
Máramaros nagyon sok kuruckori emléket őriz. A Talabor folyó melletti Köves-
liget Bóczár nevű településnél 1896-ban márványtáblát helyeztek a hidegvízű for-
rás fölé annak emlékére, hogy a hagyomány szerint: „Itt volt II. Rákóczi Ferenc 1711. 
február hónap 18-án." 

A századfordulón még „Rákóczi sáncok"-nak nevezték Hidegpatak községnél az 
északról dél felé vonuló földhányásból kialakított védőművet, és a hegyoldal üregeiről 
azt tartották, hogy a kurucok ott állították fel ágyúikat. A Popágya havason átvezető 
szekérút nyomait „Rákóczi ú t ja"-ként emlegették a pásztorok. Szinevér mellett egy 
Szvatinya Vaszily nevű parasztembernél ebédét elköltő fejedelem emlékére utaltak a 
ház összedőléséig, 1870-ig, az a j tó fölé vésett szavak: „Hic fűi t Rákóczi Anno 1703." 
Ugyancsak az ő tiszteletét őrizte meg az a kegyeletes szokás, hogy ünnepi alkalmakkor 
az asztalfő teri téke mellé nem ült senki. 

Técső mellett, Urmenő határában, a XIX. század utolsó negyedében „Rákóczi f á j a " 
alatt tartották a Széchenyi reformtörekvéseit követő lótenyésztők a máramarosi nyári 
lóversenyeket. Ilyenkor mindig fölidézték a hagyományt, miszerint a fa alatt pihent 
meg a fejedelem. Annyira élénken élt a szatmári béke után Máramaros népei között 
a kuruckor emléke, hogy az 1717. évi utolsó tatárbetörés alkalmával, eleinte közömbö-
sen (vagy inkább semlegesen) viselkedett a parasztság a tatárokkal szemben. Az a hír 
jár ta a nép között, hogy a ta tárokkal a bujdosó Rákóczi vezérei is betörnek seregük-
kel, mert régebben a fejedelem megígérte Máramarosnak, hogy a parasztság sorsának 
rosszra fordulása esetén ismét segítségükre jön. 

Az előbbiekkel kapcsolatosan nem hallgatható el, hogy a máramarosi oroszok, ma-
gyarok és románok mellett harcolt az a 300 főből álló tatár csapat is, amelyet 1703 
őszén Szentiványi Sándor hozott á t Beszarábiából. Nem hagyhat juk figyelmen kívül 
azt sem, hogy Rákóczi Máramaros-szigeten helyezte el a Rabutin császári tábornok 
elől Nagyenyedről elmenekült ta tárokat . Talán ezekben a történelmi harci kapcsola-
tokban találunk magyarázatot az 1717. évi ún. „borsai tatárbetörés" kezdeti szakában 
tapasztalható néphangulatra, valamint ar ra is, hogy az „árulónak" bélyegzett Károlyi 
Sándor, szószegése miatt előlük menekül t Tokajba. Ez alkalommal az a hír járta, hogy 
Besztercénél 1200 emberrel Eszterházy Antal kuruc generális áll készenlétben; és Ká-
rolyi salánkai kastélyát (ahol 1711-ben Rákóczi utolsó tanácskozásán még a háború 
folytatását határozták el) éppen a határozatot kijátszó Károlyi i ránti haragból gyúj-
tot ták fel a ta tárok. Az pedig m á r drámai történelmi fordulat — és a tatárok tragé-
diája —, hogy rablásaik és kegyetlenségük ellen éppen Rákóczi egykori kapitánya, 
Sándor Farkas — a „lupu" — vezette győzelemre a borsai szoros hegylakóit. 

Ma Dolha közelében, „Rákócz" és „Kurucz" falvakban több Rákóczi nevű rutén 
család története emlékeztet arra, hogy az egykori jobbágyősök a fejedelem katonái 
voltak. Kuruc ivadékok a Máramarosban élő Csizmadia, Fecske, Kukla, Sándor, Dobos, 
Vakar, Füles, Borbély, Filip és még sok más család tagjai is. 

Gazdag és szép a kuruckor máramarosi és Kővár környéki Rákóczi hagyománya. 
Tiszteletet érdemelnek a két vidék különböző nemzetiségű népei, akiknek elődei váll-
vetve harcoltak a szabadságért, s akiknek utódai velünk együtt őrzik az ér tük min-
denét feláldozó fejedelem emlékét. 

Dr. Kovássy Zoltán 

Nyitravölgyi Rákóczi emlék 
Ismeretes, hogy Lipót császár a Rákóczi gyermekek gyámjául Kollonics bíbornokot 

nevezte ki, aki Ferencet — örökre elszakítva őt anyjától — a csehországi J indí ichuv 
Hradec-i jezsuita kolostorba küldte tanulni. Ott-tartózkodásának emlékét a múzeum 
1966-ban létesített Rákóczi Emlékterme őrzi. Levéltári anyagok alapján a múlt évben 
azt is megállapították, hogy főiskolai tanulmányai alatt hol lakott és milyen körülmé-
nyek között élt Prágában. Ezek a felfedezések értékes adatokkal bővítik a Habsburg 
uralom ellen felkelő fejedelem csehországi tartózkodására vonatkozó eddigi ismere-
teinket. 

Ismertek a fejedelem szlovákiai vonatkozásai is. Van azonban egy kevésbé ismert 
történet, melyet érdemes ú j ra felelevenítenünk. Színhelye Nyitraszerdahely, a Nyitra 
folyó melletti Nagytapolcsánytól 7 km-re délre fekvő falucska. Hogy miért és mikor 
került ide Rákóczi, annak előzményeit is el kell mondanunk. 
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A kalendárium 1708. július 30-át jelzett. A haditanácson a tábornokok a r ra akar-
ták rávenni Rákóczit, hogy t ámadja meg a német kézien levő Trencsént, melynek őr-
sége — a h í r szerint — semmi készlettel nem rendelkezett. Rákóczi eleinte ellenkezett, 
mert egészen más tervei voltak. (A nyá r folyamán ugyanis kerülni akar ta a harcot, 
hogy Sziléziaiba mehessen téli szállásra. A tar tomány megunta a Habsburg-ház ural-
mát, kész lett volna Rákóczi szavára fegyvert fogni.) Később azonban mégis engedett. 
Emlékirataiban így í r t erről : „Mintha valami végzetszerű átok szállta volna meg az 
elméket. A haditanácsban egyedül udvari főkapitányom, báró Vay osztozott vélemé-
nyemben : eképp végre magam is beleegyeztem tervükbe . . . " 

Mire Rákóczi Trencsén alá ért, a vá ra t m á r ellátták élelemmel, és Heister altábor-
nagy a vár felmentésére sietett. A kuruc had 15 000 főnyi serege augusztus 3-án, jól 
választott állásokban, harcra készen vár ta Heistert, aki nem mer t támadni, és Trencsén 
erődítményei közé készült visszavonulni. Pálffy — állítólag Ocskay László ú t j án — 
értesült arról, hogy a kuruc állások leggyöngébb pontja a Pekry Lőrinc vezette jobb-
szárny. Heister kísérletképpen megtámadta a gyöngének minősített frontszakaszt. Kez-
detben nem boldogult, de később zavarba hozta a rosszul vezetett kurucokat. Rákóczi 
lát ta a baj t , és a jobbszárny támogatására sietett, bízva, hogy karabélyosaival még 
segíthet a dolgon. Vágtában igyekezett a helyszínre, de látta, hogy az ezrednek az arc-
vonala m á r visszavonulóban van. Meg aka r t a állítani a visszafutó áradatot, nem sokat 
törődött a tereppel, egyedül Pandúr nevű lovában bízott. Két árkot már sikeresen át-
ugrott, a harmadiknál azonban — valószínűleg mert az túl közel volt a második árok-
hoz — lova megbotlott és nyakát szegte. Rákóczi erős zúzódást szenvedett a bal szeme 
fölött és elvesztette eszméletét. Kísérete lóra ültette, és a közeli erdő védelme alatt 
gyorsan tovább lovagoltak, mer t Heister katonái a menekülők után vetették magukat . 
A menekülőknek sikerült egérutat nyerniök és a fejedelem Nyitraszerdahelyen régi 

A szerdahelyi kastély 
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A szerdahelyi kastély bástyája 

híve és egykori kapi tánya házában, a Zerdahelyiek ősi kastélyában pihent rneg. Szere-
tettel fogadták a menekülő Rákóczit, kinek sebéből — a hagyomány szerint — a szoba 
padlójára hullott a vér, s ennek nyomait sokáig kegyelettel őrizték egy üvegbúra alatt. 
Az eseménynek 200 éves évfordulója alkalmából 1908. augusztus 3-án Zerdahelyi Béla, 
a kastély akkori tulajdonosa a be já ra t fölé emléktáblát helyeztetett, melynek szövege 
Thaly Kálmántól származik. A táblán többek között ez ál l t : 

„ . . . II. Rákóczi F e r e n c . . . a végzetes trencséni csatában kapott súlyos sebeitől 
vérző homlokkal és orcával az Inovec hegység erdein á t menekülve, 1708. augusztus 
3-nak estéjén ezen ősi kastélyba érkezett, itt lelt pihenést, itt kötözték be sebeit és itt 
tölté az auguszus 4-re virradó é j s z a k á t . . . " 

Emlékirataiban Rákóczi ezt a harcot a felkelés leggyászosabb, legszégyenletesebb 
eseményének nevezi, amely után m á r semmi sem sikerült. A szabadságharc elbukott. 
Jelentősége azonban mégis szinte felmérhetetlen. A szegény néptömegek, a társadalom 
számkivetettjei szenvedéseiket, csalódásaikat, reményüket és bánatukat a Rákóczi név-
ben foglalták össze. A nép vallási és nemzetiségi különbség nélkül sereglett zászlaja 
alá. A szlovákok is természetesnek találták, hogy a szabadság nagy harcában nem a 
császári seregek oldalán, hanem Rákóczi mellett küzdjenek. Szlovák és magyar szépen 
megfért egymás mellett. Vajda András magyar kuruc huszárkapitány „Na sable" — 
Kardot ránts! csatakiáltással vezette rohamra Nyitra megyei huszárjai t . A harcosok 
a jkán pedig így szólt a nóta: 

Hej, Rákóczi, Rákóczi! 
Podfme zas na nemei, 
A ty Rákóczicka 
Sedaj na konicka!" 

(Magyar fordításban kb. ezt jelenti: Hej, Rákóczi, Rákóczi! Gyerünk megint a német-
re, És te Rákóczi ül j fel a lovadra!) 

Rákóczi a seregében ideálisan oldotta meg a nemzetiségi kérdés t : sohasem tet t 
különbséget azok között, akik egyforma lelkesedéssel és hűséggel szolgálták a szabad-
ság ügyét. 

Vörösmarty Géza 
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