
rini ebben elsődlegesen a föld jo g i  he lyze té i megnevező szakkife
jezés irányadó, nevczelcscn az. hogy míg az adománylevél a D uló  
nevű adománybirlokról szólván e lhagyo tt földet említ és akadály
ta lan  birtokbavezetést, addig az ítéletlevél a régóta jogvitás, né
ven nem nevezett „bizonyos földdarabot" örök jogú  (terra heredi- 
taria, öröklött) földnek mondja. Az itt nem vizsgált további okle
velek tartalma is arra utal. hogy az adomány és az ítélet tárgya két 
különböző és más-más jogi helyzetű földdarab volt egymás szom
szédságában. a határpatak két oldalán.

17 A Nyitrai káptalan 1263-ban kiállított oklevele. Ennek eredetije 
nem ismeretes, szövege a szepesi káptalan átiratában maradt fenn.

18 A szepesi káptalan 1297 március 15-i átirata. (Ebben maradi fenn 
az előző, az ítéletet is átírva tartalmazó nyitrai privilegiális okle
vél szövege.)

19 Az ítélet is privilegiális oklevél volt, az ítéleti hatály biztosítása 
végett kellett a káptalani okiratot is privilegiális formában kiadni.

20 „Nos igitur hoc privilegio diligenter inspecto ad petitionem 
iudicum spedictorum iustam et honestam et precipue. quia istud 
negotium coram karissimo confratrc nostro magistro Jacobo vice 
nostro illic existente fuerat determinatum, litteras presentes in 
módúm privilegii concessas sigilli nostri munimine duximus ro- 
borandas".

21 A keltezés az oklevél sérülése miatt hiányos. Csak az bizonyos, 
hogy 1260-ban vagy az után. de legfeljebb 1260 és 1263 (az első 
átirat kelte) között született. Az épen maradt szövegrészlet: 
„Dátum anno gratie mill[es]i[m]o sexagesimo ..."= a kegyelem 
126... évében.

22 A diplomatika egyszerű átiratnak tekinti. Az oklevélben is hang
súlyozott privilegiális forma az iratot, kiegészítő jogi tartalma 
folytán, az ítélettel azonos hatályúvá -  azzal azonos erejű bizony
sággá -  teszi.

2-’ Nincs ugyan rá adat. de feltehető, hogy nem ez volt az egyetlen 
irat. amiről a dulói fivérek szepesi káptalani átiratot kértek.

24 Talán nem hiábavalóság, ha a szaknyelv apropóján egy érdekes 
és továbbgondolásra érdemes nyelvi jelenségre is némi figyelmet 
fordítunk, jogi írásbeliségünk vizsgálatában is a hasznosság esé
lyével. A trencséni ítéletlevélbcn mindenekelőtt azt látjuk, hogy 
a gyaníthatóan székely Kumurzán (a nyitrai és szepesi átiratok

ban Kumorzán) nevet bár latin betűkkel és a latinos -us végző
déssel. de egyébként nem latinosán írták a latin szövegben. K-val 
és z-vel. Emellett az alperesi oldalon álló idegen vendégek között 
találjuk a nem magyar Hyrc nevet, majd lejjebb, a tanúk között a 
Nicolaus, Mycud. Erik. Baculup, Madyk. Bork. Cepk személy
neveket. Ezekben a k hangzót hol a latin c, hol a magyar k  betű 
jelöli. Vélhetnénk, hogy helyesírási bizonytalanság. Ennél azon
ban a következetességükkel sokkal értékesebb jelei annak, hogy 
az ítélet leírója magyar anyanyelvű volt. Az ősi magyar rovás
írást -  mint ilyet -  nem ismerjük. De tudjuk, hogy az ún. szé k e ly 
m a g ya r  rovásírás egyik jellemzője volt, hogy más-más rovással 
jelölte a szó belsejében lévő k hangzót, és a szóvégi k-t (egyes 
írásmódokban a szó elején állót is). És íme. itt is ezt láthatjuk: a 
magyar nevek belső és szóvégi k hangzóját az eltérő c  és k  be
tűkkel írták. Még érdekesebb jel erre egy Márk nevű ispán neve. 
melynek ragozatlan alakjában -k  betű áll a szóvégen, míg a ra
gozott Marci alakban már -c írja a ragozás folytán a szó belsejé
be került k hangzót. (Ugyanakkor az idegen hospes Hyrc nevé
nek végén nem a magyar neveknél használt szóvégi k - 1  találjuk, 
hanem a k hangzó a latin c-vel írt változatát.) Ha kevesebb pél
dával is. de ugyanez a megfigyelés áll IV. Béla oklevelére is, 
ahol nemcsak a Sradok-nál találunk szóvégi magyar k-t. hanem 
Nosk és az ítéletben is szereplő Márk ispán nevében szintén. Ne
hezíti ezen adatok értékelését, hogy a -c  és -k  differenciált hasz
nálata némileg következetlennek látszik, mert itt például a latin 
carissimo szóelei magyar k-ja /karissimo/ jelez tévesztést -  ez 
azonban épp a rovásírás párhuzamos használata révén lehet me
chanikus elírás is - .  talán ugyanazon okra visszavezethetően, ami 
miatt Kumurzán nevének elején is K  áll amott az ítéletben. 
Ugyanakkor itt meg a személynévi eredetű villa Mykus helynév 
kellős közepén díszeleg a k  betű. Talán a Myk latinos -us végző
dését hagyta figyelmen kívül a leíró, ellentétben az ítéletbcli 
Mark és Marci differenciálással. -  [Ez a k-c váltó jelenség egyes 
könyvnyomtató műhelyeknél még a X V I-X V il. századi könyv
kiadásunkat is jellemzi. Mint pl.: Tinódi dalainak vagy Magyari 
István írásainak első kiadásainál.] Bizonyára nem volna érdekte
len okleveleink (és egyéb írásemlékeink) ilyen szempontból tör
ténő vizsgálata sem.

ELŐADÁS
Mezey Barna:

A  börtönrendszerek 
és a börtönépítészet 

a 19-20. 
századforduló idején

A címben jelölt téma ma és itt különös figyelmet 
érdemel. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
(korábbi nevén Magyar Királyi Törvényszéki 

Fogház) építésére 1899-ben meghirdetett pályázat 
nyertes munkája alapján 1901-ben kezdődött meg az 
építkezés és 1906-ban adták át rendeltetésének az 
épületet. Az intézet tipikus darabja a századfordulón 
az országos program keretében épített törvénykezési 
épületek sorának. Egyszerre jellemzi hát az országos

állapotokat, és jelzi Sátoraljaújhely jelentőségének 
emelkedését, hiszen az igazságügy tárca áldása a tör
vénykezési palota építésére ezt a folyamatot szimbo
lizálta.

Köztudomású, hogy Magyarországon, a polgári 
átalakulást megelőzően korszerű börtön nem műkö
dött; hogy a börtönépítészet -  mint olyan -  ismeret
len volt. Kisebb építéseken túl az első bizonyságot az 
1843/44-ben ülésező magyar büntető kodifikációs 
bizottság megrendelésére készült tervek, Graefl Ká
roly, Cassanao József és Zitterbach Mátyás munkái 
adják. A három kiváló tervező (akik közül Graefl 
több, mint egy évtizedig elemezte a helyszínen a kü
lönféle európai börtönöket) az amerikai és európai 
modern börtönépítészeti alkotások ismeretéről tettek 
tanúbizonyságot. Amennyiben a bizottság javaslatát 
a diéta és az uralkodó elfogadta volna, és felépülhe
tett volna a tíz kerületi börtön (Léván, Keszthelyen, 
Budán, Kassán, Nagykárolyban, Nagyváradon, Mis
kolcon, Szegeden, Aradon és Pozsegában), bárme
lyikük terve szerint építették is volna, bizonyosan 
nemzetközi színvonalú országos hálózata lett volna a 
magyar büntetés-végrehajtásnak. Tudjuk, ez nem kö
vetkezett be.



ELŐZMÉNYEK
így azután Magyarország korszerű büntetés-vég

rehajtási intézetek nélkül lépte át a polgárosodás 
küszöbét. Sem országos intézeti hálózat, sem me
gyei börtönök nem állottak rendelkezésre. Az or
szágos intézetek hiányoztak a palettáról (az 1773- 
ban Szempcen alapított Domus Correctoria, kis 
Tallósi kitérővel, 1832-ben Szegeden kiszenvedett), 
a megyei tömlöcök pedig a rendi-feudális világ 
mocskos, föld alatti, levegőtlen carcer-rezsimjét 
tükrözték. Néhány, kis befogadóképességű intézet
re irányuló helyi kezdeményezés jelezte a reform
igényt, ez azonban a 19. század második feléig nem 
hozott érdemi változást.

Az osztrák neoabszolutizmus kormányzata Ma
gyarországon is hatályba léptette az 1852. évi osztrák 
büntető törvénykönyvet. Az osztrák szabályozás már 
a szabadságvesztés-büntetés túlnyomó alkalmazásá
ra építette büntető rendszerét, és az igazságügyi mi
niszternek rá kellett döbbennie, hogy nincsen hol 
végrehajtani a börtönre szóló ítéleteket. Az igazság
ügyi tárca tűzoltásba kezdett: négy év leforgása alatt 
megteremtette a magyar országos fegyintézeti háló
zat alapjait. 1854 és 1857 között megnyitották az 
illával, váci. munkácsi, lipótvári. a mária-nosztrai és 
a nagy-enyedi intézeteket, a szamosűjvári tartományi 
fogházat pedig az országos intézetek közé emelte. A 
gyors munkának sajátos következménye lett: az ere
detileg különböző egyébcélú épületekbe telepített 
büntetés-végrehajtási intézetek építészeti korszerűsé
gét minimalizálták az egykori várfalak, a kastély-és 
zárdaépületek, a nevelőintézeti funkciók kiszolgálá
sára alkalmas építészeti terek. A?.országos hálózat
hoz utóbb hiába ragasztották hozzá a valóban mo
dern, panoptikus szegedi kerületi börtön és törvény- 
széki fogház (a Csillag) vagy a Budapesti 
Gyüjtőfogház épületeit, a rendszer alapjaiban és átla
gában toldozott-foldozott maradt.

Nem úgy a vármegyei intézetek esetében. Az 
1869:4.te. az igazságszolgáltatás és közigazgatás 
szétválasztása kapcsán élesen elhatárolta egymástól 
a bírói és a végrehajtói hatalmat. Ennek eredménye
képpen meg kellett teremteni egy teljesen új bírói 
szervezetet, melyet értelemszerűen az ország tör
vényhatósági reformjával kellett összekötni. A vár
megyék és városok új szabályozása, a vármegyei 
hatáskörök átalakítása, és különösképpen az ezzel 
együtt járó átszervezések, csak lassú folyamatban 
engedték kialakulni az új képleteket. A korábbi tör
vénykezési szervezet felszámolásával egy időben 
hívták életre az elsőfolyamodású királyi járásbíró
ságok és törvényszékek hálózatát, mely azonban 
csak a századfordulóra nyerte el végleges alakzatát. 
A megszervezett járásbíróságok száma 1871 -es szá
ma 360-ról 1913-ra 990-re nőtt, míg a 102 megyei 
törvényszékből 1885-ben már csak 64 működött. Ez 
a változás is jellemzi az igazságszolgáltatás kiépü
lésének vajúdó folyamatát.

A több száz bíróság elhelyezése értelemszerűen 
több száz épületet kívánt, miként a törvényszékek
hez és járásbíróságokhoz rendelt fogházak és börtö
nök korszerű megszervezése is. Az igény egyértel
mű volt: az ország törvénykezése hatalmas elmu- 
laszthatatlan építészeti fejlesztés előtt állott.

BÖRTÖNRENDSZEREK
A magyar börtönügyi tudományosság, a magyar 

büntetés-végrehajtási reform igények és az első épí
tészeti kísérletek idején érlelték meg a polgári bör
tönügy modelljei az ún. börtönrendszereket. Addig, a 
különféle kísérletek nem rendszereket, nem koncep
ciózus és átgondolt képleteket kínáltak, csupán a ren
di-feudális közös elzárással szemben (melyet rend
szernek nevezni semmiképpen sem lehet) jelentkező 
újítások egyikét-másikát. A 19. század első harmadá
ban Amerikából útnak indult a magány (vagy penn
sylvaniai) és a hallgató (vagy auburni) rendszer, me
lyek hamar erős kritikát váltottak ki egyoldalúságuk 
miatt. Viszont éppen ez az egyoldalúságuk, vagyis az 
elítélt kezelésére vonatkozó módszerekre fókuszáló 
koncentrálásuk forradalmasította a börtönügyi rezsi- 
meket. Mint ismeretes, a magányrendszer az elítélt 
teljes elszigetelésével operált (melynek építészeti kö
vetkezménye a magánzárka-rendszerű épület-együt
tesek megjelenése volt). A hallgató rendszer az el
ítéltek közös munkáltatásának koncepciójával, 
ugyanakkor embertelen csöndkényszerével írta be 
nevét a börtönügy történelmébe.

Hamarosan kísérletek sorozata indult meg a két 
szisztéma előnyeinek egyesítésére, illetve a sokfelé 
felbukkanó osztályozási és értékelési igénynek meg
felelően (genfi, müncheni, belga, stb. rendszerek), 
melyek közül végül is az ír fokozatos rendszer dia
dalmaskodott. mely az elítéltet négy stáción át vezet
te a remélt megjavulásig, a társadalomba történő 
visszabocsátásig. A magánzárkában eltöltött első és a 
közös foglalkoztatással kombinált második szakasz 
után közvetítő lépcsőre majd feltételes szabadságra 
került sor. A 19. század második felében m ára  nem
zetközi kongresszusok és szervezetek is ezt a megol
dást ajánlották az egyes államok börtönügyi szakem
bereinek figyelmébe. A századfordulón diadalmas
kodó ír fokozatos rendszer összetettségénél fogva 
bonyolult építészeti megoldásokat is igényelt. Az el
ső szakasz az elítéltek elkülönített bezárására alkal
mas magánzárka-szárnyakat követelt, a közös mun
káltatás megfelelő számú és minőségű, nem kevésbé 
jó  biztonságú munkatermeket, raktárakat, egyidejű
leg a magánzárka-épületeknél jóval olcsóbb hálófül
kés vagy nagyobb hálótermes elhelyezést éjszakára. 
A közvetítő fokozat speciális intézetek létesítését 
igényelte. A progresszív rendszer elterjedésével pár
huzamosan jelentek meg azok a humanitárius köve
telmények. melyek a nemzetközi közösség szemében 
fokmérőjévé lettek egy börtönrendszer korszerűségé
nek. Ezek az elvárások (megfelelő oktatás, lelki gon
dozás, egészségügyi ellátás) úgyszintén építészeti ki-



Jog_________
hívásokat jelentettek. Miközben a büntetési rendszer 
középpontjába került a szabadságvesztés-büntetés, 
és a hagyományos büntetési nemek törlésével, szinte 
kizárólagos válaszlehetőségként fogalmazódott meg 
a 19. század jelentős, és tömegessé váló bűnözésével 
szemben.

Hazánkban első ízben az 1843/44. évi kodifiká- 
ciós bizottság foglalt állást a magányrendszer mel
lett, meggyőzve igazáról az alsótábla többségét is. 
A pennsylvaniai rezsimnek megfelelő épületek 
azonban nem épülhettek fel, így a kérdést elnapol
ták. A neoabszolutizmus, mint láttuk, nem rendsze
rek, hanem a totális intézmények „átválthatósága” 
kérdésében foglalt állást, így a megoldást a kiegye
zés kormányzatára hagyta. Mire a magyar büntető 
törvénykönyv, az 1878:5.te. becikkelyeztetett, vi
lágszerte a fokozatos vagy progresszív rendszer 
karrierjét ünnepelte a börtönügyi tudományosság. 
Aligha véletlen tehát, hogy a korszak legkorsze
rűbbnek tartott börtönrendszerét tette magáévá 
Csemegi Károly osztálytanácsos, aki tanácsadójá
val. Tauffer Emillel a szabadságvesztés végrehajtá
sának alapelvéül fogadta el azt a magyar büntető 
törvénykönyvben. Az 1880-ban hatályba lépő kó
dex egyébként országos fegyintézetet, kerületi bör
tönt, törvényszéki és járásbírósági fogházat, vala
mint államfogházat ismert. A törvényalkotás immá
ron megteremtette a jogi kereteket is a felépítendő 
börtön-és fogházrendszeréhez.

BÖRTÖNÖK
Miután az 1843/44-ban működött kodifikációs 

deputáció a magányrendszer mellett tette le a vok- 
sot, ennek megfelelően készültek el az első orszá
gos börtöntervek is. Graefl Károly, Cassano József 
és Zitterbach Mátyás is a magánzárka-rendszerű 
épületekben gondolkodtak, melynek filozófiája ér
telemszerűen gyökeresen különbözik a korabeli 
(rendi-feudális) közös elhelyezéstől, miképpen a 
közös munkáltatásra építő hallgató vagy vegyes 
rendszerektől is. Ez a felfogás még hosszú ideig rá
nyomta bélyegét a magyar tervekre, s még a hetve
nes évek elképzelései is a magánzárkás elzárás rea
lizálása körül forogtak. így tervezte fogházait 
Sonheitl Ferenc, Wagner Gyula és Kiss István is.

Meghatározó volt a magyar börtönépítészetben, 
hogy a feladatok nem annyira az önálló, nagy befo
gadóképességű, országos intézetek megépítésére 
irányultak, hanem a megyei törvényszékek és a já 
rásbíróságok mellé rendelt börtönök és fogházak ki
alakítására. Ez a program a tervek profilját két 
irányban befolyásolta. Egyfelől az épületegyüttesek 
komplexitásával, másfelől a többfunkciós jelleggel.

A komplexitás abból a tényből következett, hogy 
az országban nem csupán a börtönök és fogházak 
hiányoztak az igazságügyi épületek palettájáról, ha
nem legtöbb felé a megfelelő törvénykezési épüle
tek sem álltak rendelkezésre. A korábbi megyei bí

ráskodás a rendi hatalomgyakorlással állott össze
függésben, ennélfogva többnyire a megyeházák 
szolgáltak a törvénykezés színhelyéül. Az új igaz
ságszolgáltatási koncepció, mely a bírói független
ségre építette a magyar törvénykezést, külön teret 
keresett működéséhez. A judikatúra és az executiva 
elválasztását építészetileg is deklarálni kívánta a 
kormányzat, minek megfelelően alakították ki az 
igazságügyi épületek országos építési programját. 
Az ennek keretében létrejött igazságügyi épület- 
együttesek nem egyszerűen elhelyezési kérdést je 
lentettek, hanem az önálló törvénykezést szimboli
zálták, mely így felölelte a járásbíróságok, törvény
székek és a hozzájuk tartozó fogházak és börtönök 
együttesét.

A program keretében épülő igazságügyi paloták 
többfunkciós rendeltetése számos síkon ragadható 
meg. Nem csupán a törvénykezés és büntetés-vég
rehajtás kettősére érdemes figyelnünk, hanem a bí
ráskodást szolgáló börtön-és fogházi feladatokra is. 
A törvénykezési épülethez illesztett börtön-és fog
házépület magától kínált megoldást nem csak az 
ítéletüket töltők, hanem az előzetes letartóztatottak, 
a vizsgálati foglyok, illetve a valami okból átszállí
tásukra várók fogvatartására is. Ez a fajta többfunk- 
ciósság -  ellentétben az országos intézetek végre
hajtási profillával -  az építészeti koncepció más faj
tájú átgondolását igényelte. Hiszen itt nem pusztán 
a börtönrendszer rezsimelvei szabták meg a bünte
tés-végrehajtási traktus jellegét, hanem ezt kiegé
szítették és módosították a büntető eljárás aktuális 
igényeivel kapcsolatos követelmények, valamint az 
igazságügyi palotával szimbiózisban élő börtön és 
fogház sajátos biztonsági szempontjai is. Nem is 
szólva arról a külsődleges elvárásról, melyet a vá
rosba (megyeszékhelyre, járási székhelyre) telepí
tett igazságügyi épületegyüttessel szemben fogal
mazott meg az érintett település: hogy az ti. a város 
„építészeti arculatához stilárisan beleülő, sőt jelle
gével egy meghatározó szerepű monumentális hatá
sú épületeként jelenjen meg. Az igazságügyi palo
ta mind napjainkig a városok jellegzetes, domináló 
épülete, a bíróságok, ügyészségek működésének 
központjai, az igazságügyi hivatalok otthonai. A 
többnyire díszes főhomlokzat és főkapu valóságos 
éke lett a településeknek.

Emellett két ellentétes koncepciót kellett az igaz
ságügyi paloták építésénél megvalósítani. A tör
vénykezési eljárás a lehető legnagyobb nyilvános
ságot követelte, olyan tereket, ahová az érdeklődők 
akadálytalanul bejuthattak, és jelenlétükkel részesei 
lehettek a bírósági eljárásnak. A büntetés-végrehaj
tás ellenkezőleg: a legteljesebb szeparációt igényel
te, olyan elhelyezést, mely a külvilágtól mentesen 
szervezett belső életet biztosított, ahová a közönség 
nem, hogy bemenni nem tudott, de lehetőleg a be
pillantást is meg kellett akadályozni. A teljes nyil
vánosság és totális zártság összeegyeztetése volt a 
feladat.



Ehhez járult a totális intézmények működtetéséből 
eredő nagy feladat a börtön-és fogházépítéseknél: a 
száz-kétszáz főt befogadó büntetés-végrehajtási inté
zet fogvatartottjainak ellátásáról, gondozásáról is 
gondoskodni kellett, mely számos gazdasági-és ki
egészítő épület ill. építmény tervezését követelte 
meg. Mindezt egy meglehetősen meghatározott tér
ben. az igazságügyi palota fő épülete mögött kialakí
tott zárt egységben. A századfordulós terveket és 
építkezéseket már meghatározó módon befolyásolták 
a kor normái: az egészséges elhelyezéshez szüksé
ges. megfelelő méretű zárkák, sétálóudvarok és kö
zös helyiségek; a levegőztető, fűtő és világító rend
szerek; az oktatás, lelki gondozás és munkáltatás tér
ségei (iskola, imaterem, munkatermek, raktárak).

Korábban arról esett szó, hogy a kiegyezéskor az 
országban alig működött korszerűnek nevezhető in
tézet; hogy lényegében a bírósági szervezet átalakí
tásával párhuzamosan kezdődött meg a magyar 
büntetésvégrehajtási-intézeti hálózat kifejlesztése. 
A magyar büntetés-végrehajtás jól járt a történelmi 
késéssel. A századfordulós tervek ugyanis már a 
legkorszerűbb (és országosan egységesnek mond
ható) szempontok szerint készültek, a kor nemzet
közi normáit is kielégítve. Miután semmiféle ha
gyaték nem gátolta a tervezést és építkezést, mivel 
nem átalakítani, hanem létrehozni, teremteni kel
lett. Magyarország börtönügye a huszadik század

kezdetén valóban modern és minőségileg magas el
várásokat is kielégítő börtön-és fogházhálózattal 
rendelkezett (ami az országos fegyintézetekről az 
ismert körülmények miatt már kevésbé volt el
mondható).

Sátoraljaújhely valamikori megyei törvényszéki 
épülete és börtöne is mindezek figyelembe vételével 
épült. Az intézet tervezője, Czigler Győző műegyete
mi tanár számos ismert középület, kórház és hivatal 
mellett nyerte meg a sátoraljaújhelyi királyi Tör
vényszéki Palota és Fogház felépítésére kiírt pályá
zatot. Ebben a korszakban -  miként azt a szakiroda- 
lom leszögezi -  jellegzetes csoprtja alakult ki az épí
tészeknek. akik igazságügyi épületek tervezésére és 
építésére specializálták magukat. (Wagner Gyula, 
Aigner Sándor, Kiss István, Jablonszky Ferenc, Tó
ásó Pál, akik életpályáját döntően meghatározta a 
törvényszéki tervezés.) Wagner egymaga több mint 
huszonöt fogház-és börtönépületet tervezett. Úgy hi
szem, hogy alapvető szemléleti különbséget jelentett 
Czigler munkája, aki paloták, székházak, akadémiák, 
oktatási intézetek tervezésével, széles látókörű meg
közelítéssel szemlélhette a totális intézmények vilá
gát. Talán nem véletlen, hogy ez az épület is sok tár
sával egyetemben mind a mai napig szolgálja az 
igazságügyet és a büntetés-végrehajtást.
* Elhangzott 2005. november 25-én. a győri Széchenyi István 
Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karán.

n Rákóczi Ferenc rendeltetéses ember. Fiatal 
felnőttként tudatosult benne családja és hazá- 

•  ja sorsa. Szelíd természetű főúr volt. akire 
harcos, ám vesztes rokonok intő árnyéka nehezedett. 

Apját, a Wesselényi összeesküvésben való részvétel 
vádja alól Báthory Zsófia 400.000.- Ft váltságdíj kifize
tésével tudta kimenteni. Nagyapját, Zrínyi Pétert az 
összeesküvés miatt lefejezték. Nagybátyja, Zrínyi János 
-  az utolsó Zrínyi -  húsz évig tartó rabsága alatt, a bör
tönben halt meg. Nevelőapja, Thököly Imre száműzött- 
ként fejezte be életét, önkéntes száműzöttként hunyt el 
édesanyja: Zrínyi Ilona.

II. Rákóczi Ferenc származása és gazdagsága miatt 
már gyermekként jelentős személyiség. A török biro
dalmat Magyarországról kiszorító I. Lipót német-római 
császár és magyar király a gyámapja, aki gyámfeladata
it Kollonics Lipót püspökre bízza.

Kollonics (1631-1707) a korszak egyik jelentős ál
lamférfija. Az erőszakos ellenreformáció egyik oszlopa, 
a magyar kamara elnöke. A királyi udvarban a magyar 
ügyek egyik fő szakértője, államminiszter. A törökök 
kiverése után kidolgozta az egységesített Magyarország 
közigazgatási reformját. (A Temesi Bánság kivételével 
Erdély is I. Lipót uralma alá került.) Kollonics az új al
só-ausztriai büntető-törvénykönyvet honosította meg 
Magyarországon. Az ő újító szándéka eredményeként 
kezdett ketté válni a magyar büntetőjogi és polgári jogi
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ítélkezés. A magyar decrétumokból csak azt akarta 
megtartani, ami az egységesített ország fejlődését segí
tette. Feltétlen királyhűsége mellett haladó gondolatok 
hirdetője, részben megvalósítója. Javasolta a nemesség 
megadóztatását. Papneveldéket, iskolákat, kórházakat, 
szegényházakat alapított.

A nevelő főpap határozottsága, műveltsége hatott II. 
Rákóczi Ferencre is. Ő a császári-királyi udvarban nőtt 
azon ritka főurak egyike, aki részvéttel nézte a jobbágy
ság sorsát. Kollonics Lipót -  talán más indíttatásból -  
szintén figyelemmel kísérte a parasztság helyzetét. 
Kollonics az 1600-as évek végén javasolta a jobbágy- 
terhek mérséklését. Jó érzékkel tartott attól, hogy a túl
zott adók, és a katonaság eltartásának terhétől a belső 
rend összeomlik, főleg ha a külső támadás veszélye is 
fennáll. Az európai vezető szerepért folytatott politikai 
harcban XIV. Lajos francia király I. Lipót ellen már két
szer talált magyar szövetségest. A Francia Királyság és 
a Német-Római Császárság között 1672-től 1679-ig,




