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A Rákóczi-emlékezet és a „pszeudo-Rodostó”-kép földrajzi 
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1.  Abstract 

 

Francis II Rákóczi (1676–1735) has always occupied a prominent place in Hungarian memory. The 

aim of the study is to present the possibilities for changes in memory spaces as well as a special 

situation when a memory space begins to migrate. With the reburial of Rákóczi and his comrades-

in-arms in 1906, the Tekirdağ (Rodostó) memorial site was threatened with emptying, as the main 

Rákóczi memorial became Košice (Kassa). After the World War I (1920), it moved away from the 

country, so it was not suitable to become a memorial space for the entire nation. For a short time, 

Košice returned to the Hungarian state, so the Košice memorial space could flourish again, but 

after the World War II the tearing became permanent. 

Meanwhile, the memory space in Tekirdağ was undergoing a transformation, as Kelemen 

Mikes became the main driving force instead of Rákóczi in real memory. Rákóczi's memory thus 

became twofold with that of the original Tekirdağ and Košice, who could be called the “pseudo-

Rodostó”. In the study, I want to present the multi-layered memory of Rákóczi, especially in the 

light of the changes of the 21st century, by comparing the memorial points in the two settlements 

of Tekirdağ and Košice.    

Keywords: Francis Rákóczi II, remembrance, geography of memory, sites of memory 

 

 

2.  Bevezetés 

 

A magyar történeti kánon egyik legjobban ismert alakjának tekinthető II. Rákóczi Ferenc (1676–

1735) életével több nagyobb monográfia is foglalkozott az idők során. II. Rákóczi Ferenc személye 

mindig is kiemelt helyet foglalt el a magyar emlékezetben. A mai fogalmainkkal „emigrációként” 

meghatározott csoportot először II. Rákóczi Ferenc hozta létre, amikor is 1711 elején elhagyta az 

országot külföldi segítség reményében. Az orosz támogatás elmaradása után a fejedelem először 

Lengyelországban, majd Franciaországban (Grobois), végül pedig az Oszmán Birodalomban, 

Rodostóban (ma Tekirdağ, Törökország) telepedett le. A Bercsényi Miklós anagrammája szerint 

csak „Ostorod”-nak nevezett falu lett az első magyar politikai emigráció egyik legelső emlékezeti 

helye, melyet később további csoportok idéztek fel vándorlásuk során (Missilis levelek 1978). 

                                                 
1 PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola, Pécsi Tudo-
mányegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola. 
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A rákövetkező századokban alkotott Rákóczi-történetek kisebb-nagyobb lelkesedéssel emlékeztek 

meg Rákóczi személyéről, fenntartva ezzel a diskurzust. A 20. századi (1906) kassai újratemetés és 

elszakítottság mély nyomot hagyott a magyar emlékezetben. A 21. században is fennmaradt ez az 

érdeklődés a fejedelem személye iránt, amit jól bizonyít, hogy a magyar országgyűlés először 2003-

ban, majd 2018-ban is Rákóczi-emlékévet hívott életre, 2015-ben pedig emléknapot jelöltek ki II. 

Rákóczi Ferencre emlékezve. 

 

 

3. Az emlékezeti terek elmélete 

 

Pierre Nora szerint a különböző emlékezeti helyek (lieux de mémoire) összefonódása élővé teheti 

a történelmet, erősítve az identitást és az együttélést. Szimbolikus összetevőnek tekinthetjük a 

győztes-vesztes ellentétet, valamint az állami és helyi emlékezet között fennálló különségeket is. A 

vesztesekhez köthető emlékezeti helyek mindig érzelmekkel telítettek, amit Nora „forró 

emlékezetnek” nevez, ilyenek lehetnek például a hősi múlt képviselői. Ezzel szemben az állami 

(győztes) emlékezet fentről kikényszerítve jön létre – nemzeti autoritásból vagy formális testületből 

fakadóan. A „Mi” pillanataink kiemelkedőek a közös identitás számára, amihez legtöbbször a 

történelmi tapasztalatokat használják fel (Nora, P. 1999). 

Gerry O’Reilly jól mutat rá, hogy a jelenlegi szabályzások közül az a legismertebb, amelyet 

az „International Coalition of Sites of Conscience” szervezete adott ki. Eszerint négy fontos 

szegmense van az emlékezésnek. Az első a hivatalos igazság, vagyis a közvélemény általánosan 

elfogadott (vagy tagadott) gondolkodása arról, ami történt. A második a narratív igazság, amelybe 

egyaránt beletartozik az áldozatok, a szemtanúk és az elkövetők magyarázata is. A harmadikat 

nevezhetjük társadalmi igazságnak, vagyis a főbb döntéshozók által ütköztetett és megszilárduló 

emlékezeti képnek. A negyediket röviden „gyógyító emlékezetnek” nevezhetjük, amely kettős céllal 

bír: egyrészt segít begyógyítani a régi sebeket, egyben pedig meg kívánja akadályozni azt, hogy az 

újból megtörténjen (O’Reilly, G. 2020). 

A szimbolikus térfoglalással kapcsolatban számos – magyar tapasztalatokat is feldolgozó – 

tanulmánnyal találkozhatunk. Kitűnő példa erre Szigetvár esete, amelyben Szulejmán és Zrínyi 

Miklós „párviadalát” értelmezték ilyen küzdelemnek. Ennek alapja, hogy az újabb kutatások mellett 

a mai napig érezhető bizonyos fokú érzelmi többlet a területtel kapcsolatban, mivel mindkét fél 

magáénak érzi Szigetvár emlékezeti terét (Pap N. 2018). Hasonló munkák zajlanak jelenleg is az 

1526-os mohácsi csata emlékezeti tereivel kapcsolatban, ami szintén több rétegből áll. Ez ugyanis 

két nagyobb katonai összecsapást is magában foglal, a mohácsi és a második mohácsi csatának 

nevezett harsány-hegyi csatákat (1526 és 1687). A Balkánon is találhatunk példákat az emlékezeti 

terek feletti irányítással kapcsolatban, mint például a rigómezei és mohácsi csaták emlékezetének 

összevetésénél (Pap, N. – Reményi, P. 2020). 
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4.  Az emlékezeti terek változása és Kassa, mint „pszeudo-Rodostó”-kép 

 

Kassa a Rákóczi-szabadságharc idején többször is előtérbe került, a leghíresebb alkalom ezek közül 

az 1706-os eseményekhez kötődött, amikor Jean Rabutin császári tábornok ostroma után a város 

örömmel fogadta Rákóczit, aki bevonulását maga is megörökítette röviden emlékirataiban (Rákóczi 

F. 1979). A szabadságharc bukása előtt Rákóczi – támogatókat keresve – külföldre távozott, és 

onnan nem is tért vissza. Először Lengyelországban, majd egy rövid angliai kitérő után 

Franciaországba került, ahol folytatta ügyének támogatását. Az emigrációban lévő magyar közösség 

azonban nem érhette el, hogy a franciák a végletekig támogassák ügyüket. Rákóczi így egyre inkább 

kiszorult a diplomáciai ügyekből és az újabb Habsburg-török háború hírére (1716–1718) török 

területre kívánt menni. Megérkezése azonban már későn történt, és szinte csak a háború végére 

érkezett meg a hadszíntér közelébe. Nem véletlen, hogy ebben már nem kapott nagy szerepet, 

ugyanakkor az oszmán állam nem adta ki őt a Habsburgoknak sem. Száműzetésük ezzel vált 

teljessé, és Rodostóban történő elhelyezésükkel Rákóczit és körét kizárták a politikai ügyekből. A 

bujdosók közül többen tértek vissza hazájukba, mások pedig a fejedelemmel maradva élték 

mindennapjaikat. A fokozatosan csökkenő létszám végül Rákóczi 1735-ös halálával csappant meg 

igazán, ami után a magyar kolónia száma még inkább fogyni kezdett. Erről az időszakról szólt Mikes 

Kelemen későbbiekben bemutatott írása. 

A 19. században több költő említette Rákóczit, így például Petőfi Sándor is írt költeményt 

róla. Az 1848–1849-es szabadságharc leverése után kezdett előtérbe kerülni Rákóczi és küzdelme. 

A magyar függetlenségi mozgalmaknak Kossuth Lajos temetése után egyre inkább vágyott céljuk 

volt a fejedelem és társai hamvainak hazaszállítása. A politikai csatározásokban kitűnt Thaly 

Kálmán, aki oroszlánrészt vállalt azon viták során, amelyek a Rákóczi Ferenc és társai ellen még 

1715-ben hozott törvény kapcsán zajlottak (1715. évi XLIX. tc). Az ezt módosító törvénycikkely 

végül a súlyos ellentétek eltűnésére hivatkozva függesztette fel a korábbi törvényt (1906. évi XX. 

tc.). A politikai vitáktól erősen terhelt II. Rákóczi Ferenc személye ugyanis ekkorra már az udvar 

számára is vállalható volt – mondhatni történelmi szereplővé vált, ráadásul még törvényt is 

módosítottak ebben az ügyben. A közös Habsburg-magyar kormányzás számára ugyanis 

kulcskérdésnek tűnt, hogy milyen módon tudják majd emlékezetpolitikájukat közösen kialakítani. 

Ehhez olyan személyekre lett volna szükség, akik mindkét fél szempontjainak megfelelnek. Rákóczi 

elismerésével ugyanakkor a Habsburg uralkodó, I. Ferenc József inkább a birodalmában élő 

nemzetiségeknek kedvezett, mintsem saját dinasztiájának. Rákóczi személye ugyanis, ahogy ekkor, 

úgy a későbbiekben is elfogadott volt a Kárpát-medencében élő nemzetiségek számára (kivéve a 

szerbeket és a horvátokat). Az újratemetésre két különálló eseménysorozatban került sor, először 

Budapesten (1906. október 28.), majd másnap reggel Kassán (október 29.). Az ünneplő tömeg már 

a vasútállomáson várta a megérkező vonatot, majd Thaly Kálmánnal az élen indultak el a Szent 

István-bazilikába. Ezen a helyszínen Samassa József bíboros tartott ünnepi istentiszteletet a 

fejedelem és a bujdosásban vele tartók emlékére. A lépés jelentőségét mutatja, hogy ez egyszerre 

volt a hazafias érzések támogatása, aktuálpolitikai gesztus egyben pedig – és talán ez a legfontosabb 

– egy magyar történelmi személy méltó eltemetése (Halász H. – Katona Cs. – Ólmosi Z. 2014). 
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5.  Kassa „hazatérése” és az 1938-as Rákóczi-megemlékezések 

 

Az 1938. november 2-án Bécsben meghozott ítélet (első bécsi döntés) szerint Magyarország 

megkapta Kassát, Ungvárt, Munkácsot és ezek környékét, ugyanakkor több korábbi magyar terület 

továbbra is Szlovákiánál maradt. Az előzetes tárgyalások a magyar és csehszlovák fél között nem 

jártak sikerrel, így a helyzetet a német döntőbíráskodás alakította ki. A döntéssel közel 12 ezer 

négyzetkilométert csatoltak az országhoz több mint másfél millió lakossal, amellyel szinte az egész 

ország egyetértett és örömét fejezte ki később (Romsics, I. 2010). 

A magyar kormányzat igyekezett megteremteni a térfoglalás ideológiai alapjait. Ehhez 

kitűnően illeszkedett II. Rákóczi Ferenc képe és személye. Az első fontos lépés egy emlékérem 

kiadása volt Rákóczi arcmásával (1. ábra), amelyet a „visszatért” országrészre bevonuló katonaság 

számára osztottak ki. Ezt követték azok a különböző képi alkotások, amelyek ikonográfiai 

szempontból is propagandisztikus hatással bírtak. Ezek közül kettőt kívánok itt bemutatni, amely 

hasonló körülmények között ábrázolja a célokat. 

 

 

1. ábra: Felvidéki emlékérem 
Forrás: MaNDa https://mandadb.hu/tetel/651071/Felvideki_Emlekerem 
A budapesti Piarista Múzeum gyűjteményéből 
 
Az első kép egy levelezőlap, amelyen Kassa látképe található. A rajta ábrázolt emlékek többsége 

magához II. Rákóczi Ferenchez köthető: lovas portréja mellett láthatjuk a dóm mellett található 

emléktábláját, valamint Rákóczi sírját. A kép bal oldalán az ország kormányzója, Horthy Miklós 

tűnik fel, aki Rákóczihoz hasonlóan fehér lovon ül, és jobb felé néz. A szimbolikus összehasonlítás 

https://mandadb.hu/tetel/651071/Felvideki_Emlekerem
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mintegy erősíteni kívánta a terület (Kassa) felett gyakorolt magyar szuverenitás jogfolytonosságát, 

valamint a legitimációt szolgálta (2. ábra). 

 

 

2. ábra: Képeslap Kassáról 
Forrás: Zempléni Múzeum, Szerencs2 

 

A második képnél hasonlóan Horthy Miklós és II. Rákóczi Ferenc látszódik két oldalon, fehér 

lovon ülve. A kép közepén található a fő emlékezeti tér, vagyis a Szent Erzsébet dóm és a Rákóczi-

kripta. Emellett még két városi helyszín került be, mint jelentős helyszín (3. ábra). 

Az ábrázolások összevetéséből kiderül, hogy II. Rákóczi Ferenc személyét megpróbálták 

felhasználni az első bécsi döntés (1938) utáni területszerzések megindoklásához. A magyar 

történelem szereplőjének ilyesfajta felidézése a propagandisztikus célok mellett a terület 

szimbolikus visszafoglalását is célozhatta, vagyis a terület feletti uralom „visszaszerzését”. A 

korabeli vélekedések szerint ezek a területek (például Kassa) csak ideiglenesen voltak távol a magyar 

hazától, így az 1938-as események helyreállították a korábbi állapotokat. Horthy Miklós és II. 

Rákóczi Ferenc személyének összehasonlítása a további kutatások területe lehet a későbbiekben.  

                                                 
2 Hálás köszönettel tartozom a szerencsi Zempléni Múzeumnak a jelen tanulmányban illusztrációként felhasznált há-
rom képeslap fotómásolatának rendelkezésre bocsátásáért.  
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3. ábra: Képeslap Kassáról 
Forrás: Zempléni Múzeum, Szerencs 

 

Az ábrázolások összevetéséből kiderül, hogy II. Rákóczi Ferenc személyét megpróbálták 

felhasználni az első bécsi döntés (1938) utáni területszerzések megindoklásához. A magyar 

történelem szereplőjének ilyesfajta felidézése a propagandisztikus célok mellett a terület 

szimbolikus visszafoglalását is célozhatta, vagyis a terület feletti uralom „visszaszerzését”. A 

korabeli vélekedések szerint ezek a területek (például Kassa) csak ideiglenesen voltak távol a magyar 

hazától, így az 1938-as események helyreállították a korábbi állapotokat. Horthy Miklós és II. 

Rákóczi Ferenc személyének összehasonlítása a további kutatások területe lehet a későbbiekben.  

 

 

6.  Rákóczihoz köthető emlékek Kassán és Rodostón 

 

Rákóczi Ferenc életéhez számos neves cselekedet és helyszín kapcsolódott már saját korában is. Az 

idő előrehaladtával egyre több emlékezeti hely jött létre Rákóczihoz és köréhez kapcsolódóan. Ezek 

összegyűjtése eddig csak sporadikus módon történt meg, egészen a legújabb Rákóczi-évfordulóval 

összefüggésben kiadott gyűjteményig (Ilyés G. 2020).3 Jelen tanulmányban ezt a munkát kívánjuk 

alapul venni, hogy összehasonlítóvá tehessük Rodostó és Kassa Rákóczi-emlékhelyeit. A 

kiadványban számszerűleg 20 különböző emlékezeti pontot találhatunk Rákóczival kapcsolatban. 

A megoszlás tekintetében többségében vannak a törökországi emlékek a mai Szlovákia területén 

lévőkkel szemben (12, illetve 8 darab). 

                                                 
3 A gyűjtés eredményeit lásd a tanulmány végén található mellékletben 
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A hagyományos Rákóczi-emlékezethez társított Rodostó területén több emlékezeti tér is 

egymásba csúszott. A szimbolikus emlékezetti tér nem egyedül Rákóczi Ferenchez köthető, hanem 

egy komoly kultuszhelyhez hasonlóan több rétegből áll. A hazakerülő bujdosók közül két további 

személy körül alakult ki emlékezeti réteg: az egyik Thököly Imre (1657–1705), a másik pedig 

felesége, Zrínyi Ilona (1643–1703), aki Rákóczi Ferenc édesanyja volt. A mi szempontunkból az 

utóbbi személy válik igazán érdekessé, mivel mindkettőjüket egy helyre temették Törökországban, 

majd Kassára is együtt kerültek. Zrínyi Ilona számára 1943-ban szerveztek emlékünnepet (Zrínyi 

Ilona-emlékév) Magyarországon, emléket állítva hányattatott sorsának és önmaga vállalt 

emigrációjának (Péchy-Horváth R. 1943).  

Az emlékezethez kapcsolódó személyek következő csoportjába olyan, a már említett 

„bővített” Rákóczi-emlékezethez tartozó személyek kerültek, mint például Bercsényi Miklós, 

Esterházy Antal és a fejedelem íródeákja, Mikes Kelemen. Utóbbi nem csak a történelemből és az 

emlékezetből ismert, hanem a magyar irodalomtörténet kimagasló teljesítménnyel bíró szereplője 

is volt. Leghíresebb munkája, a Törökországi levelek már saját korszakában is kiemelkedő magyar 

nyelvű munka volt, amelynek értékelése a mai napig állandónak mondható.  

A Rákóczi-emlékezet materiális – és egyben térbeli – megvalósulásainak többsége egy adott 

földrajzi térhez köthető: a Magyar utcához (Macar Sokağı), valamint az ott található Rákóczi-

házhoz és annak környékéhez. Az épület előtti utcát később Rakoczi Caddesivé, vagyis Rákóczi 

sugárúttá nevezték át. A Rákóczi-ház megismerése, és egyben felújítása a 20. század húszas éveiben 

gyorsult fel igazán. Ennek során Tahy László, isztambuli magyar követ 1927-ben megvásárolta 

Rákóczi Ferenc hajdani ebédlőházát. A romos állapotban lévő épületet lebontották, majd Möller 

István tervei alapján Gridi Papp Imre építész vezetésével építették újjá 1932-ben (Fodor – Kovács 

– Kövecsi-Oláh 2017). A ház megújulása egyben az első világháború utáni kapcsolatépítés fázisában 

lévő, Magyarország és Törökország közötti diplomáciai kommunikáció első lépését is jelentette. 

Ennek volt látványos jele Gömbös Gyula magyar miniszterelnök 1933-as látogatása is, amiről egy 

tábla emlékezett meg. Ezt az eseményt örökítette meg a magyar Filmhíradó is, ahol Gömbös 

beszédét is idézték.4 A Rákóczi-ház (és egyben múzeum) húsz évvel később újabb táblát kapott, 

amelyen már a „Magyar Népköztársaság” nyilvánította magáénak Rákóczi emlékezeti terét 

(Emlékünnepély 1953). Az épület következő felújítására 1982-ben került sor, amelyet az Országos 

Műemléki Felügyelőség vezetésével hajtottak végre (Beszámoló 1984).   

Rákóczi rodostói emlékezetének eltűnése nem járt együtt azzal, hogy maga az emlékezeti 

hely megszűnt volna. Ehelyett inkább egy újabb magyar személy, Mikes Kelemen (1690–1761) 

emlékezetével töltődött fel. A székely származású kisnemes fiatal korában került Rákóczi udvarába, 

majd követte fejedelmét a száműzetésbe. A rodostói emigrációban kezdi el írni leveleit képzeletbeli 

nagynénjéhez, ami forrásként is szolgálhat a korszak megértéséhez. Életének különlegességét adja 

az is, hogy halálának pontos helyét nem ismerjük, így a róla szóló emlékezet nagymértékben 

szimbolikus elemekre támaszkodik. Rákóczi hamvainak hazaszállítása során felmerült, hogy Mikest 

is hasonló kegyben részesítsék, azonban ez nem történhetett meg a hamvak hiányában. Így ő maradt 

hátra hírmondónak, hogy a kuruc korra és Rákóczira emlékeztesse az embereket. Az összegyűjtött 

                                                 
4 A rodostói Rákóczi-ház felavatása, 1933. október. https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=813 (utolsó hozzáfé-
rés: 2021. 05. 21).  

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=813
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emlékezeti jelek közül három műalkotás és egy park viseli Mikes nevét, utalva ezzel a kultusz 

feltöltődésére (9., 11. és 12. emlékjel).  

Kassa esetében a legfőbb Rákóczi-emlékezetet két szakralizált épület adja. Az egyik a kassai 

dóm, amely a város vallási életének középpontját jelentette. A középkorban épült Szent Erzsébet-

dóm Rákóczi és társai nyugvóhelye, ami ilyen értelemben a magyar nemzeti emlékezet sarokkövét 

is jelentette és jelenti mind a mai napig (4. ábra). 

 

 

4. ábra: Kassa – Dóm és Rákóczi-emlékmű 
Forrás: Zempléni Múzeum, Szerencs 

 

Ide került a legtöbb Rákóczi-emlék, mint például a különböző résztvevők epitáfiumai vagy 

Dudits Andor Rákóczi-freskója, amelyek esztétikai szempontból is kiemelkedőek (Reisz T. Cs. 

2020). Kassa másik Rákóczi- emlékezeti terét a „Rodostói ház” környéke jelenti. Ennek alapját az 

1938-as kassai események képezik, amikor hírek jelentek meg egy lehetséges „Rákóczi-ház” 

létrehozásáról, azonban a 20. század második felének említett politikai viharai miatt a kérdés sokáig 

lekerült a napirendről. A múzeumot végül 1991. június 21-én nyitották meg a közönség előtt, 

jelenlegi formájában pedig a Kelet-szlovákiai Múzeum állandó kiállítóhelyeként funkcionál.5 

Különlegessége, hogy az építmény – számos megtalált ereklye felhasználásával – szinte tökéletes 

másolata a Rodostóban található (eredeti) Rákóczi-emlékezeti térnek. A bejáratnál lévő szobor a 

dómnál található dombormű modellje volt, így került végül jelenlegi helyére a múzeumhoz. A kassai 

Rákóczi-emlékezet nem csak a magyarok, hanem a szlovákok számára is nagy jelentőséggel bírt és 

bír napjainkban is. 

 

                                                 
5 https://www.vsmuzeum.sk/ (utolsó hozzáférés: 2021. 05. 21). 

https://www.vsmuzeum.sk/
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7. Az állami Rákóczi-megemlékezések és szerepük a 21. században Magyarországon 

 

A magyar kormányzat többször is intézkedést hozott a II. Rákóczi Ferencre és a Rákóczi-

szabadságharcra vonatkozó megemlékezéssel kapcsolatban. 2011-ben fogadták el azt a határozatot, 

amely minden év május 6-át – a többéves kuruc ellenállás tiszteletére – emléknappá nyilvánítja 

(Országgyűlési Határozat 2011). E programkörhöz hozzátartozott a Mikes-emlékév szervezése is, 

amely az író halálának 250. évfordulóját ünnepelte meg. Az eseményre készült weboldal alapján jól 

végigkövethető a megemlékezések formavilága, amely főként tudományos rendezvényeket és 

könyvkiadást jelentett.6   

2003-ban, a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 300. évfordulóján, Magyarországon az 

előzetes tervezések és hírek ellenére szerényebb ünnepségsorozatot tartottak. Ennek számos okát 

fedezhetjük fel. Az egyik, hogy az ünnepség megszervezésére létrehozott első bizottságot a 2002-

es parlament választások eredményei után feloszlatták, noha kisebb-nagyobb eredményeket már 

sikerült elérniük. Az új kormányzati struktúra keretében létrehozott Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma ekkoriban kezdte meg az emlékezeti kérdésekkel foglalkozó szervezetének, a -

Nemzeti Évfordulók Titkárságának a megszervezését. A szervezet feladata főként a koordináción 

és a pályázatkiíráson alapult, így több szervezet is fordulhatott hozzájuk támogatásért. Munkájukat 

több megemlékezés is fémjelezte, mint például Balassi Bálint, József Attila, Batthyány Lajos, 

Kazinczy Ferenc és Erkel Ferenc születése, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc, 

valamint Mátyás király trónra lépése jubileumi évfordulójának megszervezése (2004 és 2010 

között). A kormányhatározatból jól látható, hogy Rákóczi emlékéve kimaradt a megemlékezések 

közül, mivel a hivatal egy évvel később kezdte meg a működését (Nemzeti Emlékezet Programja). 

A Rákóczi-szabadságharcra való megemlékezés esetében a magyar kormány 1052/2003. (VI. 13.) 

számú határozatában nem konkrét célokat fogalmazott meg, hanem az ünnepség fenntartását 

célozta meg 2003 és 2011 között. Ennek során hazai és határon túli helyszíneken is 

megemlékezéseket kellett tartani az ott élő magyarság számára (1052/2003. (VI. 13.) sz. 

kormányhatározat).  

Az országban több megemlékezés is zajlott, Medgyessy Péter miniszterelnök a tarpai 

rendezvényen vett részt Juhász Ferenc honvédelmi és Németh Imre földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszterekkel (Rákóczi-ünnepség 2003). A Magyar Nemzeti Múzeumban 

rendezett „Haza, Egység, Szabadság” jelszóval meghirdetett és Rákóczi személyének szentelt 

kiállításon Görgey Gábor a nemzeti kulturális örökség minisztereként képviselte a kormányzatot 

(II. Rákóczi Ferenc emlékkiállítása, 2003).  

Törökországban eseménysorozatot rendeztek ebben az évben, amelynek keretében 

Rákócziról is megemlékeztek Rodostóban. Ennek fő alakítói az ankarai magyar nagykövetség és az 

isztambuli főkonzulátus voltak. Az eseményen részt vettek a török és a magyar kultuszminisztérium 

helyettes államtitkárai, Tekirdağ (Rodostó) megye kormányzója, Rodostó prominens személyei és 

számos magyar tiszteletbeli konzul. A rendezvénysorozat több kulturális eseménnyel és egy 

                                                 
6 http://mikes.ektf.hu/ (utolsó hozzáférés: 2021. 04. 23.). 

http://mikes.ektf.hu/
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emléktábla megkoszorúzásával záródott. A rodostói emlékezeti térben természetesen más dátumok 

is szerepet játszottak a megemlékezések szervezésekor. Rákóczinak és társainak Törökországba 

való utazása (1717) teremtette meg a török emigráció emlékezeti terét, így ennek megünneplése 

komoly szerepet játszik az emlékezés szempontjából.  

A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódóan 2009-ben tartottak megemlékezéseket Rodostóban. 

Erre Sárospatak és Kecskemét küldöttsége közösen utazott el. A Rákóczi Múzeum előtti utca 

visszakapta a „II. Rákóczi Ferenc” nevet (Magyar Külpolitikai Évkönyv 2009). 2017-ben az ankarai 

magyar nagykövetség részvételével tartottak rendezvényt ennek a megünneplése céljából. Az 

eseményen a magyar nagykövet, egy államtitkár, valamint a Magyar Kulturális és Baráti Társaság 

vezetője vett részt.7  

A korábbiakban láthattuk, hogy több kiadvány jelent meg ekkor a fejedelemről, vagyis az 

emlékezete ismét a közbeszéd részévé vált. A magyar országgyűlés 2018. november 27-én 

határozatot hozott és a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévvé nyilvánította (32/2018. (XI. 27.) 

sz. kormányhatározat 2018). 

 

 

8. Konklúzió 

 

II. Rákóczi Ferenc személye és emlékezete a magyar nép számára különleges helyen állt és áll a mai 

napig. A 21. században létező Rákóczi-emlékezet egy folyamatosan velünk élő és átalakuló tradíció, 

amelyet a politikai rendszerek – olykor alapjaiban való – megváltozása sem gyengíthetett meg. 

Rákóczi emlékezetének első helyeit 18. századi emigrációjának állomásai jelentették, így például a 

törökországi Rodostó, amely Rákóczi halálának helyeként a legfontosabbá vált. Az országtól távol 

lévő emlékezeti tér a 19. században került ismét a politika látóterébe, amikor több küldöttség 

érkezett a hamvak lokalizálására. 1906-ban végül sikerült Rákóczi és társai földi maradványait 

hazájukba visszaszállítani, így kerülhettek Kassára a fejedelem és társai hamvai. Kassa esetében ez 

az „új” emlékezeti tér 1918 után külföldre került, így az országon belüli Rákóczi-emlékezet mindig 

is érzékenyen reagált annak helyzetére. Ezen csak kis mértékben változtatott, hogy egy rövid 

időszakra – 1938 és 1945 között – Rákóczi kassai emlékezeti tere újra a magyar állam része volt.  

A hátrahagyott Rodostóban Rákóczi helyett egy újabb személy jelent meg az emlékezés 

alapjaként, mégpedig Mikes Kelemen, illetve az ő kultusza. A magyar emlékezetpolitika 

szempontjából látható, hogy Rodostó nem egyedül és kizárólagosan csak Rákóczi emlékezetét 

jelenti, hanem az őt szolgáló, de külön entitásként is értelmezhető Mikes kultuszának helye is 

egyben. Rodostó és annak szlovákiai mása (Kassa) együtt alkotja azt a Rákóczi-emlékezeti teret, 

amely nemcsak az anyaországban élő magyaroknak, hanem a külföldön élő magyarság számára is 

hivatkozási alap lehet. 

 

 

 

                                                 
7 https://ankara.mfa.gov.hu/news/megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-fejedelem-toeroek-foeldre-lepesenek-300-evfor-
dulojarol (utolsó hozzáférés: 2021. május 20). 

https://ankara.mfa.gov.hu/news/megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-fejedelem-toeroek-foeldre-lepesenek-300-evfordulojarol
https://ankara.mfa.gov.hu/news/megemlekezes-ii-rakoczi-ferenc-fejedelem-toeroek-foeldre-lepesenek-300-evfordulojarol
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Melléklet: a Rákóczi-szabadságharc emlékezeti pontjai (Ilyés G. és saját gyűjtés alapján) 

 

1. Kassai emlékek jegyzéke  

Emlékjel 

száma Elnevezése Leírása 

1. 

II. Rákóczi Ferenc és 

bujdosótársainak 

epitáfiumai 

Rákóczi és bujdosótársainak síremlékeit a 19. században 

találták meg a magyar tudományos követségek. A földi 

maradványokat és az emlékjeleket 1906-ban szállították 

Galatába az ottani lazaristák templomába. Innen szállították 

végső nyughelyükre a maradványok mellett az eredeti 

sírfeliratokat is, hogy az újratemetés teljes legyen. Ennek során 

Rákóczi Ferenc mellett Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Esterházy 

Antal, Bercsényi Miklós és Sibrik Miklós síremlékét szállították 

haza, eredeti helyükre pedig új emléktáblákat állítottak (Ilyés G. 

2020). 

2. 
2. Dudits Andor: 

Rákóczi-freskó (1916) 

Dudits Andor 1914 júliusa és 1915 novembere között festette. 

A művész a munkájában Rákóczi életének fontosabb 

eseményeit örökítette meg a születéstől a halálig. A tervezett két 

emléktábla nem készült el. Jelenlegi állapotába a 2011–2012-es 

felújításoknak köszönhetően került (Reisz T. Cs. 2020). 

3. 
3. II. Rákóczi Ferenc 

domborműve (1938) 

A Szent Erzsébet-székesegyház északi falára helyezett 

műalkotást július 24-én adták át ünnepélyes keretek között. Ez 

később átkerült a Rodostó-ház (Múzeum) területére (lásd. 6. 

emlék) (Ilyés G. 2020). 

4. 
4. II. Rákóczi Ferenc 

emléktáblája (1915) 

Az 1915-ben állított táblát a sekrestye bejáratánál helyezték el, 

1990-ben a templom felújításánál leszerelték, jelenleg a helyi 

cserkészcsapat tulajdonában van (Ilyés G. 2020). 

5. 
Rodostó-ház (1940–

1943; 1991) 

A törökországi Rákóczi-ház mása, ahová számos bútort és 

egyéb használati tárgyat is eljuttattak. Az épület 1943-ra 

elkészült, azonban a háború után nem nyerhette el végső 

formáját. Végül 1991-ben sikerült megnyitni itt a múzeumot és 

a Rákóczi-kiállítást, azóta a Kelet-szlovákiai Múzeum része 

(Ilyés G. 2020). 

6. 
II. Rákóczi Ferenc 

dombormű (1991) 

A Rákóczi-dombormű (lásd 3. emlék) mintájául szolgáló 

szobor, melyet az alkotó özvegye hagyott a múzeumra (Ilyés G. 

2020). 

7. 
II. Rákóczi Ferenc szobra 

(2006) 

A jubileumi évhez kötődő emlékünnepség során (a fejedelem 

születésének 330. évfordulóján) állított szobor (Ilyés G. 2020). 

8. 
II. Rákóczi Ferenc 

emléktáblája (2007) 

A Rákóczi-szabadságharc és az itt tartott szenátusi ülés 300. 

évfordulójára emlékező tábla, amelyet a Kassai Magyar 

Református Egyházközség és a debreceni Pro Patria Alapítvány 

állított (Ilyés G. 2020). 
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2. Rodostói emlékek jegyzéke 

Emlékjel 

száma Elnevezése Leírása 

1. Magyarok kútja (1812) 

Rákóczi és követői a 18. században török földre érkezve ennek 

környékén kaptak szállást. Már Rákóczi is emlékhelyet állított a 

forrásnak, ahol szomjukat olthatták a bujdosók. Ezt később 

többször megrongálták az idők során, legutoljára 1992-ben 

újították fel ismét (Ilyés G. 2020). 

2. 
Rákóczi bujdosótársainak 

emléktáblái (1906) 

Az 1906-ban hazaszállított kuruc vezetők (Bercsényi Miklós, 

Esterházy Antal, Sibrik Miklós) síremlékei helyére állított 

emléktáblák (lásd. Kassa 1. emlék). 

3. 

A II. Rákóczi Ferenc 

Emlékház és Múzeum 

emlékjelei – az 1931. évi 

újjáépítésről (1933) 

Tahy László isztambuli követ 1927-ben megvásárolta II. 

Rákóczi Ferenc korábbi ebédlőházát, amely igen romos 

állapotban volt. Több munkatársat fogadva végül egy évvel 

később készültek el az épület felújításával, amelynek oldalára 

magyar és török nyelvű táblát helyeztek el. Utóbbit 1945-ben a 

felújítások idején leszerelték és nem is helyezték vissza eredeti 

helyére. 

4. 
II. Rákóczi Ferenc 

emléktáblája (1953) 

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 250. évfordulóján – az 

országos ünnepségekkel párhuzamosan – itt is új emléktáblát 

állított a politikai vezetés, mégpedig a „Magyar 

Népköztársaság” felirattal. 

5. 

A Rákóczi 

Emlékmúzeum 

létesítésének emléktáblája 

(1968) 

Az 1931–1932-ben felújított épületben létesülő múzeum 

kiállításáról való megemlékezés. A táblát Péter János, a Magyar 

Népköztársaság külügyminisztere adta át (Ilyés G. 2020). 

6. 
Az 1982-es felújítás 

emléktáblája 

Az 1931–32-es építkezés és a régi épület felújításának emlékére 

állított tábla. Ide helyezték az 1905-ben időközben Kassára 

szállított berendezési tárgyak másolatait (Ilyés G. 2020). 

7. 

Kisfaludi Stróbl 

Zsigmond: II. Rákóczi 

Ferenc szobra (1972 k.) 

A szerző híresebb munkája az 1955-ben avatott Rákóczi-

szobor volt a Hősök terén. Ez a munkája az Emlékmúzeum 

előterébe került, ahol a látogatók mindig tiszteletüket tették 

utazásaik során. A felállítására vonatkozó adatokból egyelőre 

csak következtetni lehet annak felállítására. 

8. 

Somogyi József: II. 

Rákóczi Ferenc szobra 

(1986) 

A szobrász több munkájában ábrázolta Rákóczit. 1986-ban 

egyik szobra Rodostóba, a másik a sárospataki Várparkba 

került. 

9. 
Kis Sunyi István: Mikes 

Kelemen szobra (1992) 

A szobrot a sárospataki városi önkormányzata, munkácsi 

Rákóczi Szövetség, a borsi Rákóczi Emléktársaság és a Zágoni 

Mikes Kör ajándékozta a Rákóczi Emlékháznak. 

10. 
Sait Rüstem: II. Rákóczi 

Ferenc (1994) 

A szigetvári Szulejmán szultán emlékművével egyidőben a 

rodostói Rákóczi-szobrot is felújították egy egyezmény keretein 

belül. A Béke és Szabadság Parkban áll több hasonló emlékjellel 

együtt (Ilyés G. 2020). 
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11. 
Mónus Béla: Mikes 

Kelemen (2000) 

A Béke és Szabadság Parkban található Rákóczi-szobor (lásdd. 

10. emlék) közelében helyezték el a Mikes Kelement ábrázoló 

alkotást 1994-ben, amelyet a zágoni emlékmű ihletett (Ilyés G. 

2020). 

 

12. 
Győrfi Sándor: Mikes 

Kelemen (2012) 

Mikes síremlékének hiányában sokáig nem volt lehetőség a vele 

kapcsolatos megemlékezések megszervezésére. Ezen a 2012. 

június 15-én átadott „Mikes Kelemen Park” kívánt változtatni, 

ahol egy jelképes síremléket emeltek Mikesnek (Ilyés G. 2020).  
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