
Rákóczi viszonya a
szerzetesrendekhez
Rákócziról tudjuk, hogy az ország leggazdagabb földbirtokosa volt. Ő
maga a lengyel, felesége pedig a francia és angol királyi házzal állt kö-
zeli rokonságban. A gondtalan, fényűző főúri élet minden lehetősége
adott volt számára. E rendkívüli tehetséggel, nemzetirányító képes-
ségekkel is rendelkező arisztokrata soha nem a „hasznot”, hanem nem-
zete ügyének a szolgálatát nézte. A dicső fejedelem mélyen vallásos lelkü-
letének megnyilvánulásairól is sokat tudunk, s arról is sokat hallani, hogy
a katolikusoktól és protestánsoktól egy aránt megkövetelte a mély val-
lá si életet. Azt is tudjuk, hogy a magyar szerzetesrendek többsége együtt
érzett a felkeléssel, s táborában és hívei között sok szerzetes is volt.

Az ifjú fejedelem először az osztrák jezsuitákkal került kapcsolatba,
a kérlelhetetlen és az ifjú fejedelemhez rideg szívű gyám, Kollonics
érsek irányításában. Az ifjút Julianna nővérével együtt elragadták
a meleg családi fészekből, Juliannát a Burg melletti Ágostonrendiek
kolostorába „zárták”, ahol zokogva köszönt ölelő karjaiból kisza-
kított Ferenc (Ferkó) öccsétől. Ferencet testvérétől elszakítva a cseh-
országi Neuhausba hurcolták, ahol annyi hányattatás után a jezsu-
ita rendházban végre szeretettel és nagy tisztelettel fogadták, sőt
tiszteletére még lakomát is rendeztek a derék atyák. A jezsuita ta-
nárok, főleg az igazgató nagyon megkedvelte az ifjút, aki néha még
sakkozgatott is kedves tanítványával. A közelbe sok érdekes helyre
is elvitték, a rabságot így megédesítve.

Rákóczi 14 és fél éves korában — jól sikerült latin szónoklatával
— sikeresen befejezte tanulmányait a jezsuitáknál, s továbbtanu-
lásra a prágai egyetemre került. Kétségtelen, a jezsuiták nagy hatást
gyakoroltak rá, s még azt is fontolgatta, hogy belép rendjükbe. Ez
a császári tervnek igen jól megfelelt volna, mert ha Rákóczi Ferenc
és nővére szerzetessé lesz, a nagy családi vagyont a jezsuiták örök-
lik, s nem kellett volna többé tartani a „rebellis” családtól. A jezsui -
ta szellemben nevelkedett ifjú élete egészen máshogy alakult…

Nem gondolt volna akkor arra, hogy hamarosan megint a jezsuiták
védő szárnya alá kerül, főleg olyan vészes időben, amikor az életére
tör nek. Amikor pár év múlva élete olyan tragikus fordulatot vett,
hogy a bécsújhelyi börtönbe került, szinte már le is mondott az életé-
ről. Ott végezték ki nagyapját, Zrínyi Pétert, s félő volt, hogy az unoka
is követi a sorsát. S akkor és itt a jezsuita szerzeteseknek az életet kö-
szönhette. A megnyerő modorú, vallásos lelkű rabra felfigyelt a bör-
tönbe látogató gyóntatója, a bécsújhelyi jezsuita rendház rektora, Sa -
gel atya, aki nemcsak lelki vigasszal látta el a szerinte ártatlanul fogva
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tartott ifjút, de védence érdekében levelet írt a császár gyóntatójához
(Wolf atyához), és sikerült megnyernie Rákóczi ügyének e befolyásos
papot, sőt a mainzi érsek támogatását is. Sa gel atya és a későbbiekben
Rákóczi megszöktetését elősegítő börtön kapitány, Lehman rendkívül
nagy segítséget nyújtottak Rákóczinak. A sikeres szökést követően ke-
gyetlen bosszúként Lehmant lefejezték, de a bátor jezsuiták, Sagel és
Wolf atyák is — ha nem is kegyet len szigorral — de megbűnhődtek
közbenjárásukért. S ezzel az ifjú kapcsolata az élete viharában hozzá
oly derék osztrák jezsuitákkal meg is szakadt.

Kétségtelen, azok a jezsuiták, akik személyes kapcsolatba kerültek
Rákóczival (bizonyára Rákóczi megnyerő modora, sugárzó jósága ha-
tására) jóindulattal, segíteni akarással álltak mellette, s így magukat a
személyeket illetően a fejedelem jó véleménnyel volt róluk. Magával
a renddel, a Habsburgok legkövetkezetesebb támogatóival, a magyar
érdekek eltipróival szemben viszont — joggal — ellenszenvvel visel-
tetett. A szécsényi országgyűlés 6. paragrafusában kitiltotta a jezsui-
tákat az országból, mert nem akarták letenni a hűségesküt a konfö-
derációra, nem hoztak létre külön magyar provinciát, és vagyonuk
elkobzását határozta el. A német rendtagok el is hagyták az országot,
de a magyarok folytathatták oktatási tevékenységüket.

Életének tehát szerzetesrendekhez köthető első kapcsolata a jezsui-
 tákkal volt, még ha kényszer jelleggel is a rideg gyám, Kollonics
irányításában. Alighogy kalandos úton megszabadult a bécsújhe-
lyi fogságából, társaival eszeveszett menekülésbe kezdtek, hogy a
szabadság földjére lépjenek. Kíséretében volt a hűséges, 20 éves Ber -
ze viczi Ádám nevű apród, a podolini piaristák egykori növendé ke.
A de rék „öregdiák” kíséretében a szabadság földjét átlépve, Podolin -
ban álltak meg. Az ifjú apród rögtön felkereste egyik volt tanárát,
aki meleg szívvel fogadta őket és bőségesen ellátta a csoportot éle-
lemmel. Más források szerint maga a podolini rendház látta vendé-
 gül az ifjú fejedelmet, menedéket nyújtva neki és kísérő társainak.
Másnap folytatták útjukat Lengyelországba — immár szabadon.
A po dolini piaristáktól kapott nagy segítséget soha nem felejtette
el Rákóczi, s hálából a rendnek minden évben több hordó tokaji bort
küldött misebornak.

A podolini piaristáknál eltöltött időt Sík Sándor A podolini diákok
című színművében elevenítette fel. A darabban több piarista szer-
zetes (Schrade Bernát, P. Kraus Zsiga) mellett a volt piarista diák,
Rá kóczi apródja, Berviczki Ádám és persze az akkor 24 éves Rá-
kóczi szerepel. A jelenet a rendház bástyatornyának földszinti szo-
bájában játszódik le, méltó emléket állítva egy nagy eseménynek,
melyre a piarista rend nagy büszkeséggel tekinthet vissza. Nem túl-
zás azt állítani, hogy a podolini piaristák által nyújtott segítség szár-
nyakat adott az ifjú fejedelemnek, aki a piaristáktól hálás szívvel
elköszönve útnak indult, s megkezdhette a szabadságharc meg-
szervezését, irányítását.

Menekülőben a podolini
piaristáknál
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Az előbb említett jezsuita és piarista „kapcsolatok” mellett érdemes át-
tekinteni a fejedelem más rendekkel való kapcsolatát. A bencések tőle
kérték, hogy biztosítsa számukra a szabad főapátválasztást. Rendjük
szekszárdi apátja Rákóczi fejedelmi tanácsosa volt, aki még súlyos
csatavesztések után is a táborban maradt. A ferencesek közül került ki
a fejedelem első tanítója, Bárkányi János, aki a szabadságharc alatt a
gyöngyösi házfőnök volt, s végig a fejedelem leghívebb emberei közé
tartozott. Sőt több ferences atyát Vak Bottyán legjobb kémei között
tartottak számon. A fejedelem nagy szeretettel támogatta a ferencese-
ket, s ha a rendnek el kellett menekülni, Rákóczi mindig gondosko-
dott elhelyezésükről. A fejedelem egyik udvari káplánja, gróf Kéry
Ádám a minoriták közül került ki, hason lóképpen Andrássy Miklós,
aki „derviskapitányként” hajtott végre nagy hőstetteket.

A ciszterciták távol álltak a szabadságmozgalomtól. A Pápán lévő cisz-
 terek adminisztrátora ugyan a város kuruc kézre kerülésével hű sé get
esküdött a fejedelemnek, de azt hamar megszegte, majd a fejede lem
leghűségesebb főpapja, Telekesy püspök felügyelete alá helyez ték, s
„büntetésül” a rend badacsonyi szőlőjét átadták a csobánci kuru-
coknak. A premontreiek magyar érzelmű tagjainak többsége csatlakozott
a szabadság ügyéhez, s leleszi és jászói várukban kuruc őrsé get fo-
gadtak be. Leleszen többször is megszállt a fejedelem, a premont  reiek
vendégszeretetét élvezve. A pálosok nemcsak a szövetséghez csatla-
koztak, de még az ónodi országgyűlésen is képviseltették magukat.

Ifjú korában a kamalduliak zoborhegyi remeteségét is meglátogatta,
amikor is két remetelak építésére jelentős pénzösszeget ajándéko-
zott. A megépült remetelakok felavatásán (1708. július l4-én) a feje-
delem nem tudott részt venni, helyette Bercsényi gróf volt jelen.

Aztán viszontagságos élete úgy alakult, hogy keserű száműze-
tésében 1715 áprilisától a Párizstól 23 km-re lévő Grosbois kamalduli
kolostorban talált lelki megnyugvást. Először ideiglenesen, majd
XIV. Lajos halálát követően állandó jelleggel lakott ott. Igen mély ha-
tást gyakorolt a hányatott sorsú fejedelemre a szerzetesek őszinte, is-
tenfélő élete. Két évet töltött itt a világ zajától távol, majd engedve a
szultán meghívásának kénytelen volt az országot, pontosan a ko-
lostort elhagyni és a távoli Rodostóba menni. Fájó szívvel vált meg
a kolostortól és annak lakóitól. Vonzalma irányukban haláláig meg-
maradt. Végrendeletében bebalzsamozott szívét, valamint vallásos
munkáinak kéziratait a szerzetesek őrizetére bízta. Sajnos a kolostor
II. világháborúban bekövetkezett lerombolásával a szívet tartalmazó
aranyszelencének a történelem viharaiban nyoma veszett.

Emlékét hazánkban az egyetlen magyarországi kamalduli kolos-
torban, Majkon felállított emléktábla őrzi. Mint olvasni rajta: „Tiszte-
lettel emlékezünk II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) fejedelemre, akinek
szíve a kamalduli rendnél talált nyugalmat.” De nemcsak a kamaldu -
liak és más szerzetesrendek, hanem az egész magyar nemzet emlé-
kezik a dicső fejedelemre, emléke mindannyiunk szívében örökké él.

Bencések, ferencesek
és a többi rendek
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