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Somos Zsuzsanna 
 

II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem bujdosása 
Grosbois (Franciaország) 

 
A Sénárti erdőn át (metró: RER D2) jutha-

tunk Yerres községbe, amely az erdőn átfolyó 
azonos nevű folyóról kapta nevét. A helység arról 
nevezetes, hogy a Francia Forradalomig itt állt a 
janzenista camalduli szerzetesház/kolostor. A 
szerzetesrendet Franciaországban 1012-ben alapí-
tották az Apenninek alatt, a Camalduli mezősé-
gen. A szerzetesek saját szabályzatuk szerint éltek 
magányosan, különálló cellaházaikban, csak a 
szentmiséken, imákon és a fő ünnepeken az ebéd-
lőben, a közös étkezéseknél találkoztak egymás-
sal. A világon mindenkiért imádkoztak. Fehér ru-
hájuk azt jelezte, hogy ők meghaltak a világ szá-
mára. 

Hazánkban a camalduli szerzetesrend csak 
néhány évtizeden át működött, a XVII. században 
váltak ismertté: első kolostoruk Nyitra mellett,    
Zoborban volt, miután a Szent István által alapí-
tott Szent Benedek rendi kolostort nekik ajándé-
kozták. Magyarországon nem vált népszerűvé, de 
Lengyelországban ma is működik. Talán ez a ma-
gyarázata annak, hogy II. Rákóczi Ferenc, akinek 
birtokai is voltak a mai Lengyelországban, ked-
velte őket. 
 

 
 

1. kép 

Yerres községben tábla mutatja az utat a    haj-
dani kolostor, Grosbois romjaihoz, amelyet a 
Francia Forradalomban romboltak le. Az egykori 
kolostori terület fallal van körülvéve, „Veszélyes” 
feliratú táblák mutatják, hogy megközelíthetetlen. 
A    Rákóczi úton végig sétálva juthatunk el az    Em-
lékműhöz (1. kép), amely egy obeliszkre és/vagy 
kopjafára hasonlít a szépen gondozott parkban. Az 
emlékművet a magyar és francia nyelvű feliratok 
tanúsága szerint 1937-ben alapították (2. kép): 
 

 
 

2. kép 
 

„II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) emlékére, aki 
XIV. Lajos szövetségese, a magyar függetlenségi 
harc vezetője volt. 1713-1717. között a grosbois-i 
kamalduliak kolostorának visszavonultságában 
élt. Akarata szerint a szíve ebben a földben nyug-
szik békében.” 
 

„Ezen emlékművet a franciaországi magyar szö-
vetség állította fel a magyar kolónia adományaiból 
e helyen, ahol a száműzött fejedelem szíve porlad. 
MCMXXXVII.” 
 

„Magyar Kolónia ajándéka Yerres községének az 
MCMXXXVII. évben hálája jeléül, hogy befogad-
ta a száműzött hőst”. 
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Az emlékmûrõl 
 

Az emlékoszlop Csáky József szobrász alkotá-
sa. Az emlékhely a Franciaországban élő magya-
rok ismert zarándokhelye. A párizsi magyar szer-
vezetek Yerres község önkormányzatával együtt 
minden év szeptemberében megemlékeznek a fe-
jedelem haláláról. Ökumenikus istentiszteletet 
tartanak a templomban, majd katonai tiszteletadás 
és koszorúzás után a kis parkban állófogadást ren-
deznek, ahol műsoros ebéden találkoznak a ma-
gyarok és a franciák. 

 
II. Rákóczi Ferenc életútja 

(1676. március 27. Borsi - 1735. április 8. Rodostó) 
 

II. Rákóczi Ferenc apai ágon az erdélyi feje-
delmektől, anyai ágon a Zrínyiektől származott. 
Korán árvaságra jutott, később nevelőapja 
Thököly Imre lett. 

 

Gyermekkorának nagy eseménye Munkács 
várának ostroma volt, amelyet anyja, Zrínyi Ilona 
hősiesen védett a császári hadak, Caraffa seregei 
ellen. 1688-ban a vár elesett. Apja végrendelete 
értelmében a gyámság I. Lipót császárra szállt, aki    
Kollonics bíborosra    bízta a fiú nevelését. 

 

Az ifjú Rákóczi így idegen szellemben, kül-
földön tanult. 1692-ben nagykorúsították, ezzel 
Magyarország leggazdagabb főura lett. Első házas-
sági kísérletét a kamarilla meghiúsította, így nem 
csoda, hogy szívből gyűlölte a Habsburgokat. Ba-
rátja, Bercsényi Miklós gróf is arra buzdította, 
hogy lépjen családja örökébe és szálljon szembe a 
császárral. 1694-ben a császár engedélye nélkül 
megházasodott: felesége Amália hessen-wanfied-i 
grófnő lett, aki közeli rokonságban állt a francia 
királlyal, XIV. Lajossal, a Napkirállyal. A házas-
pár kezdetben visszavonultan élt sárosi birtoku-
kon. Három fiuk született. 1697-ben Thököly buj-
dosó kurucai még mindig harcoltak, elfoglaltak 
néhány várat, szerették volna megnyerni vezérük-
nek    Rákóczit, aki egyelőre kitért ez elől. Az 1699. 
jan. 26-án megkötött karlócai béke Thökölyt és 
Zrínyi Ilonát száműzte. Ekkor folyt a spanyol örö-
kösödési háború, amelyben a francia király, XIV. 
Lajos a Habsburgokkal állt szemben. Rákóczi 
kapcsolatot keresett a francia királlyal, levelét 
azonban elfogták, így 1701. ápr. 18-án letartóztat- 
 

ták nagysárosi kastélyában. Több állomás után vé-
gül Bécsújhelyen börtönözték be, ahol halálos íté-
letére várt. Felesége 1701. nov. 7-én megszöktet-
te, és apródja, Berzeviczy Ádám kíséretében    Len-
gyelországba menekült. Itt találkozott barátjával, 
Bercsényivel és ismét felvették a kapcsolatot a 
francia udvarral. A spanyol örökösödési háború 
miatt a Magyarországon állomásozó császári csa-
patokat kivezényelték az országból, így a kuruc 
felkelés ismét kibontakozhatott: Rákóczit kérték 
fel vezetőjüknek Munkácson. 

1703. jún. 15-én Lengyelországban Esze Ta-
más csapatai csatlakoztak hozzá, és ehhez még 
hozzájött Bercsényi némi francia pénzen vett 600 
főnyi zsoldos-serege. 

Rákóczi Kiáltványt bocsájtott ki a szabolcsi 
nemességhez, akikhez nem csak a hajdúk csatla-
koztak, és ezzel az erővel a Dunántúl nagy részét 
sikerült elfoglalnia. 

Mivel az osztrákoknak több fronton kellett 
harcolni, tárgyalást kezdeményeztek Rákóczival. 

1704. augusztusban azonban győztek az oszt-
rákok    (Höhstadt) az egyesített francia-bajor sere-
gek felett, és a spanyol örökösödési háborúban fö-
lénybe kerültek. Így megakadályozták, hogy a ku-
ruc csapatok a bajor-francia haderővel egyesül-
hessenek. Ezzel nehéz helyzetbe került Rákóczi 
mind hadi, mind anyagi értelemben. Ezüstpénz 
helyett rézpénzt bocsátott ki a pénzhiány megol-
dására, amit azonban nem volt könnyű forgalom-
ban tartania. 

1705. júl. 3-án tartott gyömrői beszéde átme-
neti sikereket hozott. 

1705. szeptemberben Szécsényben ország-
gyűlést tartottak, ahol vezérlő fejedelemmé válasz-
tották, felhatalmazták a külügyek és a béketárgya-
lások irányítására. 

1706. óta Rákóczi seregei fokozatosan vissza-
szorultak. 

1707. jún. 13-án az Ónodon tartott ország-
gyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását. 
Sajnos, XIV. Lajos francia király továbbra sem írt 
alá semmiféle szövetséget a magyar fejedelemmel, 
így a szabadságharc magára maradt. 

1708. aug. 3-án a trencséni csatában a feje-
delem lova felbukott, Rákóczi ájultan esett le róla. 
Mivel a kurucok azt hitték, hogy meghalt, az egész 
had szétfutott. Ezt a csatavesztést többé nem he-
verték ki. Egyre több kuruc vezér állt be a császár 
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seregébe büntetlenséget remélve. A felépült Rá-
kóczi visszaszorult Munkács és Szatmár környé-
kére: Romhánynál zsoldos seregével nyílt csatát 
vívott, kezdetben győztek a magyarok, de az oszt-
rákok szervezett ellenállása szétverte a csapa-
tokat. 

 

A fejedelem nem bízott a császári megbízott, 
Pálffy János szavában, és 1711. febr. 21-én el-
hagyta Magyarországot Lengyelország felé véve az 
irányt. Rákóczi távoztában Károlyi Sándorra ru-
házta hadainak főparancsnokságát. Károlyi foly-
tatta a korábban megkezdett tárgyalásokat a csá-
szári megbízottal, Pálffyval, és a teljes katonai ve-
reség elkerülése érdekében – a fejedelemmel el-
lentétben – megkötötte a békét. 

 

(Károlyi Sándor ezen tettéért a Habsburg csá-
szártól grófi koronát és 50.000 arany értékben bir-
tokot kapott. Ráadásul a bécsi armális-piktor a 
grófi koronára tévedésből két gyönggyel többet ta-
lált festeni, mint a többi magyar gróf koronájára, 
így lett tizenegy ága a Károlyiak koronájának. 
Közel 200 év múlva ivadéka, Károlyi Mihály köz-
társaságot csinált Magyarországból, miközben gő-
gösen hordta a Habsburgok adományozta koronát 
és azokat, akiktől a koronát kapta, csak Habsburg 
Károlynak és Habsburg Józsefnek nevezte. 
Ugyanakkor a király vonatát, autóját és az Ope-
rában páholyát használta. – Károlyi Mihály hordta 
a Habsburgok adományozta rangot, miközben a 
Habsburgokat megfosztotta rangjuktól.) 

 

1711. ápr. 30-án Szatmár mellett a nagymaj-
tényi mezőn 12.000 kuruc letette a fegyvert, át-
adta zászlóit és hűséget esküdött az osztrák csá-
szárnak. A megkötött szatmári béke kegyelmet 
adott volna a fejedelemnek, szabadon távozhatott 
volna, ha leteszi a hűségesküt. A fejedelem ezt 
nem fogadta el, mivel nem tartotta érvényesnek a 
szatmári békét, és a császár ígéretében sem bízott. 

 
A bujdosás évei 

 
1711-1712-ben Lengyelországban maradt, 

Sárosi gróf álnéven élt Danckában    (Danzig). 
1712. nov. 16-án Angliába ment, ahol a bécsi ud-
var tiltakozása miatt nem fogadta a királynő. Az-
után Franciaországba hajózott, 1713. jan. 13-án 
Dieppe-ben szállt partra. Nemsokára emlékiratot 
nyújtott be XIV. Lajosnak, amelyben szolgálataira  

hivatkozott és kérte, hogy a békekötéskor ne fe-
ledkezzek meg Magyarországról. 

Franciaországban több, ma már azonosítha-
tatlan helyen lakott. A fejedelem haláláig kísé-
retében maradt fiatal kamarása, Zágoni Mikes 
Kelemen. Így feltehetően alkalmuk lehetett a 
francia szalon-életben való részvételre is. A leghí-
resebb irodalmi szalont Mme de Sévigné (született 
Marie de Rabutin-Chantal: 1626-1696) tartotta. A 
marquisse lakosztályának egy része eredeti pom-
pájában látogatható a Carnavalet múzeumban (a 
Mansart által épített Hotel et Musée Carnavalet – 
23 Rue de Sévigné), aki nevét 1677-1696. között 
jó néhány szellemes levéllel tette halhatatlanná, 
mivel a kor számos kiemelkedő íróját és gondol-
kodóját látta vendégül szalonjában. A leveleket 
távollévő lányának írta. Ezek szolgálhattak minta-
ként Mikes Kelemen számára Rodostóban írt leve-
lei megírásához. 

A fejedelem vallásos érzülete és a királyi ud-
var visszatetsző pompája, valamint a békekötésnél 
(Utrecht, Rastatt) való mellőzése miatt visszavo-
nult a Párizs-környéki kolostorba (Grosbois). Itt 
kezdte meg írásait (Confessio peccatoris, Memo-
ire). 

1717. aug. 16.-án elhagyta Grosboist, majd 
Dél-Franciaországból török földre költözött. 

Végrendelete Rodostóban kelt 1732. okt. 27-
én, amelyben kérte, hogy szívét Grosboisban te-
messék el. Ez meg is történt: Zay Zsigmond és 
Louis Molitard vitték a szívet egy aranyszelen-
cében Grosboisba, ahol a kolostor sírkertjében el-
temették. Az akkori házfőnök a templomban en-
nek emlékére emléktáblát helyeztetett el. 

A szelencét sokan és sokszor keresték, de 
nem akadtak nyomára. 
 

Epilógus 
 

Rákóczi fejedelem neve szorosan összefügg 
az általa 1703-ban indított szabadságharccal, 
amely révén Magyarország függetlenségét kívánta 
visszaszerezni. Harca, bár nem járt sikerrel, siker 
volt mégis: a Habsburgok Erdélyt elismerték és 
nem gyarmatosították. A magyarság a fejedelmet 
tisztalelkű, mélyen vallásos és becsületes vezető-
jeként tiszteli, aki végig kitartott a magyar füg-
getlenség ügye mellett. Ragyogó emléke örökké 
él. 


