
„Si Deus pro nobis, quis contra nos?” 

Rákóczi család jelmondata 

 

Mesélnek a fák 

II. Rákóczi Ferencről 

Az Akarattyai Rákóczi szil 

 

 

Se szeri, se száma a 

Rákóczi emlékfáknak. 

Talán meg sem lehet 

számolni őket? Még az 

is lehet, hogy napja-

inkban is bukkannak 

elő újabb fák újabb tör-

ténetekkel. Reméljük 

Rákóczi legendája ma 

is él.  

Hogy a magyarság mi-

ért zárta szívebe II. Rá-

kóczi Ferencet? Mert a 

magyar szabadság 

egyik legnagyobb jel-

képe. Teljes joggal. 

Mindenét, életét, családját, birtokait felál-

dozva küzdött az osztrákok ellen az ország 

függetlenségéért. Tárgyalt és levelezett Eu-

rópa hatalmasságaival, ha kellett hadsereget 

szervezett és hadat vezetett, egészen addig, 

amíg vissza nem vette az osztrákoktól a 

trónt. A vezérlő fejedelem halála után is a 

szabadság jelképe maradt. Az országon 

uralkodhatott osztrák, diktálhattak kommu-

nisták, II Rákóczi Ferenc, Petőfivel és Kos-

suthhal együtt benne maradtak a történe-

lemkönyvekben. Sőt, a 

Kádár korszak akadémiai 

vezére, Glatz Ferenc ki-

adós tanulmányban fog-

lalkozott vele. 

Hogy a nemzet miért őrzi 

a fákhoz kötődő legen-

dákban is emlékét? Talán 

azért, mert a fejedelem-

nek nem volt igazi ott-

hona, székhelye. Sőt, 

még sírja is vándorútra 

kelt. Rengeteget utazott, 

de nem akárhogyan, a kor 

közlekedési eszközével, 

lóval. Érdekes volna tér-

képre vetni útjait. A ma kocsival száguldók 

is rácsodálkoznának. Ebben a nagy vándor-

lásban lehet, hogy a fejedelem egy-egy fá-

hoz kötődött? Arról nem is beszélve, hogy a 

természetben kóborló vadász ember gyak-

ran egy terebélyes fa árnyékában pihen 

meg, vagy teríti ki zsákmányát. Márpedig 

II. Rákóczi Ferenc lehetett korának egyik 

legnagyobb vadásza.   

Talán ezért őriz sok Rákóczi-famesét a sze-

rető néptudat? Járjuk utánuk!       

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rogerius_mester


 

Balatonakarattya 

Eredjünk először az Akarattyai Rákóczi szil 

nyomába! Hogy hol áll, vagy pontosabban 

hol állt a Rákóczi emlékét őrző szil? A 

kéklő Balatont kell célba vennünk és mikor 

északi partján vezető országúton Akarattya 

településhez érünk és felkapaszkodunk a 

löszfal hátára, na ott a magaslaton, a Bala-

ton irányában találjuk a fára emlékező em-

lékművet egy terebélyes park közepén.  

A település neve már Árpád kori oklevelek-

ben felbukkan: „Terra Akaratia”. 

Eötvös Károlyt „Veszprémmegye” című 

írásában a szomszédos településről, Kene-

séről így ír:  

„Kenese fölötte régi telep. Most falu. Egy-

kor a Pálos szerzet birtoka, jelenleg a vö-

rös-berényi alapítványi uradalomhoz tarto-

zik. Régebben város volt, s I. Ferdinánd egy 

1531-ben kelt levelében oppidulum-nak ne-

vezi. 1532. évi január 1-re ide volt összehíva 

az eleve Zákányra kitűzött részleges ország-

gyűlés, melyen 3 főpap, 60 főúr, a horvát 

bán, egy főispán, 8 távollévők követe és 

nagy számú köznemesség jelent meg, s hova 

I. Ferdinánd és János királyok, sőt V. Ká-

roly császár is küldött megbizottakat. Itt 

verte meg Isthvánffy István veszprémi s Or-

mándy Péter palotai várparancsnok egye-

sűlt serege 1584-ben Ali bég koppányi basát 

és várparancsnokot. Az ütközet Kenese fö-

lött, a falutól délre a Matacs-hegy tetején és 

lejtőjén folyt le. Ali béget s vele együtt Szi-

nán a basa nagyvezér fiát, Abdulláht, is el-

fogták s 5 zászlóval és 77 előkelő fogolylyal 

együtt ajándékként Bécsbe Ernő főherczeg-

hez küldötték. A kenesei uradalmat némely 

balatonfőkajári birtokokkal együtt Bethlen 

Gábor 1620-ban egyik buzgó hívének, Ke-

nessey Péternek adományozta. Ez volt első 

szerzője s megalapítója az előkelő Kenessey 

családnak, mely Veszprém, Fehér, Tolna, 

Somogy megyékben ma is fennáll és virág-

zik. Most Kenese lassanként balatoni fürdő-

teleppé kezd átalakúlni s ez irányban két-

ségtelenűl fényes jövő vár rá. Az útról, mely 

innen a Matacs tetején át vezet Enying felé, 

a világ legszebb kilátásainak egyike nyílik a 

Balatonra, Tihanyra s ezen túl a Bada-

csonyra.” 

„ … a világ legszebb kilátásainak egyike 

nyílik a Balatonra, Tihanyra s ezen túl a Ba-

dacsonyra.” Írja Eötvös Károly.  

Éppen fekvése miatt határfának is mondták 

a vén szilt. Somogy és Veszprém megye ha-

tárát jelezte. Leginkább a balatoni halászok-

nak, akik csónakjaikból a fa segítségével 

tudták, hogy meddig tevékenykedhetnek. A 

Somogy megyeiek a fa vonalától nyugatra, 

a Veszprém megyeiek keletre halászhattak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a Rákóczi szil Google térképen 



  



A szil 

Most, hogy ide találtunk ismerkedjünk meg 

a fával. Illetve a fáról már pár éve lemarad-

tunk, mert ma már csak a fa korhadó darab-

jait találjuk. De nézzünk utána, mi féle fa is 

volt a Rákóczi szil?   

A szilt a görögök egyenesen az isteneik vi-

lágába helyezték, Hermésznek szentelték. 

Hitük szerint a szil szárnyas termései kísér-

ték a lelkeket Hermész vezetésével a világ 

ítélőbírája elé.  

Ha a deákul írt nevének, az Ulmus-nak já-

runk utána, akkor az ókor nagy szerzőihez 

jutunk. Cato, Columella, Vergilius és Pli-

nius is említik műveikben. 

Ha meg a magyar név után, a szil után kuta-

tunk, akkor azt látjuk, hogy az állam alapí-

tását követő években azonnal rábukkanunk. 

A híres Tihanyi Bencés apátság alapító le-

velében, melyet keletkezésétől 1055-től 

Pannonhalmán féltve őríznek, olvasható a 

„zilu kut” helynév, melyet ma Szilkút-nak 

írnánk.  

 

 

a Tihanyi Bencés apátság alapító levele a Pannonhalmi 

Apátság könyvtárában lévő tárlóban 

 

Megállapíthatjuk, hogy a szil mélyen 

benne gyökerezett az európai és a ma-

gyar kultúrájában is. 

 

Abban az időben, éppen II Rákóczi Ferenc 

életében, mikor az európai ember serényen 

igyekezett megismerni a természet kincseit 

és megnyitotta a növényvilág nagykönyvét, 

természetesen az elsők között a szilt is bele 

írta. Érdekes, hogy nem a botanika atyja 

Linné, hanem az angol Philip Miller, a ker-

tészek hercege írta le a mezei szilt.  

 

 

Philip Millert ábrázoló kép a világhálóról 

 

Éppen Rákóczi idejében készült el a szi-

lek botanikai leírása. 

 

Ha szilt keresünk, akkor abból háromfélét 

(egyesek szerint négyet) is találhatunk a 

Kárpát-medencében. Az Ulmus laevis-t, 

más néven vénic szilt, az Ulmus glabra-t, a 

hegyi szilt és az Ulmus minor-t, a mezei 

szilt.  

A három testvér, az egy növénynemzetség-

hez tartozó három faj, elosztotta egymás kö-

zött az eurázsiai szárazföld élőhelyeit.  

 



A vénic szil 

vénic szil Bartha Dénes Magyarország fa- és cserjefajai 

könyvében 

 

Az Ulmus laevis, a vénic szil alacsony fek-

vésű, sík területekre húzódott le. A Kárpát-

medencében az Alföldre, ott is inkább fo-

lyók, vízfolyások mellé. Termete a szilek 

között közepes, úgy 15-20 méter. A három 

testvér között a legnagyobb levelet bontja. 

Talán az Alföld folyói mellett kell legke-

vésbé spórolni a párologtatással? Leveléről 

könnyen felismerhető, mert két fele legin-

kább különbözik. Különösen a levélvállnál 

a legnagyobb a különbség. Jó volna tudni 

mire végre ez a felemás levél, azon kívül, 

hogy mi könnyen felismerhessük. De ha ép-

pen téli álmát alvó szillel futunk össze, ak-

kor se kell kétségbe esnünk, hogy levéltelen 

állapotában nem tudjuk megkülönböztetni a 

fajokat egymástól, mert rügye is árulkodik. 

A vénic szilé hegyes és fényes, a hegyi szilé 

inkább kövér, a mezei szilé meg apró. 

 

 

kifejlett vénic szil 

 

A hegyi szil 

Az Ulmus glabra, a hegyi szil inkább a ma-

gasba, a hegyekbe érzi jól magát, ott is in-

kább a bükk védelmében. A Kárpát-meden-

cében is a hegységekben fordul elő. Az 

egész fa a magashegyi körülményekhez al-

kalmazkodott. Társai között a legalacso-

nyabb, hogy a szeleknek könnyebben ellen-

álljon. Ágai is erősebbek, mint a két másik 

szilé, melyek védett helyeken gyengébb tar-

tószerkezetekkel is meg tudják napelemiket 

tartani. De még a törzs alja is kiszélesedik, 

hogy törzsoszlopa talpazatát megerősítse. 

Rügyeit vastagabb télikabáttal védi terem-

tője. Ezzel is a hegyvidéki levegőhöz alkal-

mazkodott. Levelei talán legkevésbé fele-

másak és gyakran csúcsuk egy nyúlványban 

végződik.   



 

a hegyi szil Bartha Dénes Magyarország fa- és cserjefajai 

könyvében 

 

A mezei szil 

Az Ulmus minor-nak azok a területek ma-

radnak, amit a vénic- és a hegyi szil megha-

gyott, a dombságok. Az alacsonyabb terüle-

tekre még csak-csak lelátogat, de a maga-

sabb hegyekre már nem merészkedik fel. 

Egy-egy növénynemzetség gyermekei 

gyakran osztják el egymás között a területe-

ket. Így van ez például a magyarországi há-

rom hárssal vagy kőrissel is.  

A mi szilünket, a Rákóczi szilt Kaán Károly 

Ulmus campestris-nek írja, melyet az ál-

landó keresztelő kedvükben lévő botaniku-

sok azóta Ulmus minor-ra neveztek át. Te-

hát a Rákóczi szil a három hazai szilfaj kö-

zül a mezei szil. 

A mezei szil termete magas, akár 20-30 mé-

terre is felágaskodik. Rekorder a másik két 

hazai rokona között.  

 

A mezei szil nő legmagasabbra a hazai 

szilfajik között. 

 

De életkorában is csúcstartó ebben a három-

tagú családban. 400-500 évet is megélhet 

míg a másik két szil nagyjából ennek a kor-

nak csak felét érik el.  

 

A mezei szil a leghosszabb életű a három 

hazai szilfaj között. 

 

Koronája fiatalon tojásdad, majd kissé szét-

terülve sátorozó formát ölt. Tövében és gyö-

kerén is gyakran sarjak fakadnak. Nagy 

életerővel újul meg, ez is megkülönbözteti 

a gyökérsarjat egyáltalán nem és tősarjakat 

is csak ritkán hozó és két társától. 

 

A mezei szil a leginkább megújulni képes 

a hazai szilek között. 

 

 

                  a mezei szil koronaszerkezete 

 



Törzse vastag, a gyökérnyakban jellegzetes 

gyökérterpeszekre támaszkodik. Kérge fia-

talon sima barnásszürke színű, aztán ránco-

sodik, hosszában mélyen, keresztirányban 

sekélyeben repedezik.  

Ágai vastagok, 

vesszői azonban 

vékonykák, zöl-

dek vagy vörö-

sesbarnák. A 

vesszőn ülő rü-

gyek aprók, va-

daktól, hidegtől 

szőrzet nem 

védi.  De nem is 

kell, mert a va-

dak inkább a na-

gyobb rügyű fa-

latokat kedvelik.   

 

A mezei szilnek 

fejleszti a legki-

sebb rügyeket. 

 

Hajtása zöld 

vagy vöröses-

barna, kopasz, 

fehér parasze-

mölcsök sora-

koznak rajta.   

Leveli nem túl nagyok, 5-10 cm hosszúra 

nőnek, szélesek vagy visszástojásdadok, 

válluk erősen ferde, csúcsuk kihegyezett, 

szélük egyszeresen vagy kétszeresen fűré-

szes. 

Virága apró, vörösesbarna, felemás vagy 

hímnős, lombfakadás előtt, kikelet havában 

nyílik. A virágpora szelek szárnyán repül. 

 

A mezei szil virágpora nagy területek hó-

dít meg. 

 

Termése is a széllel közlekedik fáról-fára. 

1,5-2 cm-es, visszás tojásdad, ék vállú, kör-

lepedékes makk. 

30 éves kora előtt 

hiába várunk ter-

mést. 

 

A mezei szil ter-

mése repítő szár-

nyakon messze 

repül. 

 

Otthona Eurázsia. 

Ott is inkább Eu-

rópa közepe és 

déli része, Ázsiá-

nak pedig Európá-

hoz közelebbi ol-

dala.  

Az erdőkben nem 

a mezei szil a ki-

rály. Inkább meg-

húzódik a nagy 

tölgyek, kőrisek 

árnyékában, a má-

sodik lombkorona 

szintet foglalja el. 

 

Az erdőkben nem a mezei szil a király. 

 

Aki ültetni akarja, annak érdemes tudni, 

hogy talajra igényes. Üde, tápdús középkö-

tött, és meszes talajokat kedveli, de a  

 



mezei szil termése 

 

szárazságot is elviseli. Szereti a meleget, de 

természetesen nem fagyérzékeny. Szereti a 

fényt, de az árnyékot is elviseli, hiszen az 

erdőben is a nagy fák a feje fölé nőnek. Nö-

vekedése gyors, hazai társai között a leg-

gyorsabb.  

 

A mezei szil a talajra igényes, de nagy tű-

rőképességű faj. 

 

A legrosszabb hír, hogy szilfavészre a hegyi 

szillel együtt nagyon érzékeny.  

A fa nemcsak életében szívós, halála után is 

méltó marad nevére. A faipar is a legkemé-

nyebb fák között tartja számon.  

Egyetlen alkalommal kellet egy nagy, 

Duna-parti szilfát kivágnom. 1988-ban Al-

másfüzitőnél a Duna gátat magasították, és 

az ártérben az építés útjában lévő fák kivá-

gása volt a feladatom. Az egykor nagy szi-

lállománynak egyetlen túlélője akadt a szil-

favész után ezen a területen. Vastag, szál-

egyenes vénc szil volt. Nem voltam nagy ta-

pasztalattal bíró favágó. Úgyhogy többször 

kivettem a láncvezetőt a fából és vizsgálgat-

tam az elakadása okát. A part menti nyarak-

ban, füzekben jól dolgozott a fűrész, csak 

akkor akadt el, ha törzsbe nőtt kavics került 

az útjába. Kerestem a szilben is a kavicso-

kat, de nem találtam. Kavics sem volt, a fű-

rész is rendben volt, de szil csaknem hagyta 

magát. Nem is tudtam kivágni. Nagy nehe-

zen megvágtam a hajkot és belefogtam a 

döntő vágásba, de rám esteledett. Kénytelen 

voltam azt a törvénytelenséget elkövetni, 

hogy behajkolva, rávágva állva hagytam a 

fát, hogy másnap folytatom a munkát a küz-

delmet. Abban reménykedtem, hogy egy lé-

lek sem fog arra járni holnap reggelig. Az-

nap éjszaka nem aludtam. Végig a fa járt a 

fejembe. Másnap a megszokottnál jóval ko-

rábban, fáradtan kocsiztam Almásfüzitőre. 

Siettem a félig kivágott szilhez. Reggelre el-

feküdt. Nekem nem hagyta magát. Mintha 

megmutatta volna, hogy az én erőm, akara-

tom kevés a kivégzéséhez, mintha az utolsó 

éjszaka még elbúcsúzott volna a földi világ-

tól, körülötte lévő társaitól és mintha végül 

tudomásul vette volna a hálátlan emberiség 

akaratát? 

 

A szil nagyon ellenálló fa. 

 



 

a mezei szil elterjedési területe 

 

 

          

                 vénic szil levele                                          mezei szil levele                                       hegyi szil levele 

 



A szilfavész 

A szilnek több betegsége is van. De ez min-

den hazai fajjal így van. A hosszú együttélés 

alatt kialakulnak a fáknak a kártevői és kór-

okozói, melyek a legtöbb esetben azért nem 

taszítják a kihalás szélére tápnövényeiket.  

A szilfa levelét is szívogatja külön bejára-

tott levéltetve (Erisosoma ulmi), egy másik 

(Tetraneura ulmi) szarvacskákat épít leve-

lére, púpozza gubacsatka (Aceria ulmicola), 

„S” alakú járatokat rág bele a kanyargós 

szildarázs lárvája (Aproceros leucopoda) és 

még sorolhatnám tovább. De egyik kártéte-

lét sem közelíti meg a szilfavész pusztítása. 

Az első világháború előtti időkben talán az 

egyik a szil volt az egyik leggyakoribb fa, 

mára meg alig van mutatóba egy-két pél-

dány. Ennek oka a szilfavésznek nevezett 

 

nagy szil szíjácsszú (Scolytus scolytus)  

betegség, melyet egy apró tömlősgomba, 

tudományos nevén Ophiostoma ulni. De le-

het, hogy nem is a gomba a fő vádlott, ha-

nem a szíjácsszú, melynek van kis- és nagy 

faja is. A gomba ráveti magát a költőjára-

tokban kifejlődött fiatal szúbogarakra. Jó 

erősen ráragasztja spóráit, hogy azok kire-

pülés után is rajta maradjanak. A szú még a 

fába rágás nehéz munkáját is elvégzi, így jut 

a gomba a frissen megfertőzött egyed 

farészébe, ahol a vizes oldatot szállítani hí-

vatott edénynyalábokat eldugítja. A fertő-

zött fák fonnyadni, száradni kezdenek, vé-

gül kiszáradnak.  

Tudni vélik, hogy Ázsiából hajon utaztattuk 

be a szilfavész kórokozóját, egy holland ki-

kötőbe. Miközben az ázsiai szilek ádáz el-

lenségeiknek már ellenálltak, az európaia-

kat védtelenül érte a támadás. Az európai 

szilek a kihalás szélére kerültek. Az ala-

csonyföldi kertészek rögvest nekiláttak el-

lenálló faj kinemesítésének. Ez lett az Ul-

mus x hollandika, a holland szil. A rossz-

nyelvek szerint aztán a hollandok hajózták 

át az Atlanti-óceánon furnérdeszka lapokkal 

Amerikába. Ez a világjáró gomba a hatva-

nas években visszahajózott Európába, ahol 

elindította a fertőzés második hullámát. 

Angliában a hetvenes években a szilfák két-

harmad része ebben a járványban elpusztult 

el.  

Természetesen folyik a küzdelem a szilfa-

vész ellen, de eddig átütő sikert még nem 

értek el a kutatók. Azok az egyedek, melyek 

ez idáig nem fertőződtek meg, figyelemre 

méltók.   

  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagy_szil_sz%C3%ADj%C3%A1cssz%C3%BA&action=edit&redlink=1


Eötvös Károly: Utazás a Balaton 

körül, 1890. 

 

 

Eötvös Károly képe a világhálóról 

 

A „Vajda” 1895-ben készült képével nézhe-

tünk szemben. Öt évvel a kép készítési előtt, 

53 éves korában adta ki személyes hangvé-

telű útleírását, az „Utazás a Balaton kö-

rül”-t. A Balatontól nem messze, Mező-

szentgyörgyön született a kor legismertebb 

politikusa, aki hosszú ideig Veszprémet 

képviselte az országgyűlésben és aki1983-

ban, a Tiszaeszlári perben a vádlottakat 

védte. Az Abbázia kávéházban fenntartott 

asztalánál intézte ügyeit, és talán ott is írta 

nagysikerű könyvét. Ebből a műből idézem 

a fáról szóló fejezeteket. 

„Csodálatos alkotása a természet-

nek. Dereka, főtörzsöke csak embermagas-

ságnyi. Tehát nem volt társa közelben soha, 

nem versenyzett senkivel, vele se versenyzett 

senki. Születése óta magányosan állt ott a 

dombtetőn büszkén, védtelenül, viharok és 

villámok ostromában. Ha lett volna társa 

vagy szomszédja: magasabbra nőtt volna 

törzse, s nem fejtette volna ki oly gyorsan, 

oly közel a földhöz koronáját. 

A magyarnak szilfa a nemzeti fája. A 

német elfoglalta a tölgyet, a lengyel a fe-

nyőt, az olasz és francia az olajfát. Ezer 

falu, város, halom, dűlő, határrész viseli ná-

lunk a Szilas és Szilágy nevet. S ahol ez a 

név van: ott magyar lakik, ott magyar tele-

pedett meg ezer év előtt. 

Mert a magyar csak a rónát, csak a 

síkot, csak a végtelent szerette. Aminthogy a 

lova is azt szerette. Van fája a síknak is. De 

csak puhafája. A nyár, a fűz, a rekettye. Szi-

laj fája csak a szilfa. Erős, kemény, szívós, 

hatalmas, viharokkal szembeszálló, amit 

hajdan szilajnak nevezett az irodalom is, a 

népnek nyelve is. Gyümölcsöt nem terem, de 

éjszakára tanyát ad varjúnak, seregélynek. 

A villám kikerüli, s ha beleüt is, nem árt 

neki. Legmagasabb csúcsára odaszáll a tu-

rulmadár. Onnan nézi a napot s a legelésző 

s ficánkoló ménest. Ágából, fiatal hajtásá-

ból faragták őseink az íjat. Századokon át 

él. Kora miatt kihalt szilfát még senki se lá-

tott. 

Az akarattyai szilfa messze lát. Észak 

felé a Bakony csúcsai, az Iszka, a Bögre, a 

Papodtető, a Halyag, a Hárs-ágy, a Kőrös-

hegy zárják el látó körútját. Napkelet felé 

Fehérvár aranyos tornyait és Szekszárd he-

gyeit látja. Dél felé a Mecsekig néz, s nap-

nyugat felé Tihanyon keresztül Badacsony 

büszke tetejére száll tekintete. A tihanyi ré-

ven át pedig végignéz a Balaton színén, s 

nem látja a partját sehol, mint a tengernek. 

Milyen régi ez a fa! Meg nem lehet 

mondani. Az 1532-i kenesei országgyűlés 

már ott látta, ott találta. A Batthyány, Tahy, 

Zalay, Nádasdy, Majláth, Csányi, Bottka, 

Forgách, Apponyi, Zay, Pósa, Horváth, Mé-

rey, Kőváry, Kisfaludy, Boronkay, Niczky, 

Sittkey, Bessenyey ma is élő nemzetségek 

öregei, főbbjei apródaikkal, kísérőikkel, hu-

száraikkal lombjai árnyékában poroszkál-

tak el, amikor a kenesei országgyűlésre 

gyülekeztek. Hát a már kihalt fényes nem-

zetségek! 

Csak pár év előtt hullott el Mohács-

nál a nemzetnek hős serege. Azelőtt egy ki-

rály is sok volt, most két királya volt a ma-

gyarnak. És két örök ellensége. A német és 



a török. Egyik jobban pusztította, mint a 

másik. 

Az az öreg fa ott a parton jól hallotta, 

amint az ország bölcsei és vitézei afölött ta-

nácskoztak: melyik jobb, melyik rosszabb? 

A török-e vagy a német? Melyikkel tartson 

a magyar? A törökkel-e vagy a némettel? 

Nem jobb volna-e mind a két királyt elker-

getni, s felállítani a szabad köztársaságot, s 

nemzetül szövetkezni a hatalmas törökkel? 

Öreg szilfa: te hallottad ezt a tanács-

kozást. A te lombod belesusogott, a te lom-

bod belebólingatott ebbe a tanácskozásba. 

Azóta negyedfélszáz esztendőn keresztül lá-

tod feljönni és lenyugodni a napot a magyar 

nemzet feje fölött. Végignézted a törökkel és 

a némettel lezajlott keserű küzdelmeket. 

Láttad győzelmében, láttad bukásában 

nemzetünket. Sokszor elbuktunk, mindig fel-

támadtunk. Öreg szilfa: te sokat tapasztal-

tál. És mondd meg nekünk most már: melyik 

szónak volt igaza 1532-ben? És mondd meg 

nekünk azt is: szaporodott-e bölcsességünk 

1532 óta? Meg tudnánk-e azokra a kérdé-

sekre ma igazán felelni? 

De hát hagyjuk ezt a dolgot, öreg 

szilfa. Úgyse tudod, miért beszélek én rólad 

annyit. Hiszen rólad semmit se tud a főváros 

közönsége. Téged föl nem keres nyaralókö-

zönség. Emlékeztető jel nincs függesztve 

rád. Korhadt oldalaid, korhadó ágaid nem 

őrzi a kegyelet. Isten számában élsz, s nem 

az emberek gondozásából. Meg kell monda-

nom őszintén: miért beszélek én rólad any-

nyit.” 

 

Eötvös Károly idézett soraiban az alábbia-

kat állapítja meg a fáról: 

 Főtörzsöke csak embermagasság-

nyi.  

 Nem volt társa közelben soha.  

 Az 1532-i kenesei országgyűlés már 

ott látta, ott találta. 

 

 

 

 

              Utazás a Balaton körül könyv korai kiadása 

 

 

Földváry Miksa, 1929. 

Földváry Miksa, a Selmecbányán végzett 

erdőmérnök, a hazai természetvédelem mű-

velője, Természetvédelmi Tanács egykori 

alelnöke összefoglaló művet nem hagyott 

hátra, de rengeteg cikket irt, melyek általá-

ban a Természettudományi Közlönyben je-

letek meg. Ezek az írások fontos forrásai a 

fák után kutatóknak.  

Írt az Akarattyai Rákóczi szilről egyetlen 

cikket írt. 1929-ben az alábbiakat közli a fá-

ról: 

 Törzskerülete 742 cm. 

 Magassága 22 méter. 

 Történészek állítása szerint régeb-

ben nem állott magában ez a fa. 

 Mellette egy másik, ennél idősebb 

fa állt. 

 Ez alatt a korosabb fa alatt tartotta 

országgyűlését a fejedelem. 

 



Kaán Károly, Természetvédelem 

és a természeti emlékek 1931. 

 

 

             Kaán Károly fényképe a világhálóról 

 

A trianoni nemzeti tragédiát követően a mi-

nisztérium pályázatot írt ki a jelentősen 

megcsonkított ország természeti értékeinek 

számbavételére. Úgy gondolták, ha az or-

szág erdőinek 90%-a elveszett, akkor a fá-

kat egyesével kell megbecsülni. Kaán Ká-

roly alapos pályázatot nyújtott be. Közel tíz 

év alatt végig utazta az országot, személye-

sen látogatta meg a természeti értékeket. Őt 

bízták meg a tanulmány elkészítésével, me-

lyet a természetvédelem a szakma első alap-

művének tart. A faápolók a kötet második 

felében szereplő faleírásokat tartják felbe-

csülhetetlen értéknek. A „Természetvéde-

lem és védett természeti értékek” című 

könyven az alábbiakat írja a szerző az Aka-

rattyai szilről: 

 

„A szilfák királya kétségkívül az akarattyai 

szil (Ulmus campestris), melyet a balatoni 

nyaralók olyan szívesen keresnek 

fel….Tényleg fejedelmi és olyan az elhelyez-

kedése, hogy messze nyugatról, Tihany or-

máról is látható. A fa mellől elragadó kilá-

tás nyílik a Balaton felé. Alig csalódunk, ha 

feltesszük, hogy olyan ültette oda, akit elbá-

jolt e pontról nyíló gyönyörű kép és ezért 

valamiféle tanyát vethetett ezen a helyen, 

amely mellé azután ezt a fát ültette. A val-

lásalapok bérletileg hasznosított szántó-

földjén álló és szűkre szabott szegényes ke-

rítéssel övezett enne az öreg fának mellma-

gassági kerülete 7,42 m. Mellmagassági át-

mérője 2,36 m. Magassága 22 m. Koroná-

jának átmérője 26 m. A földtől mért 1,30 m 

magasságban már három hatalmas ágba 

tagolódik. A szétágazásnál kialakult lapos 

felületen korhadás keletkezett. Nincs kétsé-

günk abban, hogy a vallás- és közalapítvá-

nyok intézősége a jövőben fokozottabb gon-

dozásban részesíti ezt a tiszteletre méltó 

öreg fát, és környezetet is e becses ereklyé-

hez méltón alakítja ki.”  

 

            Kaán Károly könyvének címlapja 

 

 A fa mellől elragadó kilátás nyílik a 

Balaton felé.  

 Szántóföldön áll. 



 Szűkre szabott szegényes kerítéssel 

övezett. 

 Mellmagassági kerülete 7,42 m.  

 Mellmagassági átmérője 2,36 m.  

 Magassága 22 m.  

 Koronájának átmérője 26 m.  

 A földtől mért 1,30 m magasságban 

már három hatalmas ágba tagoló-

dik.  

 

 

 

 

 



 

 

  

                      képeslap, 1940 

  

  



Kenyeres Lajos Ifj Dr. Tildy Zol-

tán: Védett természeti ritkasága-

ink, 1960.  

A könyv szerzői az Országos Természetvé-

delmi Tanács munkatársai. Tildy Zoltán a 

második világháború körüli vészterhes 

időkben kisgazdapárti vezető, református 

lelkész fia. Úgy is mondhatjuk, hogy politi-

kus család sarja mert az 1945-ös választáso-

kon édesapja, édesanyja, Gyenis Erzsébet 

és a fiú is országgyűlési mandátumot sze-

reztek. A kék cédulás választásokat köve-

tően az édesapa hosszú háziőrizetbe került. 

A fiú megértette a hatalom üzenetét. A po-

litikai pályát otthagyva Kaán Károly nyom-

dokába eredt. Így fordul figyelme a Rákoczi 

fa felé is. A szerzők az alábbiakat írják: 

 

„A Balaton túlsó, északi oldalán Balaton-

akarattyán, a műút mentén nagy tábla hívja 

fel a figyelmet, hogy itt áll a „Rákóczi 

szilfa”. Körülkerített, szépen godnozott kis 

liget őrzi az öreg fa Rákóczi emlékét. A ha-

gyományok szerint egy itt megtartott or-

szággyűlés alkalmával lovának hantárát 

Rákóczi fejedelem a fához kötötte.” 

 

 

Kenyeres Lajos Ifj Dr. Tildy Zoltán könyvének címlapja 

A rövid leírásból tehát megtudjuk: 

 A műút mentén nagy tábla hívja fel 

a figyelmet, hogy itt áll a „Rákóczi 

szilfa. 

 Itt megtartott országgyűlés alkalmá-

val lovának hantárát Rákóczi feje-

delem a fához kötötte. 

 

Tildy Zoltán fényképeket is készíetett a fá-

ról. Így az első kép után 30 évvel megint 

van egy ábrázolásunk. 

 

 

              

Kenyeres Lajos Ifj Dr. Tildy Zoltán könyvében 

megjelent kép a tájékoztató tábláról 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1945-%C3%B6s_magyarorsz%C3%A1gi_nemzetgy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945-%C3%B6s_magyarorsz%C3%A1gi_nemzetgy%C5%B1l%C3%A9si_v%C3%A1laszt%C3%A1s


 

                 

  Kenyeres Lajos Ifj Dr. Tildy Zoltán könyvében megjelent kép a Rákóczi szilről 

 

 

 

 

   



Balogh András: Magyarország ne-

vezetes fái, 1968. 

 

 

Balogh András képe a világhálóról 

 

Balogh András művész tanár, aki a Kerté-

szeti Egyetemen a kertépítő hallgatóknak 

szabadkézi rajzot tanított. Az egyetemen 

való elhelyezkedése előtt, rögtön a Művé-

szeti Akadémia elvégzése után Kaán Ká-

rolyhoz hasonlóan végig látogatta az ország 

nevezetes fáit és csodálatos grafikákat ké-

szített róluk. Írásait és képeit Magyarország 

nevezetes fái című könyven adta ki a Me-

ződazdasági kiadó 1968-ban. Ezeket olvas-

hatjuk a fáról: 

 Kerülete 7,42 m. 

 Magassága 12 méter. 

 Kora 400 év. 

 Az utóbbi években gyors pusztulás. 

 A fa mellé fúrt kút elvette a fától a 

vizet. 

 Mezei Ferenc veszi gondjaiba a fát. 

Kapocsy György: A magyarság 

nevezetes fái, 2000. 

Fotóművész, természetfotós és nagy tiszte-

lője magyar hagyományoknak. Egy köny-

vet szentelt nemzeti nagyjaink sírhelyeinek 

és egyet a nemzet fáinak is. Ebben szép ké-

pek mellett említi Eötvös Károly és Föld-

váry Miksa fáról szóló írásait. Az alábbi 

megállapításokat olvashatjuk: 

 

 1967-ben egyik fő ágát egy májusi 

szélvihar leszakította. 

 A következő évben már kis sem zöl-

dült. 

 Szoborszerűen megmaradt törzse 

1991-ben végleg kidőlt. 

 Rákóczi alatta pihent meg. 

 A fához kötötte lovát fejedelem. 

 Itt hirdette ki az ország akarattyát, 

innen származik a település neve. 

 Alig térdmagasságban megmaradt 

törzscsonkja. 

 Szerény kerítés övezi a fát. 

 Szabadságfát ültettek melléje 1991 

június 30-án, Balatonkenese 1000 

éves évfordulóján és egyben az 

utolsó szovjet katona kivonulásának 

napján.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Balogh András rajza a Rákóczi szilről 

  



 

A fa története 

Ha összefoglaljuk a fáról kiderített megálla-

pításokat, kibontakozik előttünk a fa törté-

nete. 

A fa a Balaton északi partján, Akarattya és 

Kenese közötti magaslaton állt, ahonnan 

csodálatos kilátás nyílik a Balatonra. Már az 

1532-i kenesei országgyűlés idején élt ez a 

fa vagy elődje? Lehet, hogy ültették, de le-

het, hogy a természetes növényállomány-

ban egykor oly gyakori szilfák egyike? Le-

het, hogy magányosan, de lehet, hogy egy 

társa társaságában élte le életét?  

A fára Eötvös Károly, a kor talán legbefo-

lyásosabb közéleti személyisége hívta fel a 

figyelmet 1890-ben. Eötvös a fát még jó ál-

lapotba találta. Csak egyetlen sérüléséről 

adott számot, egy 1853-ban villámcsapás 

miatt letört ágról.     

Méretéről csak az 1900-as évek elején érte-

sülünk pontosan. Magassága ekkor 22 mé-

ter, mint általában a kifejlett korú mezei szi-

leké. A korona átmérője magasságát négy 

méterrel meghaladta. Törzsének mellma-

gassági átmérője ekkor 2,36 méter, kerülete 

742 cm, tehát több mint négy öl. Törzse vas-

tag, de nem túl magas. A fa 1,35 centiméter 

magasságban négy hatalmas ágra ágazott el.  

Az 1920-as években a fát Kaán Károly még 

nagyon jó állapotban találta. A koronala-

pon, a négy vázág elágazásánál odvasodást 

talált. Valószínű az ilyen esetekben szoká-

sos vízzsák alakult ki. A körülötte lévő te-

rületet szántották, de a fát szegényes, szűkre 

szabott kerítéssel határolták el a művelt te-

rülettől. Ebben az időben merül fel a fa vé-

detté nyilvánításának gondolata.  

Az első világháborút követően még nem 

kezdett száradni a fa, valószínű, hogy az  

 

a szil egy ága a Balatonkenesei református templom falán 

 

éppen akkor terjedő szilvész járványnak 

még ellenállt. Az 1940-ben és az 1930-ban 

készült felvételek között nem látni különb-

séget.  

A védetté nyilvánítás gondolata 1943-ben 

vált valóra, ekkor nyilvánította védetté a fát 

az Országos Természetvédelmi Tanács, aki 

táblát is állított a fa mellé.  

Egy évvel később a fa a második világhábo-

rúban súlyos sérüléseket szenvedett. Sze-

gény fa helyén alakult ki a front vonala. 

Fekvése, az alóla adódó jó kilátás pedig 

hadállásnak nyújthatott lehetőséget. A ha-

sonló sorsú fák koronája lövedékektől, tör-

zse repeszektől sérült. 

Nagy valószínűséggel ez után már szilfa-

vésznek sem tudott ellenállni. Az 1960-ban 

készült képen alig van már koronája. Már 

csak a vázágai épek. Ebben az időszakban 

fúrhattak kutat a fa mellé. A fa folyamatos 



leromlásának eredménye, hogy magassága 

a hatvanas évek közepére felére, 12 méterre 

csökken. Ebben az időben veszi gondjaiba 

Mezei Ferenc a fát. Elvégzi a fa ápoló met-

szését.  

Életének utolsó éve 1967. Ebben az évben a 

vihar egyik vázágát le is szakítja. A követ-

kező évben a fa már nem hajtott ki és 1969-

ben végleg lehunyta szemeit. 

Az öreg szil nem hajtott ki, de száraz 

csonkja makacsul állva maradt, hirdette a 

fejedelem, a magyar szabadságharc egyik 

legnagyobb alakjának emlékét. Tette ezt 

egészen addig, míg valóban ránk nem kösz-

öntött a szabadság. A szil száraz teteme még 

állva várta meg Nagy Imre és társai újra te-

metését és a szabad választásokat, majd 

1991-ben végleg elfeküdt.  

A kidőlt fa nagy részét helyben hagyták, 

ágának egy darabját a Balatonkenesei refor-

mátus templom tornyának falához láncolva 

őrzik. 

 

 

 

emléktábla az Akarattyai Rákóczi szil helyén 

 

 

  



A kenesei országgyűlés, 1532. I. 2. 

Eötvös Károly szerint az akarattyai szil az 

1532-i kenesei országgyűlés emlékét őrzi. 

Mi pedig miért is kételkednénk benne? In-

kább utazzunk vissza az időbe, és nézzük 

meg, hogy mi történt a fa körüli az akaraty-

tyai síkon 1532. esztendő, fergeteg havá-

nak, második napján? Utazzunk, mert a tör-

ténelmi tanulmányaink emlékei vajmi keve-

set segítenek az események felidézésében. 

A mohácsi csatavesztés és Buda elfoglalása 

közötti időszak sem a történelem tanításnak, 

sem az érettségire készölő diákoknak nem 

kedvenc támája. Van is sok szégyenkezni 

valónk ebben az időben.  

 

 

        I. János király 

 

No de lássuk, kik gyűltek itt össze az I. Já-

nos király szolgálatában lévő, de ekkor már 

Ferdinánd király pártján álló Nádasdy Ta-

más által összehívott, szabályos országgyű-

lésre? Nagy sürgést-forgást találunk a fa kö-

rül. Pedig a szilveszteri mulatságot az urak 

az esztendő második napjára alig tudták ki-

pihenni. Főleg, akik az ország távolabbi ré-

szeiről gyűltek össze. 68 tekintélyes főúr 

nagy kísérettel, 8 főúr követei és a nemesek  

 

   Habszburg Ferdinánd király 

 

oly nagy számban, hogy neveiket az írno-

kok fel sem tudják jegyezni. Hiába keresünk 

épületét az országgyűlésnek, de még a sát-

rak felverésével sem bajlódtak a gyűlése-

zők. Pedig fontos kérdést kell eldönteni! 

Melyik király mellé álljon az ország? Mert-

hogy szegénységünkben két király is ül az 

ország trónján.  

 

 

                  Nádasdy Tamás 



A 45 esztendős Szapolyai Jánost, Mátyás 

király kedvelt hívének fiát 1526. XI. 11-én 

Székesfehérváron koronázták, és a 29 éves 

Habsburg Ferdinándot, az özvegy Mária ki-

rályné testvérét majdnem pontosan egy esz-

tendővel később, 1527. XI. 3-án szintén 

Székesfehérváron ültették trónra.  

„Az legyen végérvényesen a király, aki az 

ország oltalmára képesebb.” Javasolja Ná-

dasdy Tamás, akiben I. János megbízott, pe-

dig Habsburg Ferdinánd érdekét szolgálta. 

Az ország nagyjai, mielőtt az országgyűlést 

összehívták volna, követeket küldtek mind-

két uralkodóhoz. Ferdinándtól 23 000 kato-

nát, a magyar végvárak oltalmát és 20 000 

magyar katona zsoldját, a nemzet szabadsá-

gát követelték. János királytól pedig a török 

kezére került végvárak visszaszerzését, a tö-

rökkel való béke letárgyalását kérték. Az or-

szág összegyűlt népe arról értesült, hogy 

egyik király sem válaszolt kéréseikre. Egyik 

sem volt hajlandó kiegyezni a másikkal az 

ország érdekében! Az urak elkeseredtek, és 

megállapodtak, hogy még ebben az évben, 

három hónap múlva, 1532 kikelet havában 

Berhidán összegyűlnek, mikor is az ország 

védelmét már királyaik nélkül szervezik 

meg. Hát ezt a kudarcba fulladt országgyű-

lést láthatta és hallhatta az akarattyai szil.  

Azért a gyűlés mégsem volt teljesen ered-

ménytelen. Mindkét király megijedhetett a 

huzakodásukat megelégelt nemességtől és a 

Berhidai országgyűlésen már szép számban 

képviseltették magukat. Az akarattyai talál-

kozóról a Spanyol országban tartózkodó V. 

Károly már két héttel később értesül és le-

vélben bíztatja öccsét vegyen részt a követ-

kező ülésen: „Il me semble bien conforme a 

vostre aduis de empécher la diete de Ber-

hida, et a cest effect vous envoye le lectres, 

que aux commisaries pour Passau.” 

Az események a 1538. II. 24-én megkötött 

Váradi békével értek véget, ahol a két ki-

rály elosztotta egymás között az országot.  

 

 

 

a három részre szakadt ország 



Az elpusztíthatatlan fejedelem 

Többen említik, hogy az akarattyai szil alatt 

a fejedelem országgyűlést tartott és ekkor 

lovának kantárját a fához kötötte. Sőt, a te-

lepülés neve is onnan ered, hogy a fejede-

lem az itt megtartott országgyűlésen hir-

dette ki az ország akarattyát. 

Lehet, hogy így volt, de a történelem nem 

tud a Rákóczi szabadságharc alatt tartott 

akarattyai országgyűlésről. Sőt, úgy tudja, 

hogy a fejedelem csapataival nem is lépte át 

a Duna vonalát. Itt, a Dunántúlon, a szabad-

ságharc első éveiben Károlyi, aztán Vak 

Bottyán és Béri Balogh Ádám vezette a had-

mozdulatokat. Akarattyához legközelebb 

Palotán (ma Várpalota), Veszprémben vív-

tak ütközeteket. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy II. 

Rákóczi Ferenc egyáltalán nem járt Aka-

rattyán a fánál. De bizonyítékát nem talál-

tam.  

Ennek ellenére nem javaslom, hogy a hie-

delmekkel vitába szálljunk. Inkább nézzük 

meg milyen hasonlóságokat fedezhetünk fel 

a szilek, pontosabban a mezei szil és II. Rá-

kóczi Ferenc között? 

Kezdjük a szilnek a legfontosabb tulajdon-

ságával a szívósságával, ellenálló képesség-

ével. Ha Rákóczi szívós, kemény, állhatatos 

jelleméhez egy fát szeretnénk társítani, ak-

kor a legmegfelelőbb a szil lenne. Rákóczi 

gyermekkorától egészen a török száműze-

tésbe vonulásáig többször kerül életve-

szélybe. Több filmre való forgatókönyv ki-

telne kalandos történeteiből.  

 

Egy szobában a kígyóval 

Zrínyi Ilona még szoptatta II. Rákóczi Fe-

rencet, mikor egyik este Munkács várában 

lefekvéshez készült két gyermekével. 

Thököly az alkalommal is a családdót távol 

intézte a szabadságharc ügyeit. Zrínyi Ilona 

a hálószobában szokásosnál hosszabbra 

nyúlt imájával végzett és lefeküdt a gyerme-

kei közé. Komornájuk, aki mindig a háló-

szobában virrasztott a Rákóczi család álma 

felett, imáját még be sem fejezete, mikor 

egy kígyót pillantott meg, mely éppen egy 

asztal alól bújt elő. A csúszómászó Rákóczi 

emlékirata szerint jóval meghaladta rendes 

nagyságát. A kígyó testét magasra emelve 

az ágyhoz közeledett. A komorna leder-

medt, még Zrínyi Ilonát sem akarta felkel-

teni, mert jól tudta, hogy az úrnő fél a kí-

gyóktól. Hosszú késlekedés után aztán még-

iscsak felkiáltotta az úrnőt. Az álmából fel-

riadt Ilona tűzvészt sejtett és lányát megra-

gadva kirohant a hálószobából. Rákóczi 

egyedül maradt a kígyóval mindaddig, míg 

az udvaroncok meg nem jelentek az ajtóban 

és meg nem fogták a kígyót.  

II. Rákóczi Ferenc Vallomásában a történ-

tekből ilyen tanulságot von le a történetből: 

„…. az elkövetkező időben valóban megta-

nultuk, hogy anyám, a te szolgálód, férje 

személyében fogadott kígyót az ágyába…”  

 

Merénylet a gyermek ellen 

II. Rákóczi Ferenc így emlékszik egy kis-

gyermek korában ellene tervezett merény-

letre. 

„Ez után próbára tették komornyikom, Kő-

rösy György hűségét, mivel fölajánlottak 

neki valamiféle kastélyt és jókora birtoko-

kat, hogy mérget keverjen italomba. … ő 

borzadva utasította el az ajánlatot…végül ő 

maga kezdett lenni a szakácsom.” 

  

  



 

Rákóczi emlékiratainak hágai kiadása 

 

Életveszélyben a kuruc táborban 

Az oszmán hódítása végső céljának nem 

Magyarországot, hanem Bécset tűzte ki. 

Történt ez még 1453-ban, Bizánc elfoglalá-

sakor. A nagyszabású terv 230 esztendő 

múlva megvalósulni látszott. 1683-ban 

Kara Musztafa, török nagyvezér Bécset ost-

romolta, hűbéresével, Thököly Imrével. A 

nevelőapa gyakran vitte magával a hadjára-

tokba II. Rákóczi Ferencet, szokja a tábori 

életet. Az ekkor még csak hét esztendős, te-

hát elsős korú gyermeket ebbe a hadjáratban 

is magával vitte.  A Pozsony mellett felállí-

tott magyar táborban a kis Ferencet erős 

vérhas gyötörte. Talán a hadi helyzet nem 

tette lehetővé, hogy Rákóczit biztonságos 

helyre, édesanyjához, a lévai várba kísér-

jék? A „Vallomások”-ban így ír a szeren-

csésen végződött kalandjáról: „A törökök 

Bécsnél elszenvedett veresége után Thököly 

fejvesztett menekülésbe kezdett. … Most is 

emlékszem sötét éjjel a tábor fölszedése 

után majdnem elpusztultam egy rám hulló 

nagy sátortól…” Majd a vérhasból is sze-

rencsésen felépül.  

 

 

 

Munkács várának védelme 

II. Rákóczi Ferenc a legjobb hadi iskolát 

járta ki. Alsó tagozatban a hadjáratokból és 

várostromokból vett leckét Thököly Imré-

től, felső tagozatos korában pedig a várvé-

delmet gyakorolhatta Munkácson édesany-

jától. Ugyanis ez az egyetlen erősség marad 

a kurucok kezén, miután a török és Lipót 

császár közötti játszáma fő szereplőjét, 

Thököly Imrét 1685-ben a török elfogta. A 

vezér nélkül maradt kurucok sorra álltak át 

az osztrák császár pártjára, aki kegyelmet 

hirdetett az addig ellenük harcolóknak. 

Csak Munkács állt ellent. A vár ostromára 

1685 enyészet havában sorakoztak fel a csá-

száriak Antonió Caraffa vezetésével és 

1688 fergeteg havában egyeztek meg a vár 

átadásáról. Tehát a kurucok a várat több 

mint két évig tartották. Védelméről 4000 

harcos, azaz 12 zászlóaljnyi gyalogság, 3 

század lovasság, 2 század karabélyos és 60 

dragonyos gondoskodott. A várvédők kapi-

tánya Radics Andrásnak hívták és teljes ér-

tékű társa a hős várvédő asszony, Zrínyi 

Ilona, a ki nem bújt el a vastag falak védel-

mébe, hanem a várfalakon irányította, lelke-

sítette és jutalmazta katonáit. Természete-

sen fia is mellette állt. Míg a négy évvel idő-

sebb nővér, Rákóczi Julianna a sebesültek 

ápolásában vette ki részét. A család két évig 

folyamatosan életveszélyben élt! 

Munkács várát az osztrák nem tudta le-

győzni. 1688. fergeteg havának 15. napján 

a kimerült várvédők békét kötöttek. Az alá-

írt szerződés szabad elvonulást és az elkob-

zott birtokok visszaszolgáltatását biztosí-

totta. Továbbá  a szerződés azt ígérte, hogy 

Zrínyi Ilona gyermekeivel, akik I. Lipót 

császár gyámságába kerülnek, Bécsben él-

hetett tovább, és örökölt javaikat birtokaikat 

sem kobozzák el. Az osztrák a szerződésnek 

ezt a pontját sem tartotta be.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Radics_Andr%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Ilona
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Ilona
https://hu.wikipedia.org/wiki/1688
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lip%C3%B3t_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs


 

 

Zrínyi Ilona, II Rákóczi Ferenc édesanyja 

 

 

II. Rákóczi Ferenc szöktetése a 

bécsújhelyi várból 

A franci király, XIV. Lajos és I. Lipót né-

met-római császár vetélkedtek a II. Károly 

halálával megüresedett, hatalmas vagyon-

nal járó spanyol trónért. XIV. Lajos azzal 

kívánta gyengíteni osztrák ellenfelét, hogy 

Magyarországon újra fellángoltatja a 

Thököly után kihunyt szabadságharcot. Ez 

ügyben a Nap király és II. Rákóczi Ferenc 

tárgyalásokba kezdett. De a mindig jól mű-

ködő osztrák besúgóhálózat II. Rákóczi Fe-

renc francia uralkodóhoz írt egyik levelét az 

osztrák császár kezébe juttatta.  

A nagysárosi kastélyába tartózkodó Rá-

kóczi értesült a szerencsétlenségről, de be-

teg nejét nem akarta magára hagyni, nem 

menekült. Solrai császári tábornok 1701. 

április 18-án éjjel elfogta Rákóczit és Eper-

jes, Kassa, Miskolc, Mosonmagyaróvár út-

vonalon a bécsújhelyi börtönbe szállította. 

Abba a börtönbe, ahol 30 évvel azelőtt 

nagyapját, Zrínyi Pétert kivégezték.  

A szűkszavú krónikák így mondják el a to-

vábbi történéseket: „Gottfried Lehmann 

dragonyos kapitány november 7-én éjjel 

Rákóczit dragonyos közlegényi ruhában 

megszöktette. A fiatal főúr egyik apródja, 

Berzeviczy Ádám kíséretében Lengyelor-

szágba menekült, ahol védelmet és második 

otthont talált.” 

De a bécsújhelyi börtönből megszökni nem 

olyan egyszerű! Micsoda regényes fordula-

tok, mennyi kaland kíséri a szabadulást.  

A szökést természetesen jó alaposan kiter-

velték. Rákóczi kibontotta cellája ablakát 

védő vasrácsot, azonban kockázatosnak ta-

lálta az ablakon való leereszkedést. Ezért a 

megváltoztatták a tervet. Rákóczi megkérte 

a Lehmannt, hogy hozzon be neki a bör-

tönbe ruhát, a Castelli ezred könnyűlovasa-

inak ruháját, mert a börtönparancsnok öccse 

ebben az ezredben zászlósként szolgált, és 

gyakran szokta testvérét meglátogatni. Elér-

kezett a szökés napja és Rákóczi egész éle-

tének legveszedelmesebb vállalkozásába 

kezdett. Legelőször is egy keskeny folyosón 

át kellett a börtönparancsnok hálószobájába 

menni, ahol az egyenruha várta, de útját 

állta egy fegyveres börtönőr, aki még Leh-

mannt utasítására sem volt hajlandó őrhe-

lyét elhagyni. Végül a kapitány azzal győzte 

meg a lelkiismeretes börtönőrt, hogy átveszi 

tőle a strázsát.  Szabaddá vált az út, Rákóczi 

Lehmann hálószobájába sietett. Éppen be-

állt az ott lévő paraván mögé öltözni, mikor 

is a várőrség zászlósa váratlanul megjelent 

a börtönparancsnok hálószobájában. Rá-

kóczi és Lehmann öccse éppen, hogy a spa-

nyolfal mögé tudtak bújni. Lehmann lélek-

jelenlétét elveszítve, zavarodottan keringett 

a hálószobába, az asztalon álló gyertyát 

gyorsan eloltotta, és már kissé megnyu-

godva javasolta a zászlósnak, hogy látogas-

sák meg a foglyokat. Rákóczi gyorsan fel-

öltötte a Castelli ezred egyenruháját és az if-

jabb Lehmann vezetésével elindult a kijárat 

felé. Hét őrrel találkozva eljutott a várbör-

tön kapujáig, ahol a számára felnyergelt lóra 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/1701
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Lehmann
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_7.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Berzeviczy_%C3%81d%C3%A1m&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_els%C5%91_Lengyel_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g,_a_hanyatl%C3%A1s_kora_(1697%E2%80%931795)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_els%C5%91_Lengyel_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g,_a_hanyatl%C3%A1s_kora_(1697%E2%80%931795)


pattant és a város ismeretének hiányában el-

kezdett bolyongani. Már-már reményét 

vesztette, mikor a vár közelében találkozott 

az ifjú Lehmannal akinek az iránymutatásá-

val elért a városkapuhoz. A kaput éppen be-

zárni készülnek, másodperceken múlik, 

hogy Rákóczi nem ragad a városban. A vá-

roskapun túl felesége várta fogattal, mely-

nek lovait jól felhizlalta a menekülésre. A 

lovak kövérsége és az eleredt eső még ne-

hezítette a szökést, de II. Rákóczi Ferenc 

ezeket a kalandokat is túlélve, Krakkónak 

vette az irányt.  

 

Merényletek Rákóczi ellen 

Az osztrák udvar nem bírt Rákóczival. Pe-

dig nem válogatta meg eszközeit. Több me-

rényletet is megszervezett az útjában lévő 

főnemes eltakarítására. A levéltárban 

szunnyadó iratok többek között arról árul-

kodnak, hogy 1711 május 31-én Ribinski-

vel, egy lengyel tábornokkal állapodnak Rá-

kóczi meggyilkolásáról. Az osztrák udvar a 

lengyel királyon keresztül juttat el a megbí-

zást Ribinskinek. Hogyan hiúsult meg a 

gyilkosság? A lengyel király időközben 

meggondolta magát. Nem merte bevállalni 

a gyilkosság következményeit. 

A meghiúsult Ribinski féle merénylet után 

következett a Wallis-Scholtz féle merény-

let. Pállfy tábornok vállalta magára a kényes 

ügyet, hogy a császárnál jó pontokat gyűjt-

sön. Ő jelölte ki Gróf Wallis ezredes és 

Scholtz kapitány az orrgyilkosság megszer-

vezésére. Rákóczi udvaroncai közül kellett 

volna valakit lefizetni. A két megbízott kü-

lön úton indult Lengyelországba a fejede-

lem udvarába, mikor a bécsi hivatalos lap a 

„Wienerisches Diarium” hírt adott a ké-

szülő merényletről, még a „különleges ren-

deltetéssel Varsóba távozott” tisztek nevét 

is közölte. Most meg a császári udvar kül-

dött futárokat a gyilkosság szervezésével 

megbízottak után, hogy leállítsa az akciót, 

nehogy beigazolódjon az újsághír. Scholzot 

megtalálta a futár, de Wallis ezredes túl 

ügyesen bujkált, nem tudták leállítani. 

Közel járt már céljához. Varsóban egy ivó-

ban tárgyalt egy külföldivel, aki vállalta az 

ügyet. Rákócziék nyilván készültek a me-

rényletre. A beszélgetést egy jó barát, Wie-

nerisches Diarium kihallgatta és szaladt a 

hírrel a fejedelem udvarába. Johann Hartl, a 

merénylő jezsuita szerzetesnek öltözve me-

nekült Pállfy grófhoz, a fő szervezőhöz. II. 

Rákóczi Ferenc ezt a merényletet is meg-

úszta. 

És még hosszú a sora az életveszélyből való 

csodás meneküléseknek. Pedig a fent felso-

roltak közül egy is egy életre elég lenne egy 

embernek.  

Hát ennek az emlékét is őrzi a szívós szil, 

mely dacolt a korral, a betegséggel és még 

halála után is évtizedekig állva maradt. 

Most a 2003. esztendőben helyére ültetett 

szilfácska vette át az emlékek őrzésének 

szerepét az elkövetkezendő fél évezredre. 

Mi csak abban reménykedhetünk, hogy sok 

látogatója lesz a fának és ez idő alatt sem 

feledjük az akarattyai országgyűlés, II. Rá-

kóczi Ferenc és magyar szabadság eszmé-

jét.  
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