
ZOLNAI BÉLA 

MEGJEGYZÉSEK A RÁKÓCZI-KÉRDÉSHEZ 

Rákóczi Ferencről, az íróról, a szabadságharc 250-ik évfordulója a lkalmából több írás 
jelent meg. Kiemelkednek közülük Esze T a m á s kuruckori t anu lmánya i és ku ta tása i , va lamint 
Tolnai Gábornak Rákóczi Ferenc, az író című dolgozata, amely az Akadémia I. osz tá lyának 
Közleményeiben jelent meg (V. köt . , másodszor Tolnai Gábor , Vázlatok és Tanulmányok, 
1956, 68—87 és 179—181). Esze T á m á s Rákóczi -kuta tása inak eredményei t egy készülő 
Rákóczi-kiadás fogja közkinccsé tenni . Tolnai Gábor a régebbi Rákóczi-irodalommal szemben 
anny i ú j szempontot ve te t t föl, hogy ind í t t a tva érzem m a g a m a t néhány kérdéshez hozzászólni. 

1. Szellemtörténet és fanzenizmus. Tolnai Gábor pozitív értékeléssel szól a szellemtörténeti 
i ránynak Rákóczival kapcsolatos megállapításairól. Ez t ír ja : „A húszas évek eleji i rodalom-
tör ténet í rás képviselői ismerik föl Rákócziban az í r ó t . ; . a szellemtörténet , minden 
bizonnyal a f rancia i rodalomtörténet í rás példája nyomán , fölismerte az emlékirat jellegű 
művekben az irodalmi a lko tás t . " (I. sz. 69.) E sorok nyi lvánvalóan elismerik — gondolom ' 
először a fölszabadulás óta —, bármily csekély is önmagában ez az emlí te t t érdem, hogy 
a „ k o r á b b i " irodalomtörténetírással szemben a szellemtörténet ha ladás t je lentet t a 
k u t a t á s t an. 

Hasonlót állapít meg Tolnai Gábor (i. h.) az eszmetörténeti ku ta tásokró l is : „ N a g y 
érdeme a fölszabadulás előtti Rákóczi -kuta tásnak , hogy a száműzöt t fejedelem jórészt k iada t lan 
írásait fö lku ta t t a és részben földolgozta, ér tékelte Rákóczi emigrációbeli k ö n y v t á r á n a k 
jegyzéke a lap ján írói munkásságának o lvasmányokra visszamenő eszmevilágát s kielemezte 
a száműzöt t Rákóczinak a vatikánellenes nemzeti egyház megvalósí tására törekvő janzeniz-
mussal való összefüggéseit ." 

Ami a janzenizmust illeti, Tolnai Gábor egy ú j szempontra h ív ta föl a f igyelmet (i. m. 87 
és 181), ar ra a tá rsadalomtör ténet i beállításra, amelyben Pau l Bénichou tá rgya l ja a f rancia 
janzenizmus XVII . századi szerepét Morales du grand siècle c ímű könyvében (Paris, N R F , 
1948, 77—96, 112—130). Tolnai Gábor (87) ebben a m o n d a t b a n foglalja össze Bénichou 
szemléletének jelentőségét : a janzenizmus „polgári oppozícióban volt a feudális-
jezsui ta-monarchista világgal". 

Már Sainte-Beuve megmondot t a Port-Royal című műve h a t köte tének bevezetésében, 
hogy a francia protes tant izmus a nemesség lázadása volt, a Por t -Roya l kolostor pedig a közép-
osz tá ly ar isz tokráciá jának vallási mozgalma („Por t -Royal f u t l 'entroprise religieuse de l 'aristo-
crat ie de la classe moyenne en France") . 1 A janzenista egyházreform első propagálója J e a n 
Duvergier de H a u r a n n e (Saint-Cyran abbé) volt . A Por t -Royal körének és a janzenizmusnak 

1 Nem érdektelen tény , ami t maga Sainte-Beuve (Por t -Royal , I I . 513) regisztrál 
önmagáról , hogy a janzenizmus tö r t éne t í ród életének egy szakaszában a saint-simonizmus 
és La Mennais körével kerül t k a p c s o l a t 
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főbb harcosai — Arnauld, Nicole, Pascal, Le Maitre de Saci — a polgárság előkelő rétegéből 
származtak. A Port-Royal iskoláinak növendékei részben nemesi, de nagy részben nagy-
polgári származásúak voltak (Sainte-Beuve, III, 497).2 

Kétségtelen, hogy a janzenizmus — dogmatikus tételével, a predesztináció tanával 
összefüggésben és rigorista szellemben — a hitélet, a katolikus életforma és az egyházi szer-
vezet reformját óhaj tot ta kezdettől, a XVII . század húszas éveitől kezdve. 

Bénichou fölveti a kérdést, vajon a janzenizmus csupán gondolati jelenség volt-e, egy 
eszme logikai kifejtése, — vagy több ennél. Nyilvánvalóan több, hiszen a janzenista érzület 
és eszme aktív, propagandisztikus módon szerveszkedett a Port-Royal-des-Champs kolos-
torban, ahol világi növendékek számára iskolát ta r to t tak fönn ; szembehelyezkedtek-a pápai 
átokkal (1653, 1713 stb.) ; a világi hatalom a pápaival egyetértésben földig romboltat ta 
ötszá?éves kolostorukat (1710), apácáikat széthelyezte különböző zárdákba. 

Maga a dogma nincs helyhez és időhöz kötve. A XVI. századi német és francia protestan-
tizmus, a XVI. századi belgiumi Baïus, a XVIII . századi francia janzenisták : valamennyien az 
ókori társadalomban élő Augustinusra hivatkoznak. A janzenista „ige" azonban mindig 
valami konkrét eretnek vagy eretnekséggel vádolt mozgalomban ölt testet és végül is poli-
tikai, nemzeti, Rómával szemben függetlenségre törekvő, a kurialista államhatalom ellen 
lázadó vagy (a jozefinista időkben) a regalista kormányzat tal szövetkező sokágú reform-
törekvés lesz. A kérdés sokkal bonyolultabb, semhogy egzakt világossággal előttünk álljon 
minden szövevényében. 

Tolnai Gábor utal arra (87), hogy Rákóczi kiábrándult XIV. Lajos feudális udvarából, 
és 1715 tavaszán Grosbois-ba vonult vissza. Grosbois-ban való maradásának a janzenistákkal 
való rokonszenv mellett a refugium-keresés is oka volt. XIV. Lajos halála után (1715. szept. 10.) 
megváltozott Versailles-ban a diplomáciai helyzet. Rákóczi nemkívánatos teher lett az udvarra , 
és a fejedelem Grosbois-t is nemsokára ot thagyja a több reményt ígérő Törökország 
kedvéért. 

Rákóczi remeteségbe-vonulásában szerepet játszhatot t az ő őszinte, egyenes, szó-
kimondó természete is, bár túlzott , hipochonder önkritikával vádolja magát azzal, hogy az 
udvarban hazugan alkalmazkodó, mindenkivel a maga nyelvén beszélő szerepet játszott . 
Molière Misanthrope-jában (1666, III., 7) az embergyűlölő Alceste önjellemzése Rákóczira 
is alkalmazható : 

Az ég nem oly kedélyt adot t belém, 
Minőt az udvar lége megkíván 
Megállni ot t , előre menni tán, 
Kellő erények bennem nincsenek, 
őszinteség első tulajdonom, 
Hízelgni és ámítni nem tudok. 

(Szász Károly ford.) 

Molière darabja bizonyítéknak fogadható el, hogy ilyen udvargyűlölő emberek nagy 
számban éltek éppen az udvar bűvkörében. 

Egyébként nem ez az első kiábrándulása Rákóczinak az udvari életből. A francia 
udvari élet megismerése előtt — amelyről Szekfű Gyula írta, hogy „az udvar botrányos családi 
élete a valláson alapuló erkölcsnek minden hitelét elvet te" ( A száműzött Rákóczi, 1913, 2) — 

2 Vö. A. Gazier, Port-Royal-des-Champs, Paris, 1924. — Rákóczi vadászatai folyamán 
bizonyára megfordult a lerombolt kolostor helyén és talán beszélgetett is a Napkirállyal a 
janzenistákról. Sainte-Beuve leírja (VI. 230), hogy az apácák letartóztatása és elszállítása 
idején Toulouse grófja, Rákóczi benső bará t ja , éppen a Chevreuse-völgyben vadászott és 
nagyon csodálkozott a katonaság jelenlétén. 
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alkalma volt Rákóczinak a bécsi udvari életbó'l kiábrándulni. Maga ítéli el Vállomásaiban 
Bécsben töltött életének léhaságát és Emlékirataiban a Habsburgok magyar politikáját. 
Hogy ez a Bécsből való kiábrándulás nem csupán erkölcsi volt, hanem politikai is, azt bizo-
nyít ja Magyarországra költözése utáni tevékenysége és a szabadságharc vezetésének vállalása. 

Egyébként az udvar politikájával a maga módján a francia nemesség is elégedetlen 
volt. Részben rossz szemmel nézte a polgári elem befurakodását, részben nemesi hata lmát 
féltette a királyi abszolutizmustól. Corneille Cléopâtre szavaival kifejti Pompée című darabjá-
ban, hogy az alacsony sorsból fölemelkedett miniszterek tirannizmust sugalmaznak a kirá-
lyoknak (IV. 2) : a szolgaságra született lélek nem tud helyesen parancsolni és a király gyakran 
rosszul választja ki a minisztereit . . . Bénichou (67) utal arra, hogy Corneille Suréna című 
tragédiájában (1674) a parthusok generálisát, akit a királyi család üldöz, nagy szimpátiával 
rajzolja. Corneille drámái tele vannak szerencsés kimenetelű, a jó király dicséretével végződő 
összeesküvésekkel és legitim, üdvös rebelliókkal (65). Rákóczi maga is azok közé a fejedelmek 
közé tartozik, akik az alkotmányos és népbarát monarchizmus fönntar tását célozzák és a 
törvényesség alapján és védelmében indítanak szabadságharcot. 

Bénichou igyekszik a janzenizmus dogmatikáját mélyebb keretekbe ágyazni. I t t már 
a hittételek világnézeti, politikai jelleget öltenek. Corneille feudális világa, amely a szabad-
akai a tnak, sőt az akarat heroizmusának jegyében áll, szemben a jenzenista Racine érzelem-
dominálta alakjaival : eddig is tudot t dolog volt a francia irodalomtörténetben. Közhely, hogy 
a század második felében megváltozott a francia társadalom jellege : a hősi korból gáláns-
précieux, érzelmes, női világ lett, ami tükröződik a janzenista Racine tragédiáiban.3 

Bénichou az akarathívők individualizmusát, a Corneille-i jezsuita-római-monarchikus 
világrend ideológiáját az arisztokratikus optimizmusból magyarázza (81). Ezzel szemben 
— amint Bénichou kifejti — a janzenizmus nem hisz többé a győztes akarathősben, a lovagi-
heroikus eszményben, a nemesi életideálban, az arisztokratikus szellemben, sőt magában 
a tisztán-emberi értékben sem és az Ember erkölcsiségét illetően pesszimista : minden az 
isteni akarat műve és az emberiség bűnre született, nagy tömegében kárhozatra predesz-
tinált. íme a hittétel és a társadalomfölfogás egyik kapcsolata. 

A szabadakarat tagadásából és ezzel összefüggően az ember pesszimista fölfogásából, 
az emberi méltóság megalázásából, az én, az arisztokratikus, gőgös én ledöntéséből következik 
a nemességgel szemben való demokratikus állásfoglalás : Pascal (Opuscules, Brunschvicg-
kiadás, 235) az emberek teljes egyenlőségéről (parfaite égalité) beszél és kritizálja a népet, 
amely azt hiszi, hogy a nemesség valódi, természettől való nagyság. Bénichou (104) idézi 
d'Ailly abbét , aki szerint (Pensées diverses, 82) a nemesek nagy része abban az illúzióban él, 
hogy a nemesség természetes tulajdonságuk. 

Bénichou kifejti (115), hogy a janzenizmus heretikus volta legfőképpen a lelkiismereti 
függetlenségben nyilvánul : A janzenizmus az isteni kegyelem birtokában érezve magát , 
t ámadja az erkölcs lr.zulását, az Egyház kormányzatát , a római abszolutizmust. A predesz-
tinációs hit nem tétlen fatalizmushoz vezetett, hanem a világi dolgok megvetéséhez, a kivá-
lasztott lelkek felsőbbrendűségének tudatához. Innen a rebellis a t t i tűd világi és egyházi 
hatalommal szemben. Magatartás, amely a politikus és vallásos Rákóczira is egyaránt jel-
lemző. A janzenizmus közvetlenül fordul Istenhez, a földi tekintélyektől függetlenítve m a g á t . . . 
Érthető, hogy a „szent szabadságot" követelő janzenisták (v. ö. Széphalom, 1927, 181) szem-
bekerültek a Rómát támogató abszolút monarchiával és a római abszolutizmussal. A hívő 
Pascal, aki a Lettres à un Provincial című munkájában a jezsuiták vallási és morális gyakor-

3 A Lettres Françaises című irodalmi hetilap 1956 elején sorozatos ankétet közölt 
Racine aktualitásáról és a mai korban lehetséges szerepéről. Az egyik hozzászóló (Jean-Louis 
Curtis) azt a kijelentést kockáztat ta meg, hogy Racine műveinek semmi szociális jelentősége 
nincs : tisztán pszichológiai jellegűek. Ez a fölfogás természetesen nem fogadható el. 
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latát t ámadta : ezzel a trón és a Vatikán legfőbb támaszának tekintélyét kisebbítette és így 
politikai téren is szembehelyezkedett a fönnálló társadalmi renddel. Rákóczi janzenizmusa, 
dogmákin és morálon túlmenően, sőt éppen ezek alapján, mindenképpen politikumot jelentett . 

A dogmai eltérés megbontja a földi intézmények h a r m ó n i á j á t . . . A hitbeli konfor-
mizmus megtagadása a janzenizmus részéről : a világi hatalom elleni lázadásnak is minősíthető, 
bár a janzenisták makacs, de igen szelíd és passzív lázadók voltak.4 A janzenisták — köztük 
Rákóczi, vallás- és állambölcseleti elmélkedéseiben — egy szigorúbb morál nevében elítélték 
a világiasságot is és az udvari erkölcsöket. Világi politikumnak minősíthető a janzenistáknak 
az a törekvése is, amely elítélte az Egyháznak abszolút-monarchia módjára való centrális-
hatalmi szervezését. Ez szükségképpen a jezsuitákkal, a pápai és királyi tekintély őreivel 
állította szembe őket. Pascal írja, hogy Európában csak franciáknál szabad arról beszélni, 
hogy a zsinat a pápa fölött áll (Pensées, 8 7 1 ) . . . Pascal két aszpektusáról szemléli a problé-
mát . Egyház egységes vezetés nélkül : konfúzió. Egyszemélyes vezetés, amely nem függ az 
Egyháztól : t irannizmus. A dolgoknak ez a dialektikus szemlélete azt eredményezte, hogy 
a janzenisták az ellentétes pártok között magukra maradtak. De éppeji ez az izoláltságuk 
adot t a kisded csapatnak benső acélosságot, terjeszkedő erőt. Bénichoú (127) a janzenizmus 
makacs perszisztálását annak tulajdonít ja , hogy hivatástudatuk elevenül élt és a nagy-
polgárság ellenállott az abszolút kormányzat szellemének (les résistances du patriciat 
bourgeois à l'esprit du gouvernement absolu). Ez a makacs ellenállási habitus és a meggyőző-
dés öntudata Rákóczi egész életét betölti. De ő tovább megy a tagadásnál : a szabadság-
harca hősi gesztus, lovagi cselekedet a nép és az ország fölszabadítása érdekében. 

A szabadság janzenista értelmezése komplikált kettősséget takar . Egyrészt szabad-
ságot követel magának, másrészt elvonatkozík az élettől. Szabadságot igényel arra, hogy 
erkölcsi szigorúságával az élet ellen forduljon. A reformáció fölszabadulást hozott a középkor 
aszkézise alól, a rigorista vallásreform eszménye a kolostori diszciplína (Bénichoú, 127). 
Modern francia írók — Marcelle Tinayre, André Thérive, Mauriac — ábrázolják regényeik-
ben, miképpen tesz tönkre családi boldogságokat a Franciaországban még ma is élő janzenista 
erkölcsi szigorúság. 

A janzenizmus vallási eszménye és gyakorlata mindenképpen messzemenő politikai 
és társadalmi következményekkel van összeszövődve. A föntiekben csupán néhány töredékes 
gondolatot vetet tünk föl a janzenizmus társadalmi kapcsolataira vonatkozólag. Még egy 
mozzanatra utal junk, a janzenista Racine-nal kapcsolatban. Heine írja róla a Romantische 
Schule II. könyvének első fejezetében (1836) : Corneille-ban még érezni a középkort, a régi 
lovagi világot. Racine-ban rnár semmi középkori sincs, ő egy új társadalmat fejez ki.6 Ilyen-
formán a janzenizmus, sok más tényezővel együtt , a szellemi és társadalmi vízválasztón 
innen fekszik. 

Janzenizmus és társadalom viszonya Bénichoú szellemes, új szempontokban gazdag 
és nagy dokumentációra támaszkodó könyve után sem tekinthető véglegesen megállapított-
nak (ha egyáltalán véglegesen megállapítottnak tekinthető a folyton haladó történelem-
szemlélet mellett egy történelmi kérdés). Lukács György ismételten fölhívta és saját példa-
adásával ösztönözte az irodalomtörténészeket, hogy egy-egy probléma kapcsán maguk is 

4 Bénichoú (126) idézi Racine Port-Royal-történetének azt a helyét, ahol a Port-Royal 
nagy védelmezője kijelenti, hogy alat tvaló sohasem lázadhat jogosan uralkodója ellen. Rákóczi 
egész életműve azon a politikai és morális tételen alapszik, hogy a törvényszegő király ellen 
való lázadás kötelessége az alat tvalónak. 

6 „In Corneille a tmet noch das Mittelalter. In ihm und in der Fronde röchelt noch das 
alte R i t t e r t u m . . . In Racine ist aber die Denkweise des Mittelalters ganz erloschen . . . er 
ist das Organ einer neuen Gesellschaft." — Sämmtl. W., VII, Insel-Verlag, 1910, 73. — Heine 
egyébként ugyanebben a munká jában (I. könyv) igyekszik másut t is világnézet és politikai 
rendszer kapcsolataira rámutatni . A keresztény világmegvetésben a despotizmus kész eszközét 
látja, a keresztény spiritualizmusban gyógyító kúrát a pogány világ epikureizmusával szemben. 
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folytassanak történelmi kuta tásokat . Ez az üdvös kívánság és szabály sokszor szinte lehetetlen 
föladatot ró az irodalomtörténészekre. De fordítsuk meg a dolgot. A történelem bonyolultabb 
szövevény, mint az irodalom története. A történészek figyelembe vehetnék az irodalom-
történeti kutatásokat (szintetikus munkák eddig is figyelembe vették).6 Az alapvetés birtoká-
ban könnyebben lehet az irodalmi tényeket beágyazni a történelmi alapba, mint megfordítva : 
irodalmi tények esetleg prekoncipiált és hiányos magyarázatához keresni az esetleg tenden-
ciózusan és hiányos indukcióval megtalált történelmi föltételeket. 

Történelemnéző irodalomtörténet és irodalmat, művészetet magába olvasztó történet-
írás magasabb egysógben egyesülnek. Ilyen értelemben a janzenizmus története nem puszta 
vallástörténet, még kevésbé pusztán irodalmi művek története, hanem azonosul az ezer-
féle — anyagi, földrajzi, társadalmi, szellemi, művészi — tényezők eredőjeként föltáruló 
történelemmel. 

2. Rákóczi iratai az emigrációból. — A régebbi Rákóczi-kutatásoknak újabban több 
helyről is (pl. Magyar Nemzet, 1956. május 8.) két tételt tulajdonítanak, véleményem szerint 
tévesen. A ket tő összefügg egymással. Az egyik így szól : „(régi szokás), amely főleg a szám-
űzetésben élt Rákóczi irodalmi alkotásait helyezte előtérbe". A másik pedig : „ . . . irodalom-
tudósaink jelentékeny része úgy tünte t te föl, mintha Rákóczi csupán hazájától távol fejlődött 
volna íróvá." 

Az első tétel megfelel a valóságnak, de semmi bűnösséget nem leplez le. Mai és negyven 
év előtti kuta tók megegyeznek abban, hogy Rákóczi a főműveit — Emlékiratait és Vallomá-
sait — emigrációban írta. (Ezekhez járul még két emigrációs munkája , a társadalomböl-
cseleti Testament és a theológiai Meditationes.) Ez történelmi tény és ennek semmi köze Rákóczi 
helyes vagy helytelen értékeléséhez. Nyilvánvaló, hogy emlékiratokat, visszaemlékezéseket 
csak pályájuk végén írnak az írók. Rákóczi Magyarországon gyermekségét tölti (1676—1688), 
18 éves, mikor visszakerül Magyarországra, ahol 26 éves koráig marad (1694—1702). A sza-
badságharc alat t (1703—1711) ismét Magyarországon él és 35 éves korában örökre el kell 
hagynia hazáját . Mikor írta volna emlékezéseit, ha nem 1711 u tán? A szabadságharc alat t , 
amikor az ország ügyeivel volt elfoglalva, országgyűléseket hívott össze és a hadakat vezérelte? 

Nem akarom irodalomtörténetírásunk szerencsésen túlhaladott hibáit védeni, de 
maga az a tény, hogy egy író emigrációban alkotja főműveit , nem írható a ki tűnő vagy köze-
pes, netán maradi irodalomtörténészek bűnlistájára. Dante száműzetésben írta a Divina 
Commediat. Nyilvánvaló, hogy az irodalomtörténetírás ettől a ténytől függetlenül a Flórenc-
ben máglyahalálra ítélt költő főművének tekinti ezt a vallásos eposzt. Byron legszebb műveit 
— Childe Harold, Manfred, Mazeppa, Don Juan — a Földközi-tenger vidékén és I tál iában 
írta. Heine kiemelkedő Romanzero-ja a költő önkéntes párizsi száműzetésének tragikus-
ironikus terméke. Turgenyev külföldön írta az Apák és fiúk-at, a Füstöt. Ovidius Tristiai éppen 
a száműzetés élményének remekművei. Kossuth, Marx, Lenin külföldi műveit^értékeljük le, 
mert külföldön készültek? Szélmalomharc volna ezzel a vulgáris nézettel szembeszállani, 
mintha az írónak hazájában keletkezett művei vagy hazájában történt íróvá fejlődése érték-
többletet , az ellenkezője értékcsökkenést jelentene. 

Az a tétel is megdől, mintha az irodalomtörténetírás csupán Rákóczi emigrációs ira-
taival foglalkozott volna. Rákóczi-könyvemben (1942, 38) utal tam arra, hogy „Rákóczi 
szónoki tehetsége már tizenötéves korában k i tűnt" . 7 Hat lapot (38—39, 66—69) szenteltem 

6 Baróti Dezső a fölvilágosodással kapcsolatban rámuta to t t arra (Irodt. Közi. 1956, 
173), hogy Szekfü Gyula ezen a ponton Bessenyeiről többet tud mondani, mint az irodalom-
történészek. 

7 Az a tény, hogy valamely író életének mely korszakában írja műveit , szintén irreleváns. 
A legtöbb író zsönge ifjúkorától haláláig alkot. Rákóczi is ezek közé tartozik. De Rimbaud 
18 éves korában írja utolsó verseit és még 17 évet élt! Pirandello 55-ik évében (1918) kezdi 
írni azokat a műveit , amelyek világhírt szereznek neki. 
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Rákóczi szónoklatainak (sajnos, ezek ma is úgyszólván kiadatlanok) és a következő sorokban 
jellemeztem a , ,hazai" Rákóczit : „Érthetet len, hogy a magyar irodalomtörténet nem vette 
föl Rákóczit — Pázmány, Kossuth, Deák mellé — a magyar szónoklás mesterei közé. Pedig 
beszédeiből iskolai olvasmányokat kellene válogatni, a XVII—XVIII . századi magyar gon-
dolat dokumentálására." Tehát megfelelően, sőt a közfölfogáson túlmenően méltat tam azokat 
a műveit , amelyek száműzetése előtt Magyarországon keletkeztek, Tolnai írja (83) Rákóczi 
egy-egy beszédének hatásáról : „Igaza van Zolnai Bélának, midőn Shakespeare tragédiáinak 
légkörét ismeri föl ezekben a jelenetekben." (Vö. még Tolnai, i. m. 181.) 

A többi, azóta előkerült opuscululumok értékben és jelentőségben nem érnek föl a beszé-
dekkel és főleg az Emlékiratokkal, a Vallomásokkal. Az emigrációban készült Emlékiratok-
ról Tolnai Gábor írja (84), hogy „irodalmunk klasszikus remeke". 

3. $Szabadságharcos vagy száműzött Rákóczi? — Nyilvánvaló, hogy Rákóczi értékelése 
szempontjából irreleváns, vajon geográfiailag i t thon vagy külföldön írta-e munkáit . Rá-
muta t t am föntebb, hogy itthoni szónoklatait megfelelően figyelembe vettem Rákóczi-köny-
vemben. Nagy fontossága van azonban annak a kérdésnek, amit Tolnai Gábor vetet t föl (70— 
71) : a száműzött, „szerepvesztett ' (Szekfü szava) Rákóczit állítsuk-e a történelmi meg-
világítás előterébe, vagy a szabadságharcos Rákóczit értékeljük mindenekfölött? Más 
szóval, nem a „hazai" vagy „külföldi" Rákóczi szembeállítása a helyes, hanem az, nogy 
(barbárul kifejezve) : a hungarocentrikus fejedelmet nézzük-e, avagy a teológiában és 
filozófiában lelki refugiumot találó Rákóczit? Nyilvánvaló, hogy a „magyarcélú" Rákóczit 
illeti az elsőség, ha lelki portréjához hozzátartozik is — sokszor magyar tárgyú művein belül — 
a bölcselkedő. Tolnai Gábor ezt így összegezi, tömören és találóan, tanulmánya végén (87) : 
„Nem teljesen negatív a Törökországban élő bujdosó Rákóczi műve, vannak előre muta tó 
vonásai. Azonban ennek ellenére a mi eszményképünk nem a bujdosó, magányos fejedelem, 
hanem a nemzeti függetlenségünk nagy harcosa, régi történelmünk legnagyobb arányú füg-
getlenségi mozgalmának vezetője, s irodalmi műveinek élén az a mű, amely ennek a harcnak 
klasszikus emléket állít, — Emlékiratai." (Nem teljesen negatív, mert janzenizmusa révén 
különleges vallásosságában is politikum Rákóczi irodalmi munkássága.) 

Mikor 1939-ben hozzáfogtam ahhoz, hogy mások és a magam kutatásai alapján egy-
séges képet rajzolok Rákócziról, ez Szekfű Gyula fölszólítására és egy általa szerkesztett 
sorozat részére történt , vele megbeszélve a könyv tervét — abból a célból, hogy az egész 
Rákóczi szerepeljen benne. így történt , hogy külön részt szenteltem a szabadságharc Rákóczi 
körüli irodalmának a Magyar kultúra című fejezetben (20—25), — ezt a részt azóta Esze T a m á s 
szerencsésen kiegészítette (frodt. Közi. 1953). Célom itt nem is lehetett kimeríteni a t é m á t . 
A Nemzeti önismeret című fejezetben (145—161) részletesen tárgyalom Rákóczi Emlékiratait, 
tehát azt a munkát , amelynek a Vallomások mellett centrális problémája a „hazai" Rákóczi. 
Nem vádolhaW könyvem azzal, hogy a szabadságharcos Rákóczit nem méltatom kellő figye-
lemre. Ilyen szándékot föltételezni sem lehet rólam, aki — Tolnai állítása szerint (69) — föl-
ismertem Rákóczi „emlékirat jellegű műveiben az irodalmi a lkotást" . Ez a fejezetem így 
kezdődik : „Nagy volt Rákóczi abban is,8 hogy a nemzeti önismeret első nagyobb opuszát 
hagyta ránk francia nyelven megjelent poszthumusz Mémoires-\a\ban (La Haye 1739). Bátor 
kri t ikája Zrínyi kiáltó szavának méltó utóda, Széchenyi életművének dicső előképe.'" Legyen 
szabad ebből az Emlékiratokról szóló, az ú jabb vi tákban elsikkadt fejezetből néhány kri-
tikus mondatot idézni annak igazolására, hogy mennyire értékelem az akt ív szabadsághős 
Rákóczit. — „Az osztrák katonaság kegyetlen adóbehajtási , a szegény nép megzsarolása, 

8 Az is a Vallomásoknak az előző fejezetben tárgyalt magyarcélú részeire vonatkozik, 
íme egy mondat ebből a fejezetből (141), az 1711-ik évre vonatkozólag : „Lírai költő váteszi 
jövőbelátása nyilatkozik meg Rákóczinak abban a mondatában, amit életének erre a t ragikus 
válaszúti korszakára visszavetítve ír le a Vallomásaiban ..." 
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a jobbágyok végső Ínsége és erdőkbe bujdosása : mindezt talán túlzott színekkel is festi vász-
nára Rákóczi, hogy igazolja a fölkelés szociális okait. De az igazságot nem szépíti, nem vonja 
be az illúziók aranyos felhőtakarójával, mint a Fejedelem rajongói tet ték a múlt század 
közepén" (145). (Ez Thaly kritikátlanságára vonatkozik.) — „Királyaink között annyiszor 
találkoztak pásztorok, akik juhaik gyapjával idegeneket akar tak ruházni, zsírjával idegene-
ket hizlalni! — állapítja meg keserű történetbölcsességgel a nemzet sorsában önigazolást 
kereső Rákóczi" (147). — „A szabadság általános, jogos és törvényes védelme . . . a köz-
veszedelem elhárítására . . . az egész nemzet háborúja —, deklarálja Rákóczi, aki cseleke-
detében a magyar történelem tuda ta mozgat" (uo.). — „A történetíró lélektani belátásával 
szemléli és magyarázza Rákóczi a körülötte élő hősök és nép mozgalmasságát" (149). — „Szinte 
félve kell kérdenünk Rákóczi memoárjait olvasva, hogy igazságosan ítéli-e meg a Fejedelem 
a körülötte lezajló sorstragédiát, amely még szomorúságában is oly hatással tudot t lenni 
az utókorra, hogy emlékét diadalról-diadalra hordozott zászlóknak, győztesen robogó harci 
paripáknak képei szimbolizálják" (151). — „Szinte egy modern regényírónak történelmi 
rekonstrukcióját véljük hallani, mikor Rákóczi a saját kortársait jellemzi" (uo.). — „A taci-
tusi tabló a főemberek rajzával még nincs befejezve" (152). — „Rákóczi föl tudta emelni 
(nemzetét) olyan erőkifejtésre, amelynek erkölcsi hatását csak növelhetik a késő századok" 
(uo.) — „Julius Caesar Commentariiját olvasva, a humanista-hadvezér-fejedelem Rákóczi 
a gallok szellemét a magyarokban lát ja f ö l é l e d n i . . . A közösségi, alkotmányos szellemre is 
g o n d o l h a t o t t . . . " (160). 

íme néhány példa arra, miképpen értékeltem a hazai, szabadságharcos mivoltának 
örök emléket állító Rákóczit. 

4. Vallásos író, teológiai író? — Van a fölhozott kifogások között egy, amely körül-
tekintő megfontolást igényel. Tolnai Oábor idézi könyvemből (9—10) a „harmadik" Rákóczi 
kifejezést és ezt az ominózus mondatot : „Azok közé tartozott , akiket a vallásos kultúra 
élménye íróvá te t t ; akik lírai inspirációt merítettek a hit belső harcaiból". Mind a két részlet 
a Rákóczi-könyv lírai színezésű előhangjában van, amely egyébként már 1927-ben meg-
jelent (Széphalom). 

Ami mindenekelőtt a „harmadik" Rákóczit illeti, a harmadik szót idézőjelben írtam, 
tehát inkább csak kuriózumképpen és nem vállalva teljesen magaménak a szót, Ha van 
olyan fölfogás — erről írtam (8) —, amely Rákócziban csak a bujdosót lá t ja és van, amely 
csak a legendák hősét, akkor jogosult egy bölcselkedő és teológus Rákóczit is meglátni. 
Ezt írtam róla (10) : „ez a lélek hajlékony és termékeny volt mindama gondolatok végig-
gondolására, amik a Véges és a Végtelen körzetében a reformáció és a katolikus fölújulás 
korát mozgat ták" . Végül azzal a kívánsággal zárom le könyvem előhangját, hogy előttünk 
legyen „Rákóczi alakja a maga teljességében : a lovasszobrok, a fejedelmi korona és kard 
mellé odaállí thatjuk emlékjelül az ő spirituális munkái t" . 

I t t van még ez az említett fontos mondat : „Azok közé tar tozott , akiket a vallás, 
kul túra élménye íróvá t e t t " . Emlékszem, sokat meditáltam ezen a mondaton. Elismerem, 
hogy — sztiláris okokból — nem sikerült olyan precíznek, amint szerettem volna. Elismerem, 
hogy a mondat másképpen is magyarázható, mint ahogy én gondoltam. 

Nyilvánvaló, hogy nem azt akar tam kifejezni, hogy Rákóczi kizárólag vallásos író 
volt. Amint Tolnai utalt is rá (79), a vallásosság régi irodalmunkban és történelmünkben 
mindenkivel közös jelenség. Ezt nem kell külön hangsúlyozni. A lényeg éppen abban van, 
hogy vallási kultúra élményét í r tam, nem pedig egyszerűen vallásosságot, vagy vallási élményt. 
Ha csupán egyszerű vallásosságra gondoltam volna, minden régi magyar író emlékét fölidéz-
hettem volna. És nem lett volna szükség arra, hogy rögtön utána tegyem (10) ezt a mon-
datot : „Sokkal számosabban voltak ilyen magyarok, mint amennyire nyi lvántar t juk őket". 
Ez a mondat nem vonatkozhatik az egyszerű vallásos írókra, mert azoknak a száma nyilván-
t a r to t t és nem vitás. De a vallási kultúra inspirációja több, mint egyszerű, jámbor hívőség. 
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A teológiára gondoltam, a vallási kultúra minden ágára, Rákóczi bámulatos elmeéllel 
kiépített és teológusokat gyönyörködtető kegyelemtanára, misztikus frazeológiájára, biblia-
magyarázataira, történetbölcseletére és szociológiájára. Nem akar tam a prózai theologia 
szót használni és ezért te t tem helyébe a vallási kultúra terminust, amely, alismerem, első 
pillanatra könnyen azonosítható a vallásossággal. De Rákócziban a ritka teológiai élmény 
— Augustinus, Luther, Kálvin, Szalézi Ferenc, Pascal, La Mennais, Verlaine9 élménye — 
mellett megvolt az a plusz is, amely csak éppen a legritkább teológusoknak adato t t meg : 
az önmagával való küszködés, a belső harc, a meg nem ismert igazságokért való tusakodás, 
közhiedelmek és tekintély-dogmák elvetése, egyéni lázongás. Ezért nem mondtam, hogy 
vallásos író volt — a vallásos írók problémátlan, egyenes, kitaposott úton járnak —, hanem 
azt, hogy „lírai inspirációt merített a hit belső harcaiból". A hit vakon hisz, nem harcol önma-
gával. De Rákóczi éppen a vi ta tot t (in hoc saeculo tam agitata materia) hit-kérdéseket teszi 
elmélkedése tárgyává. Az ilyen teológusokra utalva arra gondoltam, hogy a magyar irodalom-
történet nem asszimilálta magáévá a XVI—XVIII . századi teológiai íróit, bár szerencsés 
kísérletek történtek ilyen irányban. A vallási kultúra harcos élményének legnagyobb költői 
ereje Madáchnál és főleg Adynál fog f ö l c s a p n i . . . 

Az ominózus mondatban kifejezhettem volna magamat úgy is, hogy Rákóczi teológiai 
tanulmányaiból inspirációt merített. De ezt az inspiráció szót fönntar to t tam — a mondat 
végén — a hit belső harcaiból való lírai inspiráció-merítésre. Ezért kellett másképp mondanom 
a mondat elején az inspirációt. így mondtam : „akiket a vallási kultúra élménye íróvá t e t t " . 

Elismerem, hogy itt nem gondoltam a félreértés lehetőségére. Nem gondolhattam 
arra , hogy azzal fognak vádolni : Rákóczi íróvá-lételét egyedül a vallási kul túra hatásának 
tulajdoní tom. Elképzelhető ilyen író, de ez Rákóczira nem érvényes. Magam mutatok rá 
fiatalkori rétori tehetségére, politikai beszédeire, amik már a vallási kul túra inspirációja 
előtt íróvá formálták a fejedelmet. Magam tárgyalom az Emlékiratokat, amelyek nemzeti-
társadalmi élményből fakadnak és klasszikus-pogány írók hatását is muta t j ák . 

Szövegkritikai szempontból nézve a fogalmazást, mondatom csak azt mondja, hogy 
a vallási kul túra élménye is íróvá tette Rákóczit. Olvasáson túlmenűleg íróvá, éspedig o t t , 
ahol ez az élmény érvényesült. Ez az élmény nem mindenkiben váltott ki alkotó inspirációt. 
Nem azt mondom, hogy a vallási kultúra tette íróvá, hanem azt, hogy íróvá tette. Két emlék-
iratára ez nem is vonatkozhatik, bár mindkettőben szerepet játszik a vallásosság is és a 
vallási kul túra is. 

Egyébként vallási kul túra nem inspirál okvetlenül vallásosságra. Példa rá a teológiá-
ban járatos Voltaire, aki élményét és vallási erudicióját a vallási kul túra ellen használja föl 
(pl. éppen a janzenizmussal, a predesztinációval kapcsolatban). 

* 

Azt hiszem, nem fölösleges, hogy a föntieket elmondtam. Tolnai Gábor és Esze T a m á s 
Rákóczi-tanulmányai hozzájárulnak a Rákóczi-portré minél sokoldalúbb szempontból való 
megvilágításához és előkészítik az apparátust össze műveinek az Akadémia által elhatározott 
kiadásához. 

9 Verlaine-t — komplikáltán bűnös és alázatos vallásossága mellett — a vallási kul túra 
élménye is inspirálta a Sagesse-ben (III, IX, X) : Louis Racine-t dicséri és a janzenizmus-
gallikanizmust elhárítva a középkorba menekül, de úgy, hogy szonettje végén ezeket mondja : 
„Hau te théologie . . . folie unique . . . ô folle Cathédrale!". Charles Morice írja (P. V. 1888, 80) : 
„La Théologie a moins de part , dans V Amour, que l 'Amour ; dans Sagesse c 'était tout au 
contraire. Mais ici et là Théologie et Amour font tout le livre". — A Sagesse X I X . szonett je 
Szent Terézről és a szabadakaratról s z ó l . . . 
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