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Fejezetek 
a  Rákóczi-
szabadságharcból 

Volt  egyszer,  hol  nem  volt,  egy  
szegény  nyomorult  nép,  a  magyar.  
Hét  százada  ültek  már  nyakán  sa-
ját  urai,  másfél  századig  kínozta  a  
török,  azóta  meg,  majd  húsz  éve,  a'  
birodalmi  osztrák  katonaság,  az  adó-
szedők.  Kívánta  ez  a  nép  már  na-
gyon,  hogy  jöjjön  el  végre  szabadí-
tója,  a  mesebeli  királyfi  vagy  akár-
ki,  és  szabadabb,  emberi  sorba  emel-
je. 

És  volt  egyszer  egy  mesebeli  „ki-
rályfi"  is;  minden  őse  fejedelem,  
anyja,  nevelőapja  maga  is  mesebeli  
hős.  A  gonosz  kétfejű  sas  távoli  or-
szágba  hurcolta,  börtönben  tartotta;  
de  mikor  e  hős  megérezte,  hogy  né-
pét  (amelyei  apró  gyermek  kora  óta  
nem  találkozhatott)  hogyan  sanyar-
gatják,  megszökött  börtönéből  s  az  
idegen  földről  és  —  hipp-hopp  —  a  
szegény  Magyarországon  termett.  Ki  
is  nyilatkozta  mindjárt,  hogy  az  or-
szág  kiújult  sebeit  s  a  szegény  nép  
gyötrelmeit  kívánja  gyógyítani.  Köré  
sereglettek  szabadságukat  kereső  
jobbágyok,  hazájukat  féltő  urak,  s  
megindult  a  mesebeli  harc  a  kipusz-
tított  ország  gyenge  és  széthúzó  ku-
ruc  seregei  és  a  császár  hada  között.  

És  itt  a  tündérmese  végetért,  és  a  
történelem  komor  realitása  jutott  
szóhoz. 

A  Napkirály,  XIV.  Lajos,  aki  a  
spanyol  örökösödési  háborúban  a  
Habsburgok  ellenfele  volt,  s  akinek  
seregei  —  a  magyar  felkelés  termé-
szetes  szövetségeseként  —  a  Duna  
völgyében  kelet  felé  vonulva  már-
már Bécset látszottak  fenyegetni, nem 
bizonyult  megbízható  fámasznák.  A  
szerencse  megfordult,  a  francia  csa-

patok  újra  meg  újra  vereséget  szen-
vedtek,  Ausztria  pedig  kitört  a  szo-
rongató  gyűrűből.  

Rákóczi,  aki  a  magyar  szabadságot  
európai  üggyé  akarta  tenni,  diplo-
máciai  kísérleteiben  egyre  inkább  
magára  maradt.  Hiába  keresett  se-
gítséget  Ausztria  két  másik  ellenfe-
lénél,  az  isztanbuli  Magas  Portánál  
és  Nagy  Péter  cárnál,  mert  e  két  
hatalom  egymás  ellen  készült  hábo-
rúzni  —  és  háborújuk  ránk  nézve  
a  legrosszabb  időben  ki  is  tört.  

És  Rákóczi  saját  népe?  Akik  a  
szabadságot  kívánták  és  személyét  is  
szerették,  a  többség,  azok  is  inkább  
azt  várták  volna  tőle,  hogy  csodát  
műveljen,  mintsem  hatalmat  adtak  
volna  kezébe  (maguk  felett  is)  a  há-
ború  megnyerésére.  

És  jobbágyokból  lett  vitézei?  ő k  
igazán  hűek  voltak  hozzá  és  ügyé-
hez  —  de  csak  félig  voltak  'katonák.  
Lelkük  fele  mindig  otthon  járt  a  
falujukban,  szűkölködő  családjuk-
nál,  elvégzeüen  munkájuknál  —  de  
katonákként  is  inkább  portyázások-
ra,  rajtaütésre,  az  ellenség  nyugta-
lanítására  voltak  valók,  mint  jól  
képzett,  jól  felszerelt  reguláris  had-
seregek  legyőzésére.  

Erre  való  serege  alig  volt  Rákóczi-
nak,  s  ettől  szenvedett  leginkább.  
Ilyen  sereget  hirtelenében  sem  to-
borozni,  sem  sorozni  nem  lehetett  —  
sokéves  gyakorlat  kellett  volna  ki-
képzéséhez,  meg  arravaló  tiszti  és  al-
tiszti  kar  —  s  honnan  került  volna  
ilyen  Magyarországon,  amelynek  
függetlensége hí ján  saját  önálló  had-
serege  sem  lehetett?  

A  Fejezetek  a  Rákóczi  szabadság-
harcból  című  háromrészes  televíziós  
filmsorozat  többféle  módszer  kombi-
nációjával,  óvatosan  és  dózisokban  
táplálja  belénk  e  történelmileg  hite-
les  képet.  Hiteles,  mert  végre  nem  a  
Thaly  Kálmán  féle  oly  kellemesen  
zsongító  illúziók  uralkodnak  benne,  
vagy  az  egykorú  kuruc  nóták  önbá-
torító,  maga-vigasztaló  partikuláris  
szemlélete,  és  persze  nem  is  a  „Hol  
vagy  te  most,  nyalka  kuruc"-féle  
labanc  gúny.  Láthatjuk,  hogy  a  
francia  segítségbe  vetett  remények  
meghiúsulása  után,  s  a  trencsényi  
gyászos  vereség  után  maga  a  józan  
fejedelem is  a  mesék  világába  kény-
szerül  és  csodát  vár:  a  végén  már  



Meszléri  Judit  és  Kránitz  Lajos  

csak  annyit,  hogy  hűségére  esküdött  
helyettese,  Károlyi  addig  kitartson  
és  hű  maradjon,  amíg  a  csoda  —  I.  
Péter  katonai  beavatkozása  —  be-
következik.  De  csodák  persze  akkor  
sem  voltak.  S  mesehősnek  is  csupán  
Rákóczi  maradt  meg  maroknyi  hi-
vével,  mindenekelőtt  ő  maga,  aki  
sem  fenyegetésre,  sem  ígéretek  fejé-
ben,  sem  asszonyi  könyörgésre  nem  
enged  kitűzött  céljából,  ha  hűsége  
félországnyi  vagyonába,  életébe  ke-
rül  is.  

A  sorozatban  mindezekről  a  leg-
többet  a  közreműködő  történészek-
től  tudjuk  meg,  Köpeczi  Bélától,  
Várkonyi  Ágnestől,  Benda  Kálmán-
tól  és  a  többiektől,  akik  — mint  Ha-
nák  Gábor  (dramaturg)  és  Kézdi  
Kovács  Zsolt  (rendező)  korábbi  is-
meretterjesztő  történelmi  filmjeiben  
is  —  a  történés  közepébe  lépnek  s  
elmondják  a  hátteret,  a  körülménye-
ket,  az  események  okait.  Néha  kis-
sé  hosszadalmasan,  mint  Perjés  Géza  
a  trencsényi  csata  kapcsán.  

Élveztük  viszont  azt,  hogy  a  tör-
ténés  némely  csomópontját,  például  
a  szécsényi  gyűlést,  az  érsekújvári  
találkozót,  vagy  a  baljós  vajai  meg-
beszélést  kosztümös  jelenetek,  „élő-
képek"  jelenítik  meg,  s  Koltai  János,  
a  kellemes  narrátor  időnként  besétál  
a  kosztümök  közé  s  úgy  magyaráz.  

S  ha  e  jelenetekkél  nem  sikerült  is  
mindig  a  leglényegesebb  mondani-
valót  s  nem  is  a  legszerencsésebben  
kifejezni,  mégis  nagyot  segítenek  a  
nézőnek  (különösen,  ha  színes  ké-
szüléke  van)  a  korképet  rekonstruál-
ni. 

A  legjobban  —  mi  tagadás  —  a  
II.  Rákóczi  Ferenc  Emlékirataiból  
idézett-felolvasott  részek  tetszettek.  
Sajnálhattuk  azonban,  hogy  Kránitz  
Lajos  megszemélyesítésében  az  Em-
lékiratok  szerzőjének  embersége  s  
méltósága  nem  érződött  eléggé.  

Sok  volt  még  a  lovaglás,  szép  lo-
vakon,  szép  tájakon:  üde  látvány,  
de  steril  —  nem  vitte  előbbre  a  
„cselekményt".  Keveselltük  viszont  
a  kuruc  sikerek  említését,  pedig  hi-
szen  a  szabadságharc  nyolc  éve  alatt  
ezekből  is  nem  kevés  volt.  Szívesen  
hallottunk  volna  az  ónodi  gyűlésről  
s  drámai  eseményeiről  —  de  persze  
három  ötvenperces  filmbe  nem  fér-
het  minden  bele.  Egészében:  e  soro-
zat  segít  történelmi  múltunk  egy  
fontos  korszakát  helyére  fenni,  egy  
olyan  kort,  amely  népünket  és  leg-
jobbjait  mindig  foglalkoztatta  (most  
Ady  kurucos  verseire  gondolhatunk),  
és  így  érdemes  volt  a  háromszor  öt-
ven  percet  a  képernyő  előtt  tölteni.  
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