
HoRVArH lANos:

A R6k6czi-csaldd neve ismeretes volt Heves v5.rme-
gy€ben, ugyanis a v6.rmegye r6gi birtokos csal6dai k<iz6
tartozott. A fejedelem ifir1 feles€g€vel 1694-ben bej6rra
hevesmegyei j6szigait, megfordult Gy<ingydsdn 6s krjr-
ny6k6n, ahol a R6k6cziaknak nagykiterjed6st, gazdag

- birtokai voltak. Gydngy6scin a v5.rmegye vend€g€nek te-
kintett€k.

Az egyesitett Heves- €s Ktils6-Szolnok virmegye n€pe
a szabadsdgharc idej6n R6k6czi hive volt. Az els6k k<jz6tt
illt a "Cum Deo patria et libertate" jelmondatir, M6ri6s-
k6ppel 6kesitett zdszl6 al6, mert lekiizdhetetlen szabad-
sigvigyat Crzett a ftiggetlens6get kivivni s l6tta, hogy a
virmegyei rendek 6s a n6p j6sdgos atyja Telekesy Istv6.n
piisp6k-f6isp6n is Rik6czi hive. A megye lakoss6ga eleget
tett hazafias kcitelessdgdnek anyagiakban, v€rdldozatban
€s hff maradt a fejedelemhez sz5.mfizetdse utin is 6s hali-
16ig visszavirta.

A Rik6czi-csal6d 1684-ben, a megye ttjbbi r€sz6ben
Kiskrir6t, Miraballit, Pariidot, Bodonyt, Poroszl6t bir-
tokolta. R6k6czi L6szl6 Kil birtokosa volt. Rik6czi Zsig-
mond egri v6rkapitanynak Beseny6telken volt nagyobb
birtoka, melynek lak6i az egri v6r fenntartasera szolgdl-
tattak be a tizedet. 1690-ben Telekesy Istvdn az egri pris-
p<ik-f6ispin - aki a szabadsigharc idej6n oly nevezetes
szerepet j6tszott - II. R6k6czi Ferenct6l megszerezte
Kriml6t, cserdbe advin a piispciks6gnek Zempl6n v6rme-
gy6ben Szent Miria nevfi birtokit. Nagyr6de, az 1693-as
cisszeiris szerint IL Rik6czi Ferenc tulajdona. Kassa 6s
Sirospatak mellett Eger €s Gyringycis Rik6czi kedvelt
virosai voltak, melyeknek jelent6s szerep jutott abban az
id6ben. II. Rik6czi Ferenc Egerben.tcibbszcir megfordult,
ahol mindig atyai baritja Telekesy ptispcik vend6ge volt.

Heves v5.rmegye n6pe nagy er6ss€ge volt a szabadsd.g-
harcnak, abb6l b6ven kivette r6sz6t. Vak Bottyin, a
kurucok h6s t6bornoka a fejedelem tisztjei kcizritt a leg-
jobbak egyike volt. A virmegye lakoss6.gdnak b6s6gesen
jutott a szenved6sb6l a brutilis "megtorl6sb6l" is, mely a
szabads6Lg z5szlaj5lak lehanyatl6sa utan, az osztr6.k meg-
sz6llis idej6n kcivetkezett.

Caraffa csisziiri tS.bornok rabl6 megszfillsa 6s r6m-
uralma alatt nycigcitt az orszirg, aki kijelentette, hogy a
magyaroknak <irrjkre elveszi a kedvdt a felkel6st6l. Erd6ly
rettegett megsz6ll6ja Rabutin gener6lis volt, akit a szdkely
n6p-nyelv fordit6s6ban "Rabbi-tdn gener6lis" n6ven
emlegettek.

P6lda a sok kciztil:
Strassoldo gener6.lis idej6ben a poroszl6iak falujdt t6l

idej6n fel6gettdk, asztagjukat kertjeikben felgyirjtottik,
- hizaikat levert6k, f6rfiakr6l, asszonyokr6l, leinyokr6l

ruh6jukat let6pt6k s a falu lakosait meztelentil'hagytik az
utakon. A sok puszdtas 6s az 6vek term€ketlensdge miatt
nagy lett a nyomor a v5.rmegy€ben. Annyira elszeg€nyed-
tek, hogy csak €hen ne haljanak, 6rpakriles keny6rre
szorulnak, de az sincs. A ndp el6bb a tcircik, majd a

n. nAxOCu FERENc Es EGER
labanc katonaseg k6nydrtelen sarcoltat6sai 6s a megtorl6.s
el61 falust6l a hegyekbe, erd6k k6z€ menektilt. orr
gy6kerekkel, f6k magv6val, elhullott allarok hirsival ten-
gette 6let€t. Heves megy6ben kb. 50 falu eln6prelenedett,
a tdbbi k6zs6g viselte a megsz6"ll6s itkait, dhezett 6s
nyomorgott.

E korszak udvari politikijinak irinyit6ja, tipikus
megtestesit6je Kollonics Lip6t prim6s volt. Ki akarta

II. Rdk6czifejedelern 1701-ben (az Orsz. kAptdrb1l).

forgatni az orszigot magyarsig6.b6l 6s erre cdloz minden
reformj6val. El6szcir a puszta orszigot be akarta n6pesi-
teni idegen telepesekkel, "hogy a kirilysig legnagyobb
r€sze germaniziltass€k". A Kollonics-€r6ban ncivekedtek
az ad6k, melyet kcinycirteleniil behajtottak. A megsz6ll6
katon6k zsoldja, €lelmezdse, fosztogat6sai mind sirlyos
teherk6nt nehezedtek a meg'ye n6p6re. Emelt6k a s6 iir6t
is 6s irjad6k is vannak. Kirilyi rendelettel behoztik a
doh6ny- egyed6rrlsigot.

Az ad6pr6s el6segitette a bdcsi udvar c€lj6t: "Ma-
gyarorszig teljes megtcir6s6t".
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Eger a XVII. szdzadban.

A novekv6 hadiad6khoz j6rultak a katonai "porti6k",
melyekellen 1695 v€gdn a 13 felvid6ki v6rmegye nevdben

gr6f Bercsdnyi Mikl6s l€p6seket tett az udvarn6l a magas

ad6k miatt 6s mint a megy6hez intdzett level6ben jelezte,

"6fdtsege a virmegy6k keserves panaszait meghallgatta 6s

arra kegyelmes resolutiot adott. "Es minden ment tov6bb'
Nemzetiink vdgtelen sok eldozattal jirult a f<ilszaba-

d.it6 tdr6k hiboruk sikerdhez' V6gre az 1699-i karl6czai

b6ke a temesi vid€ket kivdve kiszorltotta a tdrdkdt haz6nk

teriiletdr6l. De a diadalok nem nekiink gytim6lcsdztek,

mert a b6csi udvar nem a mag'yar kirilynak, hanem a

csisz6rnak foglalta vissza Magyarorszigot. A t<irok rabs6-

got nemet kdnyuralom vdltotta fel, a kir6lyi hatalom ez

6veket nem a nemzet bajainak orvosl6sira, hanem a ma-
gyarsig erejdnek v€gleges letcir6s6re hasznilta fel.

Telekesy Istv6nt 1699 jirnius l5'6n neveztdk ki egri
piisptiknek €s f6ispinnak Heves, Kiils6-Szolnok vdrme-
gy€ben. Megkezdte zll/jt 5.llapotir egvh6zmegy€je irij6-
szervezdsdt 6s a megye elesett n6p6nek 6s papjainak segl-

t6s€t, int6zm€nyek alapitisit €s a n6p megsegit6s66rt a
"szeg6nyek atyja" cimet drdemelte ki' A papnevel6 int6-

zet, melyt6l Telekesy oly sokat vart meg sem nyllhatott,
mikor kitdrt a R6k6czi-f6le szabadsigharc'

Ez id6tijt Th6kcilv Imre 1678-ban elkezd6d6tt felke-

l€se m6g tartott, k6s6bben csapadb6l t<ibben Rdk6czi fel-

keies€hez csatlakoztak.
Telekesy Istv6n R6m6ban v€gezte a hittudomani f6-

iskoi6t, ahov6 Lippay Gytirgy esztergomi 6rsek ktildte,
onnan mint mis6s pap visszat6rv6n 1662-ben Rozsny6n,

azutin Hirskirton majd Vas virmegy€ben S6rviron lel-

k€szkedett, kds6bb a gy6ri kiptalan nagyprdpostja €s

prispoki helyn6ke lett. Az egyhizi melbsagokban fokoza-

tosan emelkedett, csan6di ptisptikk6 neveztdk ki, de az

egdsz v6Lrmegye t<ir<ik hOdoltsagi teriilet volt, ez6rt Gy6r-

b6l kormdnyozta egYhizmegY6j6t.

Gr6f Bercsdnyi Mikl6s (az Orsz. K6ptdrb6l)-

Telekesy a v6rmegyei tisztikar egy r6sz6vel v6rakoz6

6llispontot foglalt el. A piisp6k-f6isp6n kez6t megkot6tte
kir6ly6nak tett hfisegeskiije, melyet minden kortlm6nyek
kcizott meg akart tartani. A katolikus f6pap lelk6t meg-

szillotta az aggodalom, hogy a felkel6ssel nem rljirlnak-e
meg a vallisi villongisok. Buzg6sigiban els6 volt papjai
kozcitt. M6lt6n irhatta mag6r6l, hogv kiitelessdg6t teljesi-

tette.
Az 1683 - 99-i 6vek bizalommal t<iltott6k el a magyar-

sig sziv6t, hogy amint felszabaditottuk az eg6sz orsz5'got a

l;r.Ldsfllsz6zados ttirok uralorn al6l, irg:y most sikeriil vissza-

szerezntink alkotminlrrnkat is. De nemzettink, mint
littuk, csai6dott. i. Lip6t tanS'csosainak, f6leg Kollonics-
nak politik6ja utin indulva, XIV. Lajos francia kir6lvt
kcivette €s annak p€ldltjilra egys€ges, nagy abszolirt biro-
dalmat akart alapitani. Csakhogv XIV. Lajos politik6ja
Franciaorsz6g nagysigat id€zte el6, nilunk meg a nag'y-

n6met birodalom a magyarsig bukisit jelentette volna.

Mig az uralkod6 az abszolirt kcizponti hatalomra tcirt, -
eddig mi a mag'yar haza szabadsig6nak megment€sddrt
ktizdottiink. Innen a f6lre€rt6sek az uralkod6 6s nemzete

kozdtt. igy tcirtdnt, hogy mikor mi homilyt boritottunk
Bethlen, Rik6czi 6s Wessel6nyi korira - akkor a b6csi

udvar politikija Eperjesen irj mdrtirokat kcivetelt' Az

Cip6l - E'leg6ns - tart6s - euroPai -
csAK,r,Set$tlt$n!&

2534 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113 gm

t4



ad6terhek emel€se, kivet€se, beszed€se mind cink€nyesen,

orsziggyfil6sen kiviil, a mag'yar tcirvdnyek ellen6re
tdrt€nt. A nemzet orsz6ggyfildsen nem adhatta el6 pana-

szat, mert 1687 6ta orsziggyfildst nem tartottak. A r6gi
magyar hat6s6gok: kancell6ria, udvari kamara' ameny-

nyiben megmaradtak, az tinkdny €s idegen uralom esz-

k<izei lettek, a kamarai tisztvisel6k is mind idegenek vol-

^tak. Egyediil a v6rmegyei int€zm€nyt, a helyi 6nkor-

-\ndnyzat krizeg6t nem lehetett eln6metesiteni, de ezt is
ebben a korban mindink6bb ad6behajt6si kcizeggd akarta
stllyeszteni az udvari politika. A virmegy6k 6s a katonai
meg a p6nziigyi kozegek koz<jtt 6les cisszetfiz6sek voltak' a
vArmegy€k 6rizt6k €s mentett€k meg Magyarorszig tin-
iil6s6:girt, ezek akadilyoztik meg az "absulutus domi-
natus" megalkotisat. II. R6k6czi Ferenc b€csirjhelyi btir-
tcin€b6l Lengyelorszigba sztikott s akkor a b6csi korminy
v€rdijat tffzdtt ki ellene - mintahogy a rabl6gyilkosok-
nak szoktik - , 10.000 forintot, ha 6lve, 6000-et, ha

holtan dtadjik.
Az ellentdtek 6s f6lre€rt6sek a nemzetet 1703-ban

sztiks6gk€ppen felkel6sbe sodortdk' Lip6t egysdges 6lla-
mival szemben a nemzeti szabadsignak v6delmez6je II.
Rdk6czi Ferenc dics6sdges alakja lehetett. Mikor
1703-ban kitort a spanyol drcikosdd6si h6borir, az idegen
zsoldosokat kiviszik hazdnkb6l 6s XIV. Lajos francia
udvara a felkel6knek segits€get iger. Ez a tettek terdre
sz6litja 6ket. "Atldptem Magyarorsz6g hatdt5.t
rigymond R6k6czi onvallomisaiban mint egykor
Caesar Rubicont." A felvid6k vele tart s " mire kinyilt a

kikelet". a Dun6ntirl is kez€ben volt. Hogy igazolja mag6t
orsz6.g-vil6g el6tt, ki6ltv6nyt int6z a nemzethez, melynek
kezd6d6 sorai: Recrudescunt vulnera inclytae gentis

Hungariae" m€lyen bevds6dtek a mag'yar lelkekbe'

Mikor Rdk6czi a szabadsig zfszlajit kitffzte Heves

vdrmegye kcizgyfil6s€n Lip6t leiratet targyalt6k, hogy
innen 6s tiri a Tisz6Ln ism€telve 6szlelt rebellisek 6s csavar-
g6 rabl6k megfdkez6s6re a vS.rmegye adjon segitsdget. A
virmegye seg€lycsapat kialhtaset rendelte el 6s a v6r-
megyei sereg fcilott a ptispcik-f6isp6n I703 jirlius v6g€n az

egri piacon szeml€t tartott s 6ket Lip6t hfiseg€re eskrid-
tet6. Szolnok meger6sit€sdre is rendelt Hevesvdrmegye
munkaer6t, de ez a vir szeptember 2l-6n m6r Rik6czi
katondinak kez6be keriilt. Ez volt az els6 hely, mely meg-
h6dolt a nagy fejedelem el6tt.

II. R6k6czi Ferenc 1703 augusztus 29-6n hivta fel
csatlakozisra Heves virmegye rendjeit. Felhiv6s6ra ktilci-
nrjsen Gycingycis vid€kdn indult meg a mozgalom, ahol
Rik6czinak terjedelmes birtokai voltak. Almissy J6nos,
Heves virmegye volt alisp6nja, mint gr6f Bercs€nyi
Mikl6s teljhatalmir megbizottja felsz6litja a virmegye

1( -r nemes es nem nemes lakoss6git, hogy mind Gycingycisre
gyiilekezzenek, hogy inn6t "keseredett €s nagy iga alatt
nyomorg6 trazink szabadulisa v6gett oda mehessenek,

hova parancsoltatik." A nemess6g csakugyan kovette a
feihivist 6s 1703 okt6ber 14-6n Gydngyciscin a virmegyei
rendek Rdk6czihoz val6 csatlakoz6sukat jelentett€k ki.
Elhattuoztirk, hogy a borsodvirmegyei felkel6kkel azEger

I. Lipdt (az Orsz. Kdptdrb6l).

vize kdt partjen egyestilnek 6s az egri v6rat, melyet Zin-
zendorf parancsnoksiga alatt ndmet katonasdg 5rzcitt,
megostromolj6k. Az ostrom vezetds6vel AlmissyJinost es

D6vay Pilt biztik meg. A v6.rmegyei rendek ekk€nt el-
dontottek Heves virmegye sorsit, okt6ber 26-dn mir An-
dornakon tdboroztak, mig a piisprik-f6ispin €s Ord6d_v
Gyorgy alispin a virmegyei tisztikarral Egerben tart6z-
kodnak €s v6lem€nyt nyilvinitani nem mernek.

Telekesy Istv6n v6rakozisinak fontos okai voltak.
Telekesy piisp6k hfs6geskiit tett a kir6lynak, ami

megkcitotte kez6t, a v6rmegyei tisztikar egy r6sz6vel v6ra-
koz6 dllispontot foglait el, mert hfis€g-esktijet minden
kciriilm€nyek kdz<itt meg akarta tartani, bi..r a szive a

magyar nernzethez hilzott. A katolikus f6pap lelk6t meg-
szSLllotta az aggodalom, hogy a felkel6ssel nem rljflnak-e
meg a vallisi torzsalkodisok, melyek gyengitik a nemzet
erej6t. Eger v6ra ostromira k€sziil6 kurucokt6l agg6d6
felhiv6s6ra megnyugtat6 v6laszt kapott, hogy: "Eger
v6.ros6t nincs sz6nddkukban hamuba takarni". A
ptispcikcjt 6s a v6rban l6v6 magyars6got a kegyelmes feje-
delemhez, R6k6czihoz val6 csatlakoz6,srasz6litj6k: "...ab-
ban a rem€nyben, hogy megnyomorodott hazinknak
6hajtott r6gi szabads6git majdan megl6thatjak."

Eger v6ros mag'yar lakoss6.ga a felkel6kkel tartott,
csak a n€metek. akik a v6rat megsziilva tartottak 6s a
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Az egra' pilspriki palota.

Az egri papneuel6 intdzet.

rAczok nem 6rezt6k 6t a nemzbt bajait, 6k a b6csi
korm6ny kdszs6ges eszkozei voltak. Eger magyar lakossiga
gr6f Bercs6nyi Mikl6st hivta meg a viros 6tv6tel6re 6s egy-
rittal arra is felsz6litottdk, hogy tarr6ztassa kcizcittrik f6-

Az egri liceum.

p6sztorukat. Telekesy piispcik n6pszerri volt, R6k6czi is
azt iria r6la Eml6kiratdban "En nagy fontossagir dolog-
nak tartottam megnyerni az egri f6p6sztort, hogy hiveit el
ne hagyja ., mert b6velkedett mindazon tulajdo-
nokkal, mik egy f6papot 6kesithetnek, ktilcjnosen szenr
egyszerfis6ggel 6s felekezeti szeretettel."

Gr6f Bercs6nyi Mikl6s engedetr a meghivisnak 6s
1703 november 5-6n bevonult Egerbe. A magyars6g
hffs6geskrit tett, a ndmetek 6s rdcok a virba z2trk6ztak.
Telekesy nem akarva megszegni kir6ly6nak tett hfisdges-
krijet, Bercs€nyit6l kieszkozcilte 6s engedelmet kapott
arra, hogy 6 Eger v6ros6b6l szabadon t6vozhatik. Azon-
ban a ptispok szdnd€ka nem sikertlt, mert 6t Bercs6nyi a
kapitulaci6 ellen6re kimenetele utin Cser6p-v6riba inter-
n6lta. Bercs6nyi megjelen6sekor a v5.rmegyei tisztikar j6-
r6sze a t6borba sz6.llott. Bercs6nyi csapatai megrohantdk
a v6.rat, a ndmet 6s r6c telepeket felgyrijtottdk, el6gett
tobbek kozcitt a piisprjki lak s a jezsuitdk rezidencidja is.
Telekesy Cser6p vdrib6l szemldlte Eger pusztuldsdt.
"6reg 6llapotomb an az eg6sz szdles piispciksdgemben
nincs annyi helyem, hova fejernet lehajtsam - sok ezer
forintb6l 6116 alkalmatossigaim mind hamuvi €gtek,
hizarnat elpusztitottdk, csel6deimet velem egyritt haldlra
rildozt6k. " De m6g ann6l is jobban f6jt neki az a gyanirsi-
t6s, mintha a virmegye tisztikarit 6 tartotta volna vissza
Bercsdnyi elj<iveteldig a fejedelemhez val6 csatlakozast6l.
Mig az ilyen vidak meg nem zabollztatnak, nem akar
belesz6lni a v6rmegye iigyeiben sem.

Bercs6nyi avirat bevenni nem tudta. 1204-ben a t€l
elmriltdval R6k6czi Ferenc szemdlyesen megjelent az Eger
virat kcirtilzdr6 tirborban. Forgics Simonra bizta Eger
ostrom6nak vezetds€t, de 6 szabad elvonul6s fej6ben a
virat itadta. Telekesy visszatdrt Egerbe, ekkor m6r kien-
gesztel6dott, a virmegydtdl el€gtdtelt kapott, a v6rmegye
iigyeit int6zte. Ugy hatirozott, hogy a legnagyobb vesze-
delmek kozott sem t6vozik megy6j6b6l, ha m6st v6gbe
nem is vihet, legal6bb a fejedelemn6l esedezhet me-
gydj66rt.

Telekesyt megszil6rditotta az elhat6rozisiban a dics6
fejedelem viselked€se a katolikus egyhiz ir6nr.

(Fo ly t at ds k cia e t k e zik)

MINDEN ALKALOMRA

AL U C Y'S BAKERY
AND STRUDEL SHOP

KITiiN6
MAGYAR RETESEI, SUTEMf, NY E II

12516 Buckeye Road CLEVELAND, Telefon: 752{f.UJ
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Heves virmegye az eg€sz R6k6czi-felkel6s alatt R6-

k6czi lrive volt, ttrtott teh6t az fild<iztet6sekt6l' A reakci6
tdnyleg meg is indult. A R6k6czi-korban a "neoacquistica

.,o*isJo" iissza616seit orvosolt6"k, a r€gi birtokosokat
visszahelyezt6k birtokaikba. Most a kir' fiscus sz6mdra

irjra lefoglaltdk a siroki 6s hatvani vdrat 6s azok tartozf'
Luit. fu onkenyes foglaldsok ellen a vdrmegye er6lyesen

sikra sz6llt 6s a "jus armorum" jogcim fel€lesztdse ellen

felirt a budai d.ikaszt€riumhoz, hogy a megyei kincstiri
praefectusokat az 6ltaluk elkovetett insolentiikt6l tiltsak
il. narotyi Sindor, a szatm6ri b6k6nek egvik f6t6nyez6je
is a virmegy6nek seg€lydre sietett €s az1712-15' orsz6g-

gyfil€sen a v6rmegye s€relmeit orvosoltik, a hatvani 6s

Jiroki birtokokat visszaadtak birtokosainak. Sirlyos meg-

p16 b 6 I t a t 6sok vd rt ak Heves virmegye piispcik- f6is p 6nj6'r a

iclekesy Istvinra. XI. Kelemen pdpa brevdj6ben 1709-

ben br.intet6ssel fenyegette a R6k6czi-felkel6ssel tart6
magJar katolikus papsdgot 6s 6ket a torv6nyes kirdly
hiiig6re sz6litotta fei. n brev6re hivatkozva Kereszt€ly

AgoJ, Magyarorsz69 biboros-prim6sa Telekesyt n€gy heti
nuiatiaO alatt Pozsonyba maga el6 id€zte, hogy magit
tiszt6.zza. Telekesy 1709 novemberdben Szarvask5 viri-
tu"u"tt. k6zhez azid6z6 levelet. A fejedelem megtiltotta
a k6ptalannak 6s a papsigrrak m'€g azt is, hogy a prim6s-

nak valaszoljanak. igy Telekesy ir6sban sem mentette ki a

primis el6titavolmaraddsdt 6s a kitfizott id6re sem jelent

Leg. Nem akart 6s nem tudott megvilni a fejedelemt6l,
kinik eg6sz v6rmegy6je h6dolt, kivel lelke eg€szen cissze-

forrott.

Hogy azonb an a pipai brev6vel szemben makacssig-
16l ne v6.d.olhassik,- i fejedelem enged6ly€vel Belez

Hla,ya, misszioniriust, ki az id€26 levelet kcizvetleniil
hozzikr.ildotte, kett6s lev€lben ertesitette t6volmaradis5L-

nak okair6l. Leveleire azonban semmi vdlaszt nem

kopott. irt Hevenesinek, Kecskem6tinek s mis jezsuit6k-

,ru't , a. senkit6l sem kapott irjabb 6rtesit6st' Az6rt telje-

sen nyugodt volt, a pestises id6kben megszaporodott
teend6it-vegezte 6s a papatOl kapott ktilon enged6llyel
1710 februatjabu.t olijat €s chrismit szentelt' F6papi
mfikcidds€berr vill6mcsapisk€nt 6rte az it6let, melyet

Petrik Andris kozcilt vele 1710 m6rcius 22-6n' a szar-

vask5i virban, hogy Kereszt6ly Agost 6t Pethes Andr6s
nagl'prdpostal, az egri kiptalannal, paps6g6val 6s szerze-

teseivel hivatalit6l megfosztotta.
Telekesy az elit6l6 iratra lelkinl'ugalommal v6'laszolt'

Nern akar szembeszillni a prim6rs parancsival, de annyit
m€gis elvirt volna, hogy ha nem is csekdly szem€ly6re, de

tegatann a consecrati6ban reanyomott piispoki jelleg€re

to"bb tekintettel lettek volna. Es ha az a bfine, hogy leg-

szorosabb koteless€ge szerint hivei kcizcitt 6lland6an meg-

maradt, mi€rt nem intettdk meg az egyhdzi kinonok
szerint tcibbszor, vagy legalibb is egyszer? 86r piip<iki

,.rel,Oragattak v6delm6re a szent zsinatok torvdnyeire'
piryai hit6rozatokra hivatkozhatndk, azt nem teszi, ez az

iteiet nem szomoritja el 6t, de k6ptalanj66rt, drtatlan
papjai6rt esedezik, kik miben sem v6tkesek, kik az Ur
puiu".tui szerint, de az 6 pelddja ut6n is indulva, itt

Eger ud.ros, ktizdben; hdttdrben az egri udr; frint, a Nagy
'Eged., melyen 296 m(igly(ib6l az "R" betfr uolt kirakua'

szorosan kotelmeiknek 6ltek, hogy ezeket mentsek fol,
ezeket nyilvdnits6k 6.rtatlanoknak.

Ugyan e h6napban fijdalommal irHetvenesi jezsuiti-

hor, iogy f6papi hat6sigit6l megfosztva semmifdle pris-

pot<i funkciOl nem vdgezhet, nem tudja mi6rt kinozzik
iov6bb e r€szeken az eretnekek grlnyj6ra, a hivek botr6-

Az egri ltceum kcinYatdra.
Itt 6rzik Mikes Kelemen tdriikorsztigi leueleinek eredetijdt
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A urirrom Szaruashdn.

nyira. T6nyieg, Telekesy az it€let vetele utdn tart6zko-
dott a piispcjki szoig6latok v6gz6s6t5l 6s aranymisdj6t,
misodik primiti6j6t is elvonultan szarvask6i mag6ny6ban
tartotta meg. Ez alkalomb6l a h6borirs idSk viszon-
tagsdgai miatt nyomorg6 papjait p€nzzel 6s dlelmiszerek-
kel segitette.

Az egri vdr kapitulici6ja utin kcivetkezett be a
Telekesyre kimondott sflyos it6let v6grehajtasa. Gr6f
Cs6ky Imre kalocsai 6rseknek 6s egri piispciknek volt
designilva 6s Kurz J6nos kamarai tag 6t lTll janu6r
l2-6n Hatvanban az egri piispoks6gbe beiktatta. E beik-
tateson Telekesy is megjelent szem6lyesen 6s 6.rtatlansiga
tudat6ban a hazai tcirv€nyek alapjin a beiktatis ellen
rinnep€lyesen tiltakozott 6s annak ellene mondott. Protes-
tici6jit irisban is benyirjtotta, Cs6ky Imre az ellentmon-
d6st semmibe sem vette. Tiszrjeit 6s cit hajdirj6t Egerbe
kiildotte, ezek levert6k a prisprikih6zak kapuir6l a laka-
tokat 6s zdrakat, feldirltik h6zait, lefoglaltik borit,
gabonijit €s a piispdknek minden€t, mint ellens6gt6l
nyert pr€dit elk6tyavety6ltek, irgy, hogy a szerencs€tlen 6s
f6lig tehetetlen f6pap a legnagyobb nyomorban 6s legsir-
lyosabb szorongdsok kciz6 kertilt. Heves virmegydt rlgy
6rtesitette a kamarai biztos, hogy Csiky Imre installici6ja
a piisp<iki javakban, "minden ellentmond6s ds tiltakoz6.s
n€lkiil" megtcirtdnt.

Majzik Viktor alisprin, a heaesmegyei killdrittsdg uezet6je.

Azonban a szentsz6k el6gt6telt szolg6.ltatott az 6rtat-
lanul szenved6 piispcjknek. A vatik6ni levdltdrnak Tele-
kesy pcirdre vonatkoz6 okiratair6l mir Katona Istvin tor-
t6netir6nknak volt tudomisa, de akkoriban nem enged-
t6k meg neki azok kozl6s6t. Frakn6i Vilmos 1895-ben is-
mertette Piazza nunciusnak a Telekesy 6s Cs6ky Imre
rigy€ben R6miba krildcitt jelent6seit; i896-ban teljesen
kozolte azokat Ald6sy Antal olasz nyelven a Tcirt6nelmi
TSLrban. E jelent€seket legut6bb LeskoJ6zsef "Adatok az
egri egyh6zmegye tcirt€netdben" kcitet€ben Haliszy
Caesdr hfi.6s pontos fordit6siban kiadta magyar nyelven.
Ez oklevelek teljes vil6gossigot deritenek Telekesy haza-
fiiri 6s f6papi mfikod6s6re, Kereszt6ly Agost elhamarko-
dott 6s torvdnytelen it6let6re 6s Csiky Imre kapzsi visel-
ked6s€re.

1711 mircius 6-6n a kirily aliirta a megkegyelmez€si
okmdnyt. Telekesynek, k6ptalanj6nak €s a paps6gnak
amnesztiit adott, a ptisp<jkcjt el6bbi m6lt6s6g6ba, jogai-
ba €s javaiba teljesen visszahelyezte. R6ma felsz6lit6s6ra
Kereszt6ly Agost elhamarkodott 6s tdrvdnytelen iteletet
visszavonta 6s megsemmisitette. Csiky Imre pedig a meg-
drdemelt egyh5.zi fenyit6kek (cenzura) al6l val6 feloldo-
z6st k6relmezte, ekk€nt tisztitotta meg lelkiismeret€t.

Telekesy teh6t, mint a nagy szabads6gharc annyi
jelese, elfogadta az amneszti6t 6s a kirily hfis6g6re tdrt.

-
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A Kassai D6m belseje.

Mdg n6gy €vig dllott az egri egyhdz 6s Heves v6rmegye
€16n, 1715 m6rcius 3-6n, mint katolikus f6pap 6s igazi
hazafi, tiszta cintudattal, szepl6telen sziwel hunyta be
szemCt. Egdszen m6s sors virt a dics6 fejedelemre. Nem
tudott hinni a b€csi udvarnak 6s tovibbra is meg6rizte
hitet. bizaimSt, hogy felt6masztja m6g a magyar szabad-
s6got. Itthon ellens6gei "pereat"-ot ki6ltott6k ri, a
hizelg6, udvari emberek a magyar tcirv€nykonyben az

7775.49. t. cikkben hazairul6nak bdlyegezt6k 6s vagyo-
n6t elkoboztak. A hevesv6rmegyei Rdk6czi-birtokokat a
fiscus r6sz6re foglalt6k le el6szcir, majd gr6f Grassalkovich
Antal tulajdoniba mentek it. Mig itthon ezek tcirt6ntek,
6 onkdntes sz6mkivet€sbe ment.

Rik6czi Ferenc, a nemzetszeretet birtokosa sz6mfize-
t6sben 6lt 6s a tcirokorszigi Rodost6ban, l6lekmardos6
hazav|gyfts utin I 735-ben meghalt.

Idegen fcildben, 161 €vi nyugv6s utan II. R6k6czi
Ferenc 1906-ban haz6j6ba tdrt. Visszahozta a Nemzet
kegyelete. Magyarorszig hal6poraiban is 6ldja a szabad-
s5g6rt minden6t fel6ldoz6 fejedelmet II. Rik6czi
Ferencet. Nem rajta mirlott, hogy a nagymajt6nyi-sikon
letorcitt a zdszl6 .

A hal6poraiban dics6sdgesen hazat€r6 II. R6k6czi
Ferenc nagyfejedelem 6s bujdos6 tirsai diadalirtjiban
Heves v6rmegye is mdlt6an rdsztvett. Budapesten a vir-
megye k6pviseletdben Majzik Viktor alispin, Bal6zsovich
Oszk6r, Borhy Gycirgy, Graefl Jen6, Hellebronth G6za,
gr6f Keglevich Gyula 6s Malatinszky Gyrirgy jelentek
meg, hogy a szent hamvakat a keleti p6lyaudvaron fogad-
jdk €s a Szent IstvS.n templomba kis6rj6k, ahol a gyirsz-
istentiszteletet az egri biboros-€rsek tartotta. A diszme-
netben Graefl Andor l6h6ton vitte a vdrmegye ban-
deri6lis ziszl6jit. Okt6ber 28-6rr este 9 6rakor 6rt a ktil<jn-
vonat a megye hatirAra 6s innen kezdve a tirls6 hatirig
szinte nappali vil6gossigban robogott a vonat. Meglep6
ldtvdnyt nyfijtorr a K€kes hegytet6n 6s az Eged-tet6n
felgytrjtott, nagy f6nyt ereszr6 m6glya, kiil<tncisen ez
ut6bbi, mely egy 6ri6si R betfit mutatott. Valamennyi
6llom6s, melyen a vonat atfutott fdnyesen ki volt vili-
gitva. A lelkesed6s ter6pontjar Frizesabonyban 6rte el,
hov6 kiilcjn vonatokon minden ir6nyb6l rengeteg n6p
zarindokolt. A hamvak beszentel6se utiin itt tette le i
v6rmegye koszorrijdt Szederk6nyi f6isp6n, az egri dalk<ir
pedig kurucz dalokat 6nekelt. Mig a vonat a v6rmegye
reriilet6n haladt, a kivil6gitott tornyokban zirgtak a
harangok, a sz€kvirosban fdnyes kivil6git6s volt. Akassai
temet6s napj6n a hat6sigok jelenl6t6ben az cisszes vall6s-
felekezetek gyiszistentiszteletet tartottak.

Kassdn R6k6czi hamvait az alispin, Zrinyi Ilon6€t
GraeflJen6 emelte le a vasriti kocsib6l. A f€nyes diszme-
netben a virmegye k6t ktildcjtts€ggel vett r6szt, az egyik
n6pies kiilddtts6g, a v6rmegye vezet€se alatt b0 tatb6l
illott 6s jellegzetes viselet6n€l fogva m6ltO feltrinest
keltett. A v6rmegye kdt r€gi banderidlis zilszlajit k6t kiil-
dcittsegi tag vitte. A tcirv6nyhat6sigi bizotts6got nagyob-
bdra azok k6pviselt6k, akik Budapesten.
_ A vdrmegye alispinja, mint az egyik Rik6czi megye

els6 tisztvisel6je, a diszs6torban €s a d6mban rarrorr szer-
tartdsok 6s a menet alatt Rdk6czi kopors6ja mellett illott
disz6rs6get, a s6torb6l Znnyi Ilona kopors6j6t vitte a
gy6.szkocsira 6s innen a d6mban fel6llitott katafalkra, este
pedig Rik6czi 6s Bercsdnyi kopors6it vitte a ravatalr6l a
sirboltba.

Az 6jjeli 6rikban az alisp6n, Graefl 6s Helletrront kiil-
dcittsegi tagok irtra keltek, hogy a v6rmegye k6pviselet€-
ben Thcjkrjly Imre fejedelem k€smirki temet6s6n r6szt-
vegyenek. Oda temett6k, ahov6 szive visszav6gyott.

Telekesy Istv6n ptisprik az egri F6szdkesegyhizban van
eltemetve €s ott ilmodik a magyar szabads6gr6l.

(Foto Horadth)
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