ta ma gyar, jön az el len ség / Védd 
a ha zát, örök iga zát”), a Tri a non után szü le tett, má ig
köz is mert szö veg bõl pe dig süt a re váns vá gya: „Ma gya -
rok Is te ne, rontsd a la banc ha dát! / Kö ze leg az óra, csa ta ri -
a dó ra, / Hogy a ma gyar aka ra ta, csa ta va sa, vi a da la / ment -
se meg a szo mo rú ha zát! / Ma gya rok, hej!”

Mikusi Ba lázs
mikusi.at.oszk.hu
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