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Idegen lap sz,emle
(6ssze6,llitja: ARGIIS - Paris)

A Rdk6czi-indul6
Philippe Eracieux, a ,,Le Sang de Budapest'. (Budapest v6re) szerz6j6t6l

Egy sz6p napon megdrkezett Ver-
saillesbe, Xry. Lajos kir6iy udvar6-
ba egy szdptermet{I, btiszke maga-
tart6sri idegen nagyrlr, ki magas
fekete bSrsonykucsmdt, hosszri, dr6-
gakdves tivvel der{kban r6vidre fo-
gott kdpenyt, prdmmel dfszitett, dri-
san hfmzett rdvid pelerint, a mell6n-
l6ncot, l5b6n aranysarkantyfs puha
csizm6t viselt. R6k6czi Ferenc volt,
Erd6ly fejedelme, annyi m6s emig-
riins szAmilzcitt el6fut6ra, ki mene-
d€ket taldlt 6s biztons6got, sziivet-
s6ges6n6l, a francia kirdlynel.

-Eldszrir a Saint Honore utcaban
levd Luxemburg-palot6ban, majd
Chaillot faluban, a mai Alma-bdr
ktjzel€ben, vdgtil Passyban a Ray-
nouard- 6s Sztil6-utca sarkdn iit6tt
tanyAt.

A kir6lyi udvar rjrcjmmel fogadta
€s rijvid ideig d volt a divatos ven-
d6g 6s htis. Magyaros dolmd.n;rt 6s
erd€lyi csizm6t viseitek zz udvar
urai. R6k6czit mindenhova meghiv-
t5k, kir6lyi kir6ndul6sokra Marlyba,
Fontainabieauba, Rambouilletbe. 

-,,Nem lehet elkdpzelni j6 td.rsas6got
R6k6czi n6lktil" 

- 
irja egy hlres

korabeli ir6n6, Madame de Mainte-
nou pedig' tollat ragadott m6ltat6.-
sdra:,,egyszerii, szrlkszavri ember,
tud6sa v€gtelen, j6 vad5.sz, szereti
a zen6t, a kom6dirit, remekiil €rt a
kertdszethez 6s az 6pit6szethez,
minden sz6p dolog 6rdekli. 

- 
1'zt

mondjrlk, csak az b6.ntja, hogy akik
vele vannak, sokat zsenvednek
amiatt, hog:y a fejedelem nem ked-
veli a pompSt 6s mindenrrjl le tud
mondani."

Saint-Simon herceg kivS-ncsis6gdt
is felkeltette, ki hires Eml6kiratai-
ban sok-sok oldalt szentelt P"ftk6czi-
nak. A-2. egyszeni, igenytelen, mag.as
kijvetel6seket mag'a et6 6ilit6 feje-
delem azonban hamarosan megunta
az udvari mulatr4sokat €s visszavo-
nult a grosboisi kolostorba, az l.le-
de-France term€keny szivdbe, a ko-
mor 6letet fol5rtat6 kamalduli bar6-
tok kdz6.

Hires hadvez6rek ut6dja volt, el6-
dei: a B6thoriak, a P'ftk6cziak, a
Zrinyiek 6s a FrangepS.nok Erddly
fiiggetlens6gi harcaiban. Anyja,
Zrinyi flona, Murtkrics v6rrit v6dte
meg h6siesen a cs4szdri csapatok
ellen. Apja a csdsz6r ellen szcitt
dsszeeskiiv6st €s majdnem hal6-]ra
it6tt6k. A kis, 12 6ves Ferencet et-
vitt€k B6csbe 6s szigoni katolikus
hitben nevelt€k, mivel papnak sz6n-
t6k. Hatalmas testi ereje, erkiSlcsi

magassdggal 6s kalandokat szeretd
termdszettel pArosult s lg"y a fiatal
ember sokkal ink6bb volt lovagnak,
mint papnak val6.

Sokat utazott 6s Hessen-Rheine-
feld hercegniit vett feles€giil. R6k6-
czi felkel6st szitott, majd foglyul
esett, ehonnan elmenekillt €s Len-
gyelorsz6gban keresett mened6ket.
A b€csi udvar v6rdi jat ttJz'dtt ki
fejdre. A francia kcivet felhivta rA
XfV. Lajos kir6ly figyelmdt is; ki
szrivets6geseket keresett, hogy Auszt-
riSt k6t tttz k6z6 foghassa. 1705-
ben Rdk6czi hazatfrt Magyarorsz6g-
ra. Ott a n6p m6r forrongott 6s
csak vezdrt keresett. 

- A felkel6s
megindult, a parasztok fell6zadtak,
s a mozgalom nemcsak kuruc-tigy
volt, r6szt vett benne a nemess6g
6s a katolikusok egy rdsze is. A
nemzeti 6rz€s Erd€lyben is fellSl-
golt.

DIit 6r a francia segits6g?

Ug-vanabban az idciben Franciaor-
szd,g a spanyol ut6dlSsi h6borrit is
tt*nogatta. XfV. Lajos levelez€sben
6llt R5.k6czival, kit a sz6cs6nyi or-
szS.ggyiii6s fejedelemmd' v6lasztott.
A francia kirS.ly R5.k6czit ,,kedves
unokatestv6remnek" sz6litotta 6s
francia tiszteket kiilddtt udvarSba.

A szabads6gharc h6si, kiizdelem
volt, de minden stratdgiai zseniali-
tSsa dac6ra PvdkSczi m6g hires haj-
du harcosaival sem volt k6pes ki-
vivni a gy6zelmet a csSsziiri hadak
fdtdtt, mig a francia segits6g a
versaillesi udvarnak B€ccsel folyta-
tott politik6ja 6s annak ingadozAsai
miatt nem lehetett el6g hatdkony.
XfV. Lajos a magyar felkel6st csak a
sok kcjztil egy i.itcikSrtyAnak tekintette
diplom5ciai j6t6k5ban. Wratislaw
herceg, a cs5.sz6ri kiildcttt, figyel-
meztette P"dk6czit: ,,Nagyir, azt
sose felejtse el: Franciaorsz6g olyan
fejedelmek mened6khelye, kiket a
francia kishitflseg dcintcitt a bukSs-
ba. on is csak eiek sziLm|t fogja
ncivelni s kcizttik fog meghalni."

A j6slat teljestilt, legalSbb is
elsci r'6szdben. A spanyol utddl6si
hiborfi v€g€n XIV. Lajos meg-r'onta
segitsdg6t a magyarokt6l, a szabad-
srigharc elveszett. R.6tk6czi fegyver-
let6telre k6nyszeri.ilt 6s v6ldorbotot
fogott a kez6be.

Egyik versaillesi kdvete ezt lrta
R:ik6czinak:,,Franciaorszdg bar6t-
sAga olyan, mint a n6dp6lca, ha az
ember r5"t5"maszkodik. nemcsak

hogy eltriril<, hanem mdg tart6j6nak
kezet is megsebesiti."

Ez a kijelent€s MagyarorszAg ttjr-
t6netenek sok-sok mAs fejezetdre is
rd.illik, csak 6ppen Franciaorsz6g ne-
vet Nyugattal kell felcseretni. RA-
k6czinak ez volt egyik keserves ta-
pasztalata. A b€csi udvar kdstjbb
kifog6soita, hogy mi€rt tart6zkodik
a franci6kn6l, mire k6nytelen volt
innen is tdvozni 6s a sors ir6ni6ja-
k€nt a tdrcjkcikhijz ment v€gleges
sz6-mtizet6sbe, hol Rodost6t jelcilt€k
ki sz6mdra lakhelyiil; ott is halt
meg:, a M6rv6ny-tenger partj6n.

Czinka Panna, a csodasz€p ci-
gSnylSny emldke gyakran megdo-
bogtatta szfvdt. A kuruc sereg n6-
t6i, csatadalai, szilaj 6nekei v6gig-
kisdrtdk eg€sz €let6ben. Maga el6tt
l6tta a kuruc seregek vad lovaglh-
s6t, elsz6nt rohamait, k6pj6s-l6nd-
zs6s hadbavonulss6t, mindenre k6sz
komor hazafisdgit, k€ts€gbeesett,
remEnytelen ,,csak azlrt is" kitar-
t5.sAt, iircik rem6nyked6s6nek har-
sog6s5t. Ez a pazar, verpezsditd ha-
talmas dallam nem veszett el, trll-
6lte a kor viszontags6gait. Liszt F e-
renc barStja, Bihari lekotL{.zta,
majd Berlioz zenekarra alkalrrrazta
6s belevette hires operS.jAba, Fauszt
elk6rhoz6s6ba. lgy lett a P"bkfczi
indul6 a magyarok nemzeti €neke,
harcaik buzdit6 dala, hasonl6an -a
Marseilleshez. A R6k6czi indul6 me-
l6diSja hangzott fel az 1848-as €s
az 1956-os felkel€s alatt is 6s biztos-
ra vehetrl, ltogy ezzel m6g nem 6rt
v6get p6lyafut5.sa.
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