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A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC 
ES EMIGRÁCIÓ IRODALMI TÖREKVÉSEI* 

Egy olyan aspektusból szeretnénk a Rákóczi-kori irodalmi 
törekvések kérdéskörét megközelíteni, amely mind a hazai, 
mind az európai vagy kelet-közép-európai fejlődéstörténet 
szemszögéből alkalmas keretül szolgál a jelenségek csopor-
tosítására és differenciálására. Ez a nézőpont a Rákóczi-szabad-
ságharc kultúrájának s irodalmának nemzeti udvari jellege, 
illetve egy új udvari irodalom kialakulása tendenciájának reali-
tása, biztató kezdeteinek jelentkezése. Jóllehet az irodalmi 
fejlődés jelenségeivel összefüggő nemzeti művelődés föl-
lendülése átmeneti jellegű, a Rákóczi-kor udvari kultúrája új 
korszak ígéretét hordozta magában. 

Úgy látjuk, hogy a kérdés fölmerülésének megvan a kultúr-
históriai indokoltsága. A Rákóczi-szabadságharc irodalmának 
szűkebb társadalmi bázisát is érinti az a meghatározó jelentő-
ségű körülmény, hogy a hajdani magyar királyi udvar Budáról 
Bécsbe telepítése, a főúri udvarok lehanyatlása, majd a 
független erdélyi fejedelemség megszűnése után, az új, válasz-
tott, de a Habsburgok által el nem ismert, erdélyi fejedelem és 
a szövetkezett magyarországi rendek vezérének udvara vált a 
nemzeti kultúra és művelődés központjává.1 Az egykori hazai 

*A sárospataki Rákóczi-konferencián elhangzott kiselőadás. 
1 Esze Tamás erre vonatkozó gazdag munkásságával figyelmeztet 

fejedelmi udvar és kuruc kancellária történetének megírására. Újabban 
vö. R. Várkonyi Ágnes: Művelődés és államhatalom a Rákóczi-szabad-
ságharc idején Magyarországon. Továbbá Köpeczi Béla: A Rákóczi-
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udvari hagyományok és a korabeli európai „modellek" példá-
jára felállított fejedelmi udvar a nemesi ifjúság, a jövendő 
katonai és hivatali, kancelláriai tisztikar új szellemű nevelő-
intézménye lett. 

Rákóczi udvarában a hagyományos latin írásbeliség mellett 
rendkívüli fontosságúvá lett a magyarrá vált államnyelv, az 
anyanyelv. Az udvari kancellária hatalmas méretű gyakorlati 
írásbeliség, fogalmazás, másolás, sokoldalú szerkesztő munka, 
retorikai iskolázás, nyelvi-stilisztikai igényesség és irodalmi 
tevékenység központjává kezdett válni. Az irodalom meg-
jelenési formája továbbra is a kéziratosság, kisebb mértékben a 
nyomtatás volt. Kedvező feltételei mutatkoztak az írott és 
beszélt udvari nyelvezet, egységesülő írásmód kialakulásának, 
különös tekintettel a regionális irodalmi nyelvek és nyelv-
járások, belső nyelvtípusok találkozására és bizonyos nyelvi 
kiegyenlítődési folyamat megindulására, formai (helyesírási, 
hangtani, alaktani) s tartalmi (frazeológiai, szó- és kifejezés-
készleti, nyelvtani szerkezeti, mondattani) normaképződés 
területén. Ennek hordereje különösen a magyar irodalmi nyelvi 
fejlődés, az ún. nyelvi eszmény, ill. az országosan ható magyar 
köznyelv majdani megszületése szemszögéből merül fel.2 

Az udvari írásos tevékenység jegyében megnövekszik a 
funkciója a Rákóczi szócsövévé vált a társadalmi haladást szol-
gáló, új történelemszemléletet, reformgondolatokat és a kuruc 
konföderáció nemzeti ideológiáját sugárzó, a fejedelem által 
szélesebben felfogott (össznemzeti) gondolatot, közösségi ösz-
szetartozást erősítő, összefogást szorgalmazó, közvéleményt 

szabadságharc és emigráció művelődéstörténeti problémái. Rákóczi-kori 
tudományos ülésszak 1973. szeptember 2 0 - 2 1 . Szerk. Molnár Mátyás. 
Vaja, 1975. 3 2 - 5 0 . 

2 Benkő Lorándnak a 18. század utolsó három évtizedére terjedő 
vizsgálatai (A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első 
szakaszában Bp. I960. 228-363 , 4 1 8 - 5 0 0 ) analógiáján elvégzendő 
munka. 
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formáló fejedelmi kancelláriának, amelyben kiemelkedő 
szerephez jutott a megyékből toborzódott, Rákóczi köré 
tömörült, hazai és külföldi iskolákban képzett hazafias köz-
nemesség hivatali literátus rétege. A kancellária fokozatos 
kiépítésével a fejedelem megteremtette a központi irányítást 
elősegítő politikai udvari irodalom szervezeti kereteit is, ami 
távlataiban a kuruc államhatalom és művelődés szemszögéből 
céltudatos törekvésére vall. 

Ami a korabeli irodalom fogalmát illeti, a 18. század első 
évtizedének magyar irodalmán nem a hagyományos értelem-
ben vett szépirodalmat értjük. A Rákóczi-szabadságharc 
fogalomkörébe tartozó irodalom ennél szélesebb skálájú, több 
rétegű s nem kizárólag magyar nyelvű. A korabeli, inkább kis 
epikai, lírai és drámai műnemekre s irodalmi műfajokra a 
politikai célzat jellemző. Vezető műfajai a politikai publicisz-
tika, a politikai és vitézi költészet, s a napló és önéletírás révén 
az emlékirat. (A korabeli európai irodalomhoz mérve lényeges 
különbség, hogy még nem alakult ki az eredeti regényes próza 
és a modern világi udvari színházra épülő drámairodalom.) 

A nemzeti függetlenségért vívott háború jogosságát igazoló, 
ideológiáját kialakító politikai publicisztikának a tényleges jogi 
helyzettel szemben kellett kifejtenie hazai és külföldi viszony-
latban a Habsburg uralkodóház elleni fölkelés közjogi és törté-
nelmi alapjait. Rákóczi és Ráday Pál a Zrínyi óta s a Thököly-
korban is művelt, ismert kis prózai műfajokat (pátensek, vita-
iratok-röpiratok, dialógusok és politikai elmélkedések, levelek 
stb.) nemcsak felhasználta, hanem az igényeknek megfelelően 
átformálta. Még frissen élő hagyományokra támaszkodhatott, 
előzménynek tekintve a Mátyás-, Bocskai- és Zrínyi-örökséget, 
s alkalmazva a kuruc mozgalom publicisztikai szólam-
kincsének, Habsburg-ellenes érvelésének alapkészletét. A 
Siralmas panasz (1705) ennek egyik meggyőző példája. De a 
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Brezáni kiáltvány (1703), a Recrudescunt (1704), a Responsio 
(1706) s a Lettre dun Ministre de Pologne (1710), a Kukizovi 
kiáltvány (1711) is ezt példázza egyre fejlettebb fokon. Az 
újabb kutatások nyomán3 elmondható, hogy a magyar poli-
tikai publicisztika új szakaszára tartalmi téren a Rákóczi 
személyében képviselt modernebb szemlélet, formai-műfaji 
szemszögből rendkívüli gazdagság, kivitelezésében eszmei 
következetesség, a hazai és nemzetközi tájékozódás összekap-
csolásának igénye s a több nyelvűség jellemző. Ezzel függ össze 
az első magyarországi hírlap, a Mercurius (Hungaricus) 
Veridicus (1705-1710), „Magyarországi Igazmondó Merkur" 
létrehozása is. Zrínyi Török Áfiuma kiadását Rákóczinak 
ajánló előszavában gróf Forgách Simon a hadvezér Rákóczi 
alakját összefűzte a Zrínyi-hagyománnyal. A fejedelem a Hada-
kozó embernek tanító scholája c. hadtudományi traktátusában 
megrajzolja az abszolút uralkodó alakját, s munkája — Zrínyi 
örökségéhez híven — az állambölcseleti szempontokat össze-
kapcsolja a katonai irodalommal. Csúzi Cseh József Rákóczi 
tiszteletére írta a „Jó és igaz fejedelemről" szóló (Vera ac viva 
boni principis delineatio, 1707) verses állambölcseleti 
munkáját. 

3Esze Tamás: Rákóczi „Responsio"-ja. Irodalom és felvilágosodás. 
Tanulmányok. Szerk. Szauder József és Tarnai Andor. Bp. 1974. 
2 7 - 1 0 0 . - Péter Katalin: A magyar nyelvű publicisztika kezdetei A 
siralmas panasz keletkezéstörténete. Függelék: Siralmas könyörgő levél. 
Bp. 1973. A Rákóczi-szabadságharc és Európa. Szerk. Köpeczi Béla. Bp. 
1970. 5 - 3 2 . stb. - Esze T.: Egy lengyel királyi tanácsos levele. (Adalék 
a Rákóczi-szabadságharc publicisztikájához.) Magyar Könyvszemle 
1961. 4 8 2 - 4 8 9 . - Ráday Pál iratai I. 1703-1706. Kiad. Benda 
Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, Pap László;//. 1707-1708. Kiad. 
Benda K., Maksay F. Bp. 1955, 1961, - Esze T.: A breznai kiáltvány. 
Századok 1954. 2 8 5 - 3 1 6 . - U ő . A Rákóczi-szabadságharc irodalma és 
publicisztikája. Köpeczi Béla hozzászólása: A Rákóczi-kor politikai 
irodalma és külföldi hatása. It. 1954. 1 0 - 1 9 , 22-24 . - Esze T.: A 
Mercurius-kérdés revíziója. ItK 1953. 5 7 - 7 5 . 
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A megújult politikai publicisztika érintkezett a próza-
irodalom egy másik ágával, amely magába foglalta a korabeli 
főúri és nemesi levélirodalmat (Rákóczi, Forgách, Bercsényi, 
Pekri, Károlyi, Esterházy Antal, zabolai Mikes Mihály, Orosz 
Pál, Radvánszky János, Vay Ádám, Ráday Pál, Körössy 
György, Kray Jakab, Pápai János és más jeles levélírót);4 a 
barokk retorika érzelmes, díszítő elemeinek latin és magyar 
nyelvű készletét felhalmozó udvari szónoki, üdvözlő 
(köszöntő) oráció-irodalmat (Rákóczi, Bercsényi, Ráday, 
Pekri, Teleki Mihály, Czegei Vass György, Szaniszló Zsigmond, 
Csécsi János, Telekessy István, Bartha András, Rezik János és 
mások); a hazafias imádságirodalmat (Rákóczi, Bethlen Miklós, 
Ráday, Forgách, Pekriné Petrőczi Kata Szidónia, Vayné Zay 
Anna) és egyházi szónoklatot (Telekessy, Krman Dániel, Újhelyi 
István stb.), valamint a barokk történeti próza népszerű mű-
faját, az udvari, országgyűlési, követi s magánszínezetű 
diárium- és naplóirodalmat, amely a szabadságharc vége táján 
kiegészül a barokk emlékírás önéletírásszerű válfajával (Ráday, 
Csécsi, Pápai, Komáromi János, Beniczky Gáspár, Szirmai 
Miklós, Krman, Teleki, Károly, Esterházy, Szaniszló, Czegei, 
Ottlyk György, Szathmári Király Ádám, Forgách stb.).5 A 
jobbára magyar, részben latin, szlovák, német nyelvű műve-
lődéstörténeti érdekű forrásanyagban az udvari és országos 
események rögzítése mellett különleges hely jut a fejedelem 
személyének, Rákóczi történelmi küldetését érintő históriai 
feljegyzéseknek, hazafias szellemű, biblikus töltésű személyes 
megnyilatkozásoknak (Reviczky Imre, Illyés István, Gyalogi 

4 A kiadott és kéziratos levelezés s a levélirodalomra vonatkozólag 
vö. Hopp L.: A magyar levélműfaj történetéből. Irodalom és fel-
világosodás, i. m. 1974. 558-566 . 

5Rákóczi tükör / - / / . Naplók, jelentések, emlékiratok a 
szabadságharcról. Szerk. jegyz. Köpeczi Béla és R. Várkonyi Ágnes. 
Bp. 1973. 
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János, Brenner Domokos, Szirmai András, Teleki Domokos 
stb.). 

Az ismert (Szenesei György, Miszlai András, Gubás György, 
l^váry Tamás, Székely István, Tolvaj Ferenc, Székudvari 
János, H. Tasnádi István, Dálnoki Veres Gerzson) vagy név-
telen szerzők tollából fennmaradt kuruc vitézi költészet két 
ágazatára is a politikai mondanivaló formábaöntése jellemző. A 
Rákóczi-szabadságharc korai szakaszában újjászületett kuruc 
nemesi költészet hazafias hangjával, a nemességet serkentő 
énekekkel, Rákóczi személyét állítja példaképnek. A kuruc 
vitézeket buzdító énekkel hívják a fejedelem zászlai alá. 
Rákóczit éltetik, s a hazával együtt oltalmazzák búcsúzó 
verseikkel, utolsó szavaikkal a harcmezőn elesett hadnagyok. 
Ez a nemesi költészet híven tükrözi azt a Rákóczi-képet, 
amelyet a kuruc politikai publicisztika tett ismertté. A 
fejedelem életéből vett hatásos motívumokat felhasználva 
hazafias pátosszal hirdeti, hogy börtönéből kiszabadított, 
csodálatosan megmenekült, lengyelországi bujdosásból vissza-
tért Rákóczi Ferencet az isteni gondviselés azért mentette meg 
a haláltól, hogy a fölkelés élére vezérnek állítsa. A hagyo-
mányos költői szólamkincset fölfrissítve, a bibliai képeket, 
hasonlatokat gazdagítva, az Isten áldását kéri rá mind a 
katolikus, mind a protestáns énekszerző. Verseiket aláfesti 
Rákóczi fejedelmi személyének féltő tisztelete és a szegény 
haza szabadságának szép hitvallása. A háborús évek derekára 
jellemző szemléletében, hangjában rokon a barokk költészet 
antikizáló stílusában elterjedt „aggratulatoria" (H. Tasnádi 
István, Újváry Tamás, Almási Benjamin, Lischovini András 
stb.) latin versszerzés. 

A Rákóczi-szabadságharc első éveinek optimizmusát és a 
kezdeti katonai sikereket kísérő lelkesedést fejezik ki a 
toborzók s hajdútáncok, a kuruc történeti énekmondás kéz-
iratos emlékei, amelyek a kurucok igazát átérző, Rákóczi 
hívására fegyvert ragadó jobbágykatonák győzelmi remény-
ségéről is hírt adó, a közösség erejében bizakodó versek. Az 
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újabb tanulmányok alapján6 új értékelési szempontokhoz 
jutottunk a korabeli költészet megítélésében. 

A nemesi irodalomtól és vitézi költészettől eltérő, a népi 
kurucság világát, ideológiáját kifejező sokrétű hazafias líra, 
közösségi panaszköltészet, csatasiratók, s még inkább a 
szegénylegény katonaénekek és politikai versek önálló réteget 
alkotnak. A Rákóczi-szabadságharc vitézi-politikai költésze-
tének ez a népi szemléletű, az egész magyar énekmondás 
szinte egyedülálló hajtása, a népfölkelés legöntudatosabb 
rétegének mondanivalóját, Rákócziba vetett bizodalmát, a 
növekvő nemesi-jobbágy ellentétet fejezi ki. Költészetük a 
népi kurucság nemzetgondolatában kifejezésre jutó szociá-
lis tartalmát is magában foglalja. A népi kurucság hiteles 
hangja ez, saját népnyelvi köntösben, a politikai tudatosság 
eddig ismeretlen magas fokán megjelenítve. Történelmi doku-
mentumokkal fölérő költői emlékek a népi kurucság s 
jobbágyság igazát Rákóczi fejedelem elé vivő szegénylegény-
énekek. Rákóczi alakját a népi kuruc katonaság szemével látta-
tó új énekszerzés formakincsében vannak rokonvonások a 
hagyományos kuruc nemesi költészettel, de szemléletük 
egészen más. Jól példázzák a népi hazafiság tartalmát: a 
Rákóczihoz hű jobbágykatonaság népi patriotizmusa társadalmi 
indítékokkal telített. 1706-ig ezt képviseli a paraszti vitézlő 
rend és a szegénylegénység írástudóinak deákokból, iskola-

* A kuruc küzdelmek költészete. Sajtó alá rend. Varga Imre. Bp. 
1976 (megjelenés alatt). - R. Várkonyi Á.: Történelmi népiesség és 
kuruc hagyomány. Kortárs 1974. 10. - Esze T.: Almási Benjamin. ItK 
1964. 4 8 3 - 4 8 9 . - Albert Zsuzsa: Elemzések a Rákóczi-szabadságharc 
politikai költészetéről. ItK 1956. 270-288 . - Klaniczay Tibor: A 
Rákóczi-szabadságharc legszebb éneke. It. 1954. 19 -22 . - Uő.: 
„Kapádból is csinálj fegyvert." Csillag 1954. 2 6 9 - 2 7 8 . - Esze T.': A 
szegénylegények éneke. ItK 1953. 5 - 2 8 . - Uő.: Bev. Magyar költészet 
Bocskaytól Rákócziig. Szerk. Esze T., Kiss József és Klaniczay T. Bp. 
1953. - Uő. A kuruc költészet problémái 1951. 3 1 - 4 7 . - Uő. Két 
szegénylegény egymással való beszélgetése. 1949. 2 5 4 - 2 6 2 . 
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mesterekből, prédikátorokból, énekszerzőkből toborzódó 
maroknyi serege. 

A Rákóczi-kori drámaírás az iskoladráma szintjén meg-
gyökeresedett formai-műfaji hagyományt folytat új tarta-
lommal és történetszemlélettel, elsősorban Missowitz Mihály 
politikai történeti tárgyú drámái révén, a Mátyás-hagyomány 
ébren tartását és a Rákóczi-kultusz élesztését szolgálva.7 A 
rozsnyói evangélikus és a kassai katolikus iskolai színjátszás, a 
Forgách tábornagy és Des Alleurs márki tiszteletére rendezett 
kolozsvári jezsuita kollégiumi előadás, a Rákóczi által meg-
tekintett iskoladrámák s az új nemzeti szellemű darabok 
együttesen magukban hordták egy kedvező körülmények 
esetén kifejlődő udvari színjátszás kezdeteit. Hogy Rákóczi 
tisztában volt az udvari színház funkciójával, azt a fejedelem a 
Testament politique-ban8 foglalt Opera et le théâtre dune 
Cour c. értekezése bizonyítja. 

A Rákóczi-szabadságharc irodalmi alkotásainak döntő része 
dicséri, magasztalja a hős vezért, védelmezve a bécsi propa-
ganda vádjaival szemben, amely kárhoztatta a törvényesnek 
mondott uralkodóház elleni rebellióját. S bár voltak olyanok, 
mint pl. gróf Koháry István, br. Berényi Ferenc, Bivolinyi 
István, Zweig János Kristóf és mások, akik ehhez a bécsi 
udvari szemlélethez álltak közelebb, s akik a függetlenségi 
háború céljait, okait és eseményeit különbözőképpen ítélték 
meg, mint pl. Bethlen Miklós, Cserei Mihály és Apor Péter s a 
tárgyilagosabb Wesselényi István, mindig túlsúlyban voltak 
azok, akik írásaikban a nemesi patriotizmus és a népi hazafiság 
szellemében álltak ki tollúkkal Rákóczi s a kuruc-ügy igaza 
mellett. 

Az a történelmi tény, hogy Rákóczi egy személyben volt 
Erdély és „az összeszövetkezett magyarság vezérlő fejedelme", 

•"Esze T.: Missovitz Cyrus-drámája. ItK 1964. 5 4 - 5 9 . - Uő.: A 
kurucok Mátyás-drámája. ItK 1958. 1 - 1 8 . 

' Testement politique et moral du prince Rákóczi Tom. I—II. A La 
Haye 1751 .436 . 

3 I roda lomtör téne t 
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jobbágyainak „édes ura", hadvezér, államférfi és művelődés-
politikus, társadalmi gondolkodó és politikai bölcselő, az 
.,árvák gyámola", egy szóval a haza atyja, „páter patriae" 
címével felruházott uralkodó, a korabeli udvari irodalomban, 
festészetben, érmészetben is tükröződik, ő volt a magyarok 
Herculese, „Fölkelő napja", népének Mózese, Sámsona, a 
„híres Corvinus Mátyás élő képe". A tollal és karddal küzdő 
Rákóczit kortársai tisztelettel övezték, s az irodalom minden 
élő ágában eszményítették diadalmas fejedelmi alakját. A 
kuruc háború első éveitől valóságos Rákóczi-kultuszt teremtve 
örökítették meg őt. Ez az irodalom sok vonatkozásban, bár 
erősen differenciált módon, a Rákóczi által képviselt eszmék 
vállalását is jelentette. Az egész évtized irodalmi törekvéseire 
ráveti fényét, hogy literátor híveivel együtt, maga a fejedelem 
vált e rövid, de kiemelkedő jelentőségű irodalmi periódus 
vezéralakjává, mecénásává és a barokk udvari irodalmi kultusz 
tárgyává. 

Rákóczi a lengyelországi menedékkeresés után a francia-
országi évek alatt Grosboisban, a kamalduliak kolostorában 
fogott hozzá memoárjainak megírásához. Ágostoni inspirációjú 
Önvalbmásait (Confessio peccatoris...) elkezdve, majd 
francia nyelvű Me'mo/res-jaival 1717-ben elkészülve, munkáját 
török földön fejezte be 1719-ben. Eszmei és politikai ten-
denciáit tekintve a vallomásíró és emlékíró munkája a leg-
szorosabban összefügg korábbi lázas írói tevékenységével, 
sokoldalú hazai irodalmi munkásságával, amely a körülmények 
alakulása folytán mintegy előkészítő szakaszává vált nagyobb, 
összegező igényű műveinek. A magyarországi és erdélyi társa-
dalmi állapotokról festett képe Apáczai, Zrínyi, Kemény és 
Bethlen Miklós korrajzára kritikus nézőpontjával emlékeztet, 
de valamennyi elődjét felülmúlja. Társadalmi elemzése, 
össznemzeti szemlélete, a Dózsa-háborúig visszanyúló nemes-
jobbágy ellentétek fölfedezése, politikai célzata, jellemző ereje, 
önfeltáró írói teljesítménye, a magyar barokk memoárírás 
csúcsára emeli. 
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Rákóczi Vallomásaid és Emlékirataival ellentétben, a 
nemesség, a főrangúak és az egykori kuruc főemberek körében 
divatozó barokk önéletírás a terhes kuruc múlt revízióját szol-
gálta. Rákóczi melletti tevékenységüket a szatmári kiegyezést 
követő új politikai viszonyoknak megfelelően stilizálták át, 
mint Teleki Mihály. Még Rádayt is kényszeríteni tudták, hogy 
önéletírását mentséggel, önigazolással kísérje. Rákóczi feje-
delemtől vagy Bethlen Miklós kancellártól eltérően ezeket a 
kuruc önéletírókat nem tetteik vállalása, hanem menteni 
akarása sarkallja; másképpen állítják be részvételüket, mint 
Forgách tábornagy, vagy átugorják a kínos életperiódusokat, 
amint Károlyi Sándor is tette. Ottlyk György udvarmester sem 
dicsekszik kuruc múltjával, hanem J5az átkozott" Bercsényit 
szidalmazza és Rákóczinak is durva szemrehányásokat tesz. 
Vargyasi Dániel István késői latin életírásában már Károlyit 
tartja „a nemes magyar nemzet oszlopá"-nak, s Bercsényi 
cselszövésének tulajdonítja, hogy „az úgymondott fejedelem" 
Rákóczi „mint valamely zsoldos és legkevésbé jó pásztor" 
elhagyta az országot. 

A megalkuvás helyett önkéntes száműzetést vállaló feje-
delem politikai históriát, nemzeti sorskérdéseket és személyes 
vallásosságot egyesítő memoárjai mellett államelméleti 
munkákat és janzenista befolyásra valló személyes stílusú 
meditációs műveket is írt, értekezett a hatalomról, megírta 
reflexióit a fejedelmek kötelességeiről, udvari intézményeiről, 
politikai testamentumot hagyott fiaira.9 Mindezek nemcsak a 
hazai, hanem az európai állambölcseleti és politikai irodalomba 
is beleilleszkednek, hiszen Rákóczi kezdettől fogva sokban 
támaszkodott az abszolút monarchia teoretikusaira, főleg 
francia forrásokra. Már a szabadságharc alatt a keresztény 
felekezetek egyesítését célzó, a Bécs által szított valláspolitikai 
ellentétet a haza ügyének alárendelő, gyakorlatban is alkalma-

9 Műveinek kiadására és a szakirodalomra vö. Köpeczi-Várkonyi: 
II. Rákóczi Ferenc. Bp. 1976 .437-462 . Varga István bibliográfiai össze-
állítását. 
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zott türelmi vallás- és iskolapolitikájában a tolerancia követ-
kezetes hívének mutatkozott, s ezáltal is bekapcsolódott a 
korai felvilágosodás áramába. 

Rákóczi kamarása, Mikes Kelemen, aki ifjú életével 
Rákóczihoz, udvarához, a szabadságharc éveihez kötődött, az 
emigrációban a nemzeti művelődés és társadalmi gondolat 
eszményeihez kapcsolódó, Rákóczi életművével számos ponton 
érintkező irodalmi, fordítói tevékenységével, a Törökországi 
Levelekben meghonosított originális prózastílusával Rákóczi 
mellett önálló irányt képvisel.10 De mind Rákóczi, mind 
Mikes művei kritikai-szemléleti vonatkozásban az átélt függet-
lenségi háború ideológiájában gyökereznek, állampolitikai, 
társadalmi, emberi tanulságaival függnek össze, s emigrációs 
élményeikkel együtt ezeket is feldolgozzák írói egyéni-
ségüknek és elhivatottságuknak megfelelő műfajokban. A 
Rákóczi-szabadságharc sokrétű irodalma az emigráció irodalmi 
alkotásaival válik teljessé: kiegészül az emlék- és önéletírás 
európai rangú remekműveivel és a magyar széppróza műfaji 
újdonságával, Mikes Leveleskönyvével. Igaz, hogy az emig-
rációban keletkezett főművek közül a Mémoires és a Török-
országi Levelek csak a 18. század végén kerülnek bele irodalmi 
életünk és a politikai gondolkodás vérkeringésébe, de hatásuk 
ekkor is lemérhető. 

A szabadságharc bukását követő időszakban népköltészeti 
hagyomány őrizte a bujdosó fejedelem emlékét. A Rákóczi-
szabadságharc szerencsecsillaga leáldozása után keletkezett 
bujdosó versek már nem a fölséges fejedelem ünnepi díszbe 
öltöztetett képét idézik föl, hanem a száműzött Rákócziról és 
kuruc bujdosótársairól szólnak. A költői képváltás új hangulati 
elemekkel, megújult stíluseszközökkel, közösséget vállaló 
hangjával együttérzést ébreszt a népét és hazáját annyira 

1 0 Hopp L.: Mikes és világa. Tanulmányok. Bukarest 1973. 561. és 
Mikes Kelemen összes művei kritikai kiadás 1966-1974-ben megjelent 
I - I V . kötetét. 
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szerető, bujdosásra kényszerült fejedelem iránt. No már 
szegény fejem, készülj elbujdosni . . . az utolsó istenhozzád 
szavai; az Édes hazám szánjad válásom, messze földre van 
indulásom . . . a búcsú verssorai. Akárcsak a felújuló bujdosó-
ének költészet más darabjai, a Sírva irt levelem .. ., vagy a 
Keserves bujdosás... és mindenekelőtt az egyik legszebb 
költői emlék, a Rákóczi kesergője. Ez a kései kesergő ének a 
Rákóczi-szabadságharc politikai költészetének a népi haza-
fiságot kifejező hagyományláncolatába tartozik, védelmébe 
veszi a „jó fejedelmet", akit árulás juttatott bujdosásra.11 

Az ilyen bujdosó-kesergő versek, a szájhagyományból táp-
lálkozó népköltészeti alkotások, s a népi kurucság vándorló 
szegénylegény ének variánsai, ezek az uralkodó ideológia 
történetszemléletével szembeszegülő költői emlékek őrizték, 
folytatták az egyre messzebbnek tűnő kurucidők Rákóczi-
hagyományát. Mécsesként világít az 1730-as években kelet-
kezett Rákóczi-nóta lírai hagyományőrző üzenete. Első nem-
zeti himnuszunknak is nevezett hazafias kesergő ének nemcsak 
a jobbágyi sorból való kiemelkedésnek a Rákóczi-szabadság-
harccal megcsillant reményét siratja, hanem a föld népének 
mérhetetlen szenvedéséről, elesettségéről keseregve fohász-
kodik, vádol, szinte mindazt felpanaszolja, amit Rákóczi 1711. 
április 18-án kelt utolsó, kukizovi kiáltványában — a szatmári 
béke s fegyverletétel súlyos társadalmi következményeként 
előre látva - mélyenszántó tollal papírra róva, nemzete em-
lékezetére bízott. A kései kuruc költészet legszebb lírai verse 
szájról szájra járt, folklorizált változatban élet, számtalan 
variánsban, kéziratos töredékben terjedt. 

Szándékosan nem szóltam a Rákóczi-kori irodalomtörténeti 
kutatások hiányairól. Ezek összefüggnek a történészek gond-
jaival, alapvető forráskiadások megoldatlanságával, a fejedelmi 

1 1MKBR 1953. És A kuruc küzdelmek költészete, i. m. főleg a 
Rákóczi kesergője és a 'Rákóczi-nóta szöveghagyományára vonat-
kozó jegyz. 
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kancelláriai iratok szétszórtságával, a gyűjtő munka fehér 
foltjaival, ül. a vázolt keretbe sorolható kiadott vagy kéziratos 
irodalmi művek eszmei, nyelvi, stílustörténeti, műfaji stb. 
vizsgálati módszereinek fogyatékosságaival, az eddigi tanul-
mányok egyenetlenségeivel. 

Mérlegre téve eredményeinket és adósságainkat - a historio-
gráfiai és irodalomtörténeti kutatások alapján — megkísérel-
hető az író Rákóczi helyének kijelölése a kuruc küzdelmek 
irodalmi folytonosságában és a magyar irodalomtörténet 
fejlődési rendszerében. Megállapítható, hogy a 17. és 18. 
század fordulója körüli barokk irodalom nemzeti szellemű, 
hazafias és spirituális ihletésű progresszív iránya Rákóczi 
műveiben teljesedett ki, a fejedelem magyar, latin és francia 
nyelvű életművében érte el legmagasabb irodalmi szintjét. A 
legújabb kutatási eredmények tanúsága szerint Rákóczi Ferenc 
Zrínyi halála és Bessenyei föllépése közti időszak leg-
jelentősebb írója és gondolkodója. A publicista, az emlékírót 
egyesítő vallomásíró, a társadalmi gondolkodó és politikai 
bölcselő — a régi magyar széppróza utolérhetetlen mesterével, 
a levélíró és fordító Mikessel az oldalán - a nemzeti kultúra és 
művelődés európai rangú képviselője a korai felvilágosodás 
mintegy fél évszázadának magyar irodalmában. Ennek szem 
előtt tartásával folytatjuk a Rákóczi-szabadságharc és 
emigráció irodalmának föltárását, elmélyültebb tanul-
mányozását.1 2 

1 2 Vö. A Rákóczi-szabadságharc és Európa. A 
nemzetközi Rákóczi-konferencia anyaga, 1976. május 24 
Benda Kálmán. Bp. 1978 (az erre vonatkozó vitát). 

sárospataki 
- 2 8 . Szerk. 


