
Regös Miklós

RÁKÓCZI FERENC AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

A magyar országgyűlés 1715-ben száműzte Rá:kóczit. XIV. Lajos meg
halt. A Fejedelem Grosboisban a kamalduliak oellái mellett bérelt magá
nak lakást. Együtt élt, együtt imádkozott a szerzetesekkel, Életéről azt
írja Gualterio bíborosnak: "Olyan generálisnak tekintem magam, aki had
járatát befejezve, visszatér az udvarba, figyelmesen szolgál urának a nél
kül, hogy valamit is kérne tőle. Boldog, hogy közelében lehet és türelme
sen vár sorsára, készen arra, hogy kövesse ura parancsait, amint megis
meri azokat". Egy-két hónappal később így számol be bíboros-barátjának:
"Én remeték között élek,akiket csak akkor hallok beszélni, amikor lsten
dicséretét zengik. Igyekszem csatlakozni hozzájuk, amennyire csak tudok."
Életének boldogságát így jellemzi: "... soha olyan jól nem éreztem magam,
mínt amióta a világi élettől visszavonultam és keresztényi kőtelességeímet

teljesítem." - Ettől kezdve a legnagyobb magyar Szabadsághős egészen
tudatosan szolgálja Urát a legméltóságosabb Oltáriszentségben. E szolgá
latban talán csak Arpádházi Szent Margit multa őt fölül a magyar imád
kozók közül. - Elmélkedéseinek és imádságainak gyümölcsét 1721-től

kezdve írja le a soliloquiumszerű Aspirationes principis Christiani című

művében, amelyet vallási mélység és irodalmi érték szempontjából csak
Prohászka Ottokár szárnyalt túl magyar nyelven.

Éppen e mű nyomán érdekes volna kimutatni, hogya szentáldozás
kérdésében mennyire távol áll Rákóczitól minden [anzenízmus. Csábító
föladat lenne az Aspírationes gyökereit keresni a neuhausi jezsuita pré
dikációkban, Szent Agoston Vallomásaiban, Kempis Krisztus Követésé
ben, Nagy Szent Teréz Önéletrajzában. Am elsősorban bizonyára előző

életének a szabadságharc nyolc esztendejében megedzett, a kisérő és kö
vetkező diplomáciai küzdelmekben kífárasztott, Istenhez forduló és egye
dül Istent kereső egyéni élményeinek leírását kell felfedeznünk benne. E
szép irodalmi célok helyett most egyszerűen keressük azt, hogya nagy
Fejedelem nyomán és az ő lelkületével, hogyan közeledjünk az Oltári
szentséghez. Azt szeretnénk, ha szentáldozáshoz és szentségimádásokra rni
nél többen vinnék magukkal az Aspirationes-t.*

Árpádházi Szerit Margitról följegyezte a legenda, hogy gyakran állt
az imakamrája ablakánál és onnan "nézte Krisztus Testét". Aldoztatásnál,
amíg a többi apáca áldozott, szerette a terítőt tartani, hogy tovább láthas
sa az Oltáriszentséget. Ugyanez a lelkület támad föl a vezérlő Fejedelem
ben: "Látlak naponként az Oltáriszentségben. Látlak, mikor Hozzád for
dulok, de mindez az idő csekély ahhoz képest, amikor nem látlak". E lá
tás hittel történik ésa hit ébreszti a látás vágyat.

Érzi, hogy hit nélkül nem szabad az Oltár-Titka elé lépnie: "Gyara
pítsd, Uram, hitemet, hogy félelemben és rettegéssel járuljak Fölséged elé
és így mutatkoztam Előtted." Hite az egyszerű, szilárd katolíkus meggyö
ződés, minden fönntartás nélkül: "Hiszem, Uram, hogy valóban lényegileg
vettelek az Oltáriszentségben. Hiszem, amit az Anyaszentegyház, hogy
higgyük, elénk ad. De amit hiszek, átlátom értelmemben, de nem érzem
szívemben, mert benne vagyok a lanyhaságban." Ez ünnepélyes hitvallás,
mintegy részleges alkalmazása a nagy kijelentésnek, amelyet 1732-ben
kelt végrendeletében tesz: "Mindent hiszek, amit az Egyház tanít és min
dent megtagadok, amit az Egyház kárhoztat." Sok küzdelem eredménye

• (Magyar fordításban 1946-ban jelent meg Várda! Béla tollából a Szent István Távsulatnál.)
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benno e hit: "Küzködik lelkem érzékeimrnel. hitem az érzékiséggel. s meg
maradok a lagymatagságban. E vívódás mcllett sem magamtól eltávolodni,
sem Hozzád közelebb jutni nem birok."

A lelki harc által egészen élő hitet ak ar kialakítani magában. Kato
Iikus hitét élménnyé, életté akarja tenni: "Nem tudom, Uram, mit mon
dok, mert amit mondok, nem elég világosan értem. Sok hiányzik a lelke
sült hithez ... Kérdezem eszemet és úgy találom s érzem, hogy erősen hi
szek ... Vizsgálom emlékezetemet. és mivel mindent elém állít, ami fogaI
matadhat, akár Fölséged imádásáról, akár méltatLan voltomról, akár jó
ságod végtelenségéről. akár itéleteid szigorúságáról, nem birom azt vá
dolni ... Vizsgálom húsból való szívemet és ennek érzéki hajlandóságait,
úgy találom, hogy az sem szeret valamit úgy, hogy Fölébed helyezné ...
Mi tehát bennem, Uram, kérlek mutasd meg nekem, ami oly Iangyossá,
érzéketlenné, fagyossá tesz imáimban? ... Akarnám, Uram, s érzem, hogy
akarom: minden érzésem, tagjaim, véremnek minden csöppje érezzék je
lenlétedet, égjenek, összer-endüljőnek s így a szeretetben megsemmisül
jőnek."

Egészen katolikus vonás az imádkozó Rákóczi lelkén. ahogya szent
mise Iiturgiája nyomán az égi szellemeket hívja segítségül hitének erősí

tésére: "Boldog lelkek karai, Cherubok és Szerátok. mily nagy a ti bol
dogságtok, hogy élhettek legfölségesebb Javatokkal ! S mily nagy az én
szerencsétlenségem : nem érzem át a Jót, amelyben részesültem !" "Ember
vagyok, Uram, húsból való. Nem Szeráf és Cherub; tudod, hogy ezért,
amig élek testemen kivüli állapotban nem tudlak szeretni ; következőleg

tartozom testem minden nyomorúságának alávetve lenni ..." "Az angya
lok és arkangyalok, ezek a tiszta és boldog lelkek, betakarják arcukat
Előtted és én Eléd merek járulni, mert hívni kegyeskedel."

Hite alázatosságot ébreszt benne. Amikor szentségimádásoknál és a
szeritáldozások előtt Jézusról magára tekint, ujból a Confessio peccatoris,
1716-ban megkezdett művének érzesei ébrednek föl benne: "Érzem mezí
telenségemet, szegénységemet, s ezért zörgetek, mint a koldus ajtódon.
Emelem föl szavamat Hozzád: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam." "Mi
kor magamat vizsgálom, Uram, nem találok magamban mást, csak mél
tatlanságot ekkora kegyelemre. Elítélendőnek érzem határtalan vakmerő

ségemet. hogy oltárod elé járuljak kuldus-voltom rongyaiba burkolva,"
"Messziről jövök Hozzád; nyomorúságos állapotom ugyanis messzire tá
voltart Tőled" .Trne a terhek, a mocskok, melyekkel rakva Előtted, Uram,
mutatkozom." "Ime, Uram, bágyadt, langyos, elernyedt vagyok. Tekints
reám, mert szeretnék megjelenni színed előtt, hogy megvizsgáljam ma
gamat, s lássam, mily messzi vagyok Tőled. Minden, ami bennem ma
gamból van, mily méltán visszatetsző Előtted." - "Bűnöző, por, romlás és
rothadás vagyok igazságosságod szí ne előtt ... Ó rothadó tömeg, nyomo
rúságok söpredéke, testemben rejtőzik most az égi javak egész kincses
háza ! Érzékeid e misztériumot nem fogják föl: ime mily közömbesek és
langyosak ily nagy Vendég eljöttekor."

Nagyon érzi, hogy "törékeny edény" és ..saras szállás" a szeritáldozás
kor érkező Vendég számár 'l. Meg kell állapítania magáról, amit mindenki
megállapít. aki Isten közelében, az ő fényénél magára tekint: "Ami ma
gamtól való. az semmit-érő." Sőt --- ami .az alázatosságban annyira Iényr-
ges - embertársaihoz viszonyítva is érzi gyarlóságát: "Ö, isteni Eledel,
hány ezer ember van, akik Téged méltóbban vehetnének magukhoz, s
mégis elhanyagolják vételedet, langyosságban élődnek." - Kevés magyar
ernber érezte úgy át a római levél hetedik f'ejeze tét, mint Rákóczi és ke
vesen panaszkodtak oly mcgrázó:m Szent Pállal, a belső emberrel ellen-
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kező, tagjainkban tapasztalható "más törvény"-ről, mint ő: "Fásult va
gyok-e vagy hanyag? - nem tudom. De azt érzem, hogy olyan vagyok,
amilyen nem akarnék lenni, s mégsem tudok nem az lenni." "Majdnem
mindig azt teszem, amit nem akarok, vagy amit teszek is, nem úgy te
szem, ahogy akarom."

Mindezek ellenére alázatossága sohasem válik beteges önkicsínyléssé.
Nem veszti el tárgyilagosságát ; hiszen az alázatosság lényege éppen ab
ban áll, hogy tárgyilagosan ítéljük meg magunkat. Az Isten közelében, az
Isten fényének világosságánál látja magában a jót is, de ezt 'kizárólag
Istennek tulajdonítja: "Neked kell tudnod, mi jó van bennem, mert Te
adtad azt nekem." "Amiket Te teszel velem, Uram, Istenhez méltók."
"Tőled minden jó. Te vagy minden jóság. Minden tehát, ami Tőled van
bennem, az jó." "Amim csak van, az Tőled, nem magamtól van."

Hibáinak látása nem csüggeszti. Nem beteges önmarcangolást vagy
elernyedtséget, hanem keresztény bűnbánatot vált ki lelkéből. Bánatában
megüsztulva akar a szentáldozáshoz menni: "Vétkeztem, Uram és gonoszat
cselekedtem Előtted ... olyanokat cselekedtem, melyeknek bánom meg
tevését. Gyónom Neked, Uram,... Látja szemem tökéletlenségemet, de
Néked, aki szívem redőit vizsgálod, nincs szükséged részletezésemre. ne
kem azonban annál több a szornorúságra, és bűnbánatra." "Szánom-.bá
nom, Uram, hogy megbántottalak, okot adtam haragodra, és felebarátaim
botránkozására .. , De Te birod egyedül az emberi szív sötétjét eloszlat
ni. A te ügyed a tévelygőket a helyes útra visszaterelni. Vezess tehát visz
sza.unikor eltévelygek ... Nem tudja, mi a szeretet, aki osak a szándékos
ésa fölismert bűnök fölött akar bánkódni; mert, aki igazán szeret, bána
tot érez azokon is, amiket nyujtani nem bír, vagy arniket elmulaszt."

Szent Agoston "tarde Te amavi" érzése számtalanszor átviharzik lel
kén: "Borzadok visszagondolni tétlenségeimre, visszaemlékezni bűneim

re, de még inkább bánkódom, hogy nem szerettelek, mert nem szerétvén
a halál martaléka lettem." E kijelentésben "megtérése" él tovább, amely
ről 1716-ban így ír Gualterio bíborosnak: "Szeretném, ha aprólékosan
megismemé életemet, hogyannál jobban csodálhassam a Gondviselés út
jait és Isten könyörületét fl bűnösökkel szemben. Erre gondolván, Szerit
Agostonnal 'együtt mondhatom: tarde Te amavi, o Bonitas tam antiqua et
nova. Ez a fö1kiáltás fejezze be levelemet, mert megtérésern egész életern
re szól." - Minden bűnbánat alapját, az igazi önismeret kegyelmét a jó
Istentől várja: "Add meg, Istenem, hogy megismerjem lelkem világát.
Mutasd föl előttem, mint valamely tükörben, igazi ábrázatomat. ment meg
akarom vallani Néked magam ellen fordulva bűneimet." "Világosíts meg,
ó szívem Fényessége, Istenem, szeretném ugyanis látni szívem titkos re
dőit, hogy megvalljarn Neked rútságaimat és magam ellen elkövetett bű
neimet."

Nemcsak a súlyos bűnök fölött bánkódik: ,,0 gőg, oly új és oly régi
bűne az embernek, itt élsz bennem ... Minden ellenszegüléseimnetk gyö
kere parancsaidnak meg nem tartása s ez az áthágás annyi, mint Téged
nem annyira szeretés, ahogy parancsolod... Tudom, Uram, hogy Te
nem minden ellenszegülést, a szeretetnek nem minden fogyatkozását,
nem mimden gőgöt sujtasz pokollal, s ez a vigasza a félőnek. De
megmarad így is a szerető lélek lesujtottsága... Bánkódom tehát,
Uram, azon, amit Néked a kötelező módon nem nyujtottam, azért,
amit nyujtani elmulasztottam, mert e mulasztások miatt nem tettem ele
get a Néked tartozó szeretetnek." "Nem akarom, Uram, a tökéletlensé
geket, a langyosságokat, a tunyaságokat, a szórakozottságokat, a figyel
metlenségeket, de ezek jelentkeznek akaratom ellenére is. De nem olyan
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akaratlanság mellett, hogy mialatt megtörténnek, nem segítené elő őket

a meg illem fontoló akarat beleegyezése."
Bűnbánata nemcsak érzelem. Isten akaratának alázatos elfogadása

val, egészen tudatosan 'akar vezekelni. 1723-ban Rodostóból igy ír az
egyik francia királyi hercegnőnek: "így, amikor sorsomon néha mélyeb
ben elgondolkodom, magam sem tudom már, melyiket választanám szíve
sebben: w: életet vagy a halált ... Nem panaszkodni akarok Felséged előtt.

Isten mentsen, hogy zúgolódni merészeljek e földi szenvedéseim míatt,
melyekre oly méltán rászolgáltam bűneimmel. Nagyon sok veszélyt hoz
na rám, ha változást kívánnék életemben és ismét világi sikerekre vá
gyakoznék."

Bűnbocsánatot az Ür Jézusnál keres:· "Isteni Megváltóm, ha akarod,
megtísztíthatsz engem, s mivel tudom, hogy akarod, azért Hozzád akarok
járulni." Tudja, hogy sokszor előbb a gyóntatószékben kell keresnie az
irgalmas Jézusi: "Ime megmutattam magamat a papnak. ltélt leprám
fölött. ELéd járulok tehát, hogy áldozatot mutassak be Neked, részesed
jem az én és a te áldozatod gyümölcsében." A Miatyánk szerint a bűnbo

csánat föltétele, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Ezt fc'
jedelmi Lélekkel gyakorolja ő is: "Amikép magam megbocsátottam, azon
képpen kérem Tőled a saját bűneim bocsánatát." Pedig mennyi megbo
csátanivalója volt addig, amíg Rodostóba nem jutott? ! De ő nem tarto
zott azok közé, akik az Úr imádságából ki akarták, vagy ki akarják hagy
ni a "miképen mi is megbocsátunk"-at. - Sokan nem is gondolnak arra,
hogy a szentáldozás minden kegyelmi gyümölcsét lerontják azzal, hogy
nem tudnak megbocsátani.

A Fejedelmet gyarlóságának tudata a szentáldozáshoz hajtja: "Ami
képp az alamizsnát elfogadó kéregető újra visszatér és ismét koldul, mert
rászorul, ugyanígy teszek én is Veled, Uram; ujból elő akarok készülni az
oltárod előtti megjelenésre. Részesedni kívánok végtelen kincseidben, me
lyet Te, az irgalmas Isten s a szegények Atyja, odatettél a koldusok elé."
"Te szánakoztál a tömegen, bár nem kért enni Tőled, mégis adtál neki,
adj nekem is, aki kérem Tőled, aki evés közben éhezem, vágyakozom, s
nem kívánom ürességemet úgy betölteni, hogy ne óhajtanék még többet
befogadni." "Jövel, jövel isteni Szőlősgazda, nyesd le vágyakozásairrmak
fattyú hajtásait, amelyek szívemből nőnek, hogy ez a szőlőskert minél
több gyümölcsét hozza az istenszeretetnek."

Szemében az Oltáriszentség orvosság és táplálék: ,,0 lelkern orvos
sága, drágalátos Oltáriszentség! miféle hatékonyabb gyógyszert találhat
nék, ha Téged szomjazva vennélek s ha Hozzád nem annyi folttól be
mocskolva járulnék. Te megtisztítasz és én bemooskolom magamat. TáD
lálsz s mégcsak nem is éhezem !" Méltatlanságának tudata nem hagyja el
őt az oltár előtt sem: "így vívódom önmagammal: bánkódak és nem is
merem a bűnbánatot. Megértek és tudatlan maradok. Vannak érzéseim
és érzéketlen vagyok ... Meddig tart még ez az annyira vakmerő, kihívó
Iangyosságom, melyet a világi fejedelmek sem tűrnének jelenlétükben ?
Te elnézed, mert azok üres ábrázolatok, törékeny, csorba edények, Te pe
dig Isten vagy."

Erőt keres a szentáldozásnál: "Csak azt tudom mondani, hogy sze
retnék Hozzád közeledni. Minden egyéb bágyadoz bennem. Ime annyi év
óta kínlódom erőtlenségemben, s egyedül Te gyógyíthatsz meg, ha aka
rod ... Odajárulok hát, hogy vegvem az erőt adó kenyeret és a megvidá
mító bort." "így erősít meg ·a kenyér, amelyet vettem, a bor, amelyből ré
szesültern. így állhatok ellen gyöngeségemnek. melynek terhe nyom." A
halhatatlan Orvosnál keresi a gyógyulást: "O lelkem Orvosa, Megváltóm,
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rnily bonyolult betegségben sínylődöm ! Mily betegség az, amit egészség
ne-k neveznek! Mily vakság, amit világosságnak tartanak! Egy szóval,
mily mulandóság, amit életnek hívnak! Eljövök Hozzád, hogy Téged ma
gamhoz véve kérjem, akarjam, óhajtsam és teljesítsem az Isten akara
tát, aki elküldött Téged, hogy engem üdvözíts, , ."

Megtisztulásért járul az oltárhoz: "Ime oda akarok járulni a szeretet
tüzéhez, hogy megtisztuljak; az angyalok asztalához, hogy részesülve ab
ból, ami szellemi, megutáljam az érzékieket." "Irgalmazz, irgalmazz, gyó
gyíts, gyógyíts, moss meg, tisztíts meg, Másképp nem tudok tiszta lenni
színed előtt!' Az élet Szerzőjénél lendületesebb életet keres: "Hányszor
futok vissza Hozzád, -ó végcélja a testben élő léleknek, a legszentebb
Eucharisztia vételére, hogy jobban fussam be életem pályáját" ... Gyak
ran akar áldozni, mert csak így érheti el mindezt: "Irgalmazz, UTam,
azért irgalmazz méltatlan voltomnak, ki gyakran, de még sem annyi
szor, mint szeretném, járulok oltárodhoz, hogy magamhoz vegyelek ...
Ime, Uram, azért óhajtalak magamhoz venni, hogy eloszlátva szívem sö
tétjét, örökösen vagy legalább minél gyakrabban lássalak, amennyiben
tudniillik ebben a halandó testben láthatlak. hogy kövesselek az utakon,
amelyeken engem átvezetnielhatároztad,"

Milyen érdekes kijelentések ezek a 45 éves fejedelem ajkáról. Az
árva gyermekkor, idegenben töltött ifjúság után nem fáradt bele a nyolc
éves háborúba és a még fárasztóbb diplomáciai küzdelmekbe s csalódá
sokba. Nem viselik meg a "bujdosás", a számkivetés évei. Távol Hazájá
tól, távol családjától és barátaltól. nem fáradtan vigaszt, enyhülést vagy
megpihenést keres az Oltáriszentség édes Isten-közelségében. hanem erőt,

tisztulást, Isten 'akaratának megvalósitását. Az emberben önkénytelenül
merül föl a kérdés: Nem éppen a sok, jó szentáldozásnak köszönheti e
bámulatos lelki frisseségét? Még halála előtt két hónappal részletesen ki
dolgozott katonai tervvel - embereket, utakat pontosan megjelölve áll a
francia udvar elé, hogy hazánkat az osztrák elnyomástól fölszabadítsa. 
Ám ugyanilyen önkéntelenül jön a másik kérdés: Éppen a gyakori áldo
zók nem tanulhatnák a száműzött Fejedelemtől, hogyan kell jól vagy job
ban áldozniok ? !

De mennyi mindent tanulhatnánk ! Persze Rákóczi másként vesz
részt a szentmisén, mint sok korabeli uralkodó. Az orleánsi herceg a szerit
mise alatt Rabelais-t, a legnagyobb francia humanista írót olvassa. Ő buz
gón imádkozik szegény szenvedő magyarjaiért. Szinte a modern, szocíális
vallásosság vonásait fedezhet jük fel lelkületében. (Mennyi mindenben
megelőzte korát! pl. a jobbágyok fölszabadításának kérdésében is.) "Szo
rongatnak az emberi nyelvek. Mardosnak, tépnek. Segíts hát. Erősítsd

szeretetemet, hogy Téged látva embertársaimban, mindig jobban szomor
kedjak megoántásodon, mint okot nem adva is reá, éreznem lelkem té
pettségét ... segítségeddel egyesülten, még a mások ügyeit is a magam
dolgainak fogom tekinteni, ha azok Reád vonatkoznak ... Terjeszd ki ir
galmadat mindazokra, akik ime velem együtt részesültek az Oltáriszentség
által testedben és véredben. Ezek az én juhaim, add, hogy általam való
ban a tieiddé váljanak. Rám bíztad őket ifjú koromtól, s én vezettem őket

a hitványság útján s együtt éldegéltem velük a testi örömök világában ...
egyesíte bennünket Veled, Uram, hogyannál közelebb legyünk Hozzád,
mennél távolabb estünk valaha Tőled."

Sairit-Simon, francia író, így jellemzi őt: "Titokban sokat ád a szegé
nyeknek ... Nagy háztartása erkölcseit, kiadásait és tartozásait a legpon
tosabban szabályozza és mindezt szelíden. Mindennapos érintkezésben na
gyon jó, szeretetreméltó." - Chamillard, a francia követ titkára igy ír a
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29 éves Fejedelemről: "A magyarok általában szeretik, becsülik. Különö
sen tábornokai, akiket testvéreinek tekint, és akik úgy tisztelik, mintha
királyuk volna." Nem a gyakori és jó szentáldozásaíban van emberi jó
ságának, szerétetének és így egyúttal örök népszerűségénekegyik gyökere?

Isten-szeretete a szentáldozásokból táplálkozik. Milyen szepen hangzik
Saint-Simon jellemzésében. "Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz és vég
sőkig bátor ember. Mélységesen hisz Istenben és ezt nagy egyszerűséggel

nem mutatja, de nem is titkolja. Titokban ... sok időt tölt imádkozással."
Maga így jellemzi életét: "Megadtad nekem, Uram, hogy ne szeressek mást
rajtad kívül." "Azért szeretlek, mert Isten vagy. Sok, amit értem tettél,
de szerétetem alapja, nem jótéteményeid, hanem önmagad vagy ... Men
nél inkább megismerteted magad, ó legfőbb Igazság, annál szeretetremél
tóbb v,agy." "Azért szeretnék többet hinni, hogy jobban szeressélek ...
aki nem szeret, nem is ismer Téged." "Uram, segits kérlek, hogy akarjam
a szeretet egyszerűségét. " az egyszerűségben Téged akarjalak, Téged kí
vánjalak, nem pedig ajándékaidat." "Mondjam-e, hogyakarnálak szeretni,
még ha nem parancsolnád is ?"

Annyira sóvárog Isten igazi szeretete után, annyit ír a szeretetről,

hogy még csak megközelítőleg sem tudjuk összeszedni az ilyen kijelen
téseit: "Nem jutalmaidat kívánom és áhítom, hanem önmagadat; nem a
boldogságot, mint végcélt. hanem Téged e boldogságban." "Ú szeretet,
Isten közelségének mértéke, mikor járod át bensőmet? mikor gyujtod
lángr-a szívemet és akaratomat? Akarok ugyan szeretni, de az olyan SZE

retet, amelyben megvolna a hatóerő, még nem tevékeny bennem." "Nem
vonakodom a haláltól sem, amióta megadtad az akaratot. hogy szeresse
lek ... Hej, ki ad nekem szárnyakat, hogy repüljek és megpihenjek ... ha
nem a szeretet ?" - Nagy Szent Terézhez így imádkozik ünnepén: "Sze
reteted táplálója éppen az volt, aminek vételére szeretnék előkészülni; de
milyen tüzes volt a te előkészületed. s mily fagyos az enyém." - A szerit
áldozásnál keresi és találja meg az egyesülést Azzal, akit annyira szeret:
"Minden jó belém Veled jött, Jézusom. Nem kívánok többet, csak azt
kérem, hogy mindig és mindenekben szeressélek ... nem azért vettelek
magamhoz, hogy Te alakul] át bennem, hanem azért, hogy általad én
változzam át ... add meg nekem felebarátomnak és a Hozzád való sze
rétetnek ragyogó erényét."

Szeretete haIlatlanul finom és gyöngéd. "Jézusom, szívem édessége"
- annyiszor található meg az Aspiratiorres-ben, mint Szent Agoston Val
lomásaiban. Mily édesen hangzik például: "Ú .Iézusomvszívern édessége,
Te légy az akarat lelkemben. Téged kívántalak, Téged nyertelek el, a töb
bit Te akard bennem." - E szerétet - főként a szentáldozások után 
teljes önátadással jár: "Tied legyek s ne a magamé." "Bár úgyelvesznék,
hogy soha ne térjek vissza magamhoz." - Theológiailag és misztikailag
egyformán mély, ahogy a szentáldozás után átéli kapcsolatát az isteni
Személyekkel: ,,0 Atyám, mily kegyelmes jóságod, hogy nekem adod
Fiadat. O Fiú, mily nagy a te megalázkodásod, hogy leszálltál hozzám.
O Lélek, rnily nagy a Te szereteted áradása .a teremtményre, a semmire."
"Tekints le, Jézusom, reám, ki oltárodhoz járulok s az Atyát Veled és AI
talad szeretni, s evégből a Szentséget magamhoz yenni akarom: im át
adom magamat neked, hogy szeresd bennem az Atyát, aki,t nem tudok
szeretni Nélküled. Magamhoz vettelek, Istenfia, Megváltóm, s Téged vé
vén a mennyországot nyertem el."

Szerétete örömben csordul ki: "Ime oltárodhoz járulok, hogy a testet
öltött Igazságot, a számomra láthatatlant arra az egyetlen célra vegyem,
hogy szeressem az igazságot és megmaradjak az igazságban ... Örvendek,
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Uram, s az igazságnak szeretnék örülni, mert nincs semmi öröm azokban,
amiket a hazug világ mutogat... átérzettebben szeretnék örvendezni
azon, hogy Téged magamba fogadtalak ..." "Legyek hát előtted, ó szív
Vigasza, légy mindig bennem, ó igazi Öröm ..."

A szeritáldozásban föllángoló istenszeretete, Isten akaratának készsé
ges vállalásában és teljesítésében látszik meg: "Hadd kövessem bármely
utakon akaratodat egyedül, ezt kérem Tőled, mert nem akarok a magamé,
hanem a Tied lenni ... méltó, hogy kövessem változhatatlan akaratodat,
nem pedig, hogy Te változtasd azt az én változékonyságom szerint." "Aki
teljesítette parancsaidat, az szeret Téged - mondod, Uram; add tehát,
hogy teljesítsem azokat, necsak érzelgősen éljem át a szeretetet." Isten
szeretete a szenvedés készséges vállalását is jelenti: "Érezzem ezért szere
teted édességét a szcnvcdésben, aki szenvedéssel ezt megérdemelted tő

lern, mert szívesen szcnvedni annyi, mint Téged forrón szeretní ... önts
hát belém szeretetet, hogy szívesen szenvedjek. Küldj reám szenvedést,
hogy Hozzád eljutni méltó legyek." "Fölajánlom magamat, vezess a test
tövises útjain, kereszteken és csapásokon keresztül, ha úgy tetszik N e
ked ... használj föl arra, ahogy az Néked, nem pedig nekem tetsző." 
Mit szólnak Rákóczi lelkületéhez azok, akik azér-t járulnak a szentáldo
záshoz, hogy Jézus megszabadítsa őket a szenvedéstől, hogy Istenre - ha
lehet - rá erőszakolják a maguk akaratát? Figyeljenek csak ide: "Élni
kezdtem, amióta szenvedni tanítottál, de nem vonakodom a haláltól sem,
mióta megadtad az akaratot, hogy szeres.selek ... Add meg azért, hogy el
viseljem szenvedéseimet, Add, hogy szeressem utaidat, melyeken vezetsz,
hogyannál bensőbben szeressem. kormányzó akaratodat."

A szentáldozások után nemcsak a suscipe, hanem a ne permittas me
seperari a Te hangja is rnegszólal lelkében: "Ne engedd, hogy elszakadjak
parancsaidtól ... használj fel, ahogy az Neked, nem pedig nekem tetsző."

..Vágyakozásom is Neked szerez dicsőséget, mert ... dndít, hogy Hozzád
fussak, Tőled el ne maradjak." -- Máskor a szeretet közvetlen személyes
beszélgetésben nyilvánul meg: ,.Magamhoz vettelek, Jézusom, beszéltess
szívem csöndjében, de még inkább szeretnék hallgatni színed előtt, mert
a csöndben hallható csak igazán a Te szavad."

Ne felejtsük egy percre sem: Rákóczi ezeket nem a fejedelmi udvar
barakk pompájában és bőségében imádkozza, hanem akkor, amikor már
megízlelte a szenvedés és szegénység kelyhét. Az önkéntes böjt előző éle
tében sem volt ismeretlen előtte. Tudjuk róla, hogy hétfőn soha nem ült
asztalhoz az osztrák börtönből történt kiszabadulása emlékére. 1708-han
országos böjtöt rendelt el Isten haragjának megengesztelésére. A meg
alázkodást azelőtt is ismerte: gyakran az egész nép szeme láttára főldre

borulva imádkozott. Mégis a rodostói számkivetés élete egészen új nélkü
lözéseket és megaláztatásokat hozott a kurucok 50 fogásos áldomásai és a
Napkirály udvarának pompája s választékos asztala után. Nem maga a
nélkülözös fájt neki, hanem, hogy "koldus kenyér után kellett kinyujta
nia a kezét". Neki, a fölmérhetetlen uradalmak egykori urának, ,,Ilstentől

il hatalmasságok és az emberek kénye útján kellett várnia a mindennapi
kenyeret." (Ezeket írja D'ü márkihoz 1726-ban.)

Mégis lelkének egyik legszebb vonása az Istenre hagyatkozás marad.
Mindig szívből zengi a Gondviselés dícséretét: "Jobban szeretem tiszta
tökéletes lelkiismerettel Istenbe vetni reménységemet egyedül. mintsem
hitetlenségemmel azt megmocskolván, attól is mind eltávoztatnom, mind
érdemtelenné tenni magamat. Ez oly végső resolutiom, amelytől csak a
halál választ el; s nincs olyan nyomorúság és rabság, amely elmémben
habozast okozna". Írja Károlyinak 17Il-ben. 1717-ben pedig Gualterionak
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igy ir: "Ráhagyatkozom erre a kedves, imádott Gondviselásre, aki minden
hajunk szálát számon tartja s akinek rendelése nélkül semmi sem törté
nik. Illesse ezért tisztelet és dicsőség." Forgách Simonhoz, aki 1712-ben
arról panaszkodik, hogy nélkülözésében még cafrangját, aranyos lőszer

számát is 'eladta, így fejezi be levelét: "Recapitulálom és mintegy csomó
ban szorítorn egész levelemnek sensusát, emlékeztetvén Kegyelmedet azon
igazságos mondásra: Spes confisa Deo, numquam confusa recedit."

Életének értelme, amelyet az Emlékiratokban így foglal össze: "Min
den cselekedetemnek célja kizárólag a szabadság szeretete volt és az a
vágy, hogy hazámat az idegen járom alól fölszabadítsam." - Szabadság
szeretete ezért nem volt soha féktelen; nem ment a béke szerétetének ro
vására. A karácsonyi angyalokkal hirdeti: "A béke a jóakaratért jár cse
rében." - Egyik csata után a holttestek láttára igy imádkozik: "Örvende
nék, Uram, ha ezeknek a tetemeknek lelkeit Veled egyesülve tudnám. De
miJközben emberi állapotomra gondolok, elborzadok a megadott győzelem

fölött, mert inkább szeréttem volna nélküle lenni, mint csak egy léleknek
is vesztét okozni." - A hosszú rabság nem tudja lelkéből kiölni a sza
badság szeretetét, 1726-ban írja: "Isten sohase adja, hogy akárcsak egy
csöpp vére ontassék bárkinek énmiattam, vagy trónusom visszaszerzése
és a nép fölszabadítása miatt, amelynek kormányzására pedig hitem sze
rint Isten engem kiválasztott. De ha a Mindenható úgyaikarja, és Euró
pában lobogni foga háború lángja, azt hiszem kötelességem lesz fölál
dozni magamat."

Eucharisztikus lelkületének liturgikus vonása szintén egészen modern
nek mondható. Nézzük állandó együttélését az egyházi évvel.

Karácsonyt "Jákob lajtorjá"-jának nézi, amelynek "folyamatosságát az
Atya ölétől a Szűz öléig semmi sem szakította meg". Ugyanakkor érzi.
hogya szentáldozás által neki is része van az igazi karácsonyban: "Ime,
Te, aki istállóban születtél, bejöttél belső részeim istállójába, s ezért nem
nagyobb titok a Te születésed, mint hozzám való jóságod... jóságod és
alázatod ajándékoz Téged nekem." - "A husvéti Bárányelköltésére" 40
napos böjttel készül ugyan és tudja, hogy az Ur Krisztus föltámadásával
megújította az emberi természetet. De ugyanakkor érzi, hogy a bűn esi
rája még benne lakik és ő olyan, aminő nem szeretne lenni, Ezért így
imádkozik: "Sok hiányom volt, Uram, de magamhoz véve Téged, minden
jót megkaptam. Benned bízva, közeledbe jutottam; bennem vagy, add te
hát, hogy én is Benned lakozzam ... Mi az ember, ez a törékeny edény.
hogy Istent érdemel? ... Bennem lakozol, Jézusom, de nem foglak bírni.
ha nem segítesz ... Tedd tehát, szerető, bennem lakozó Jézusom, nehogy
valaha is többet bánkódjam, mint örvendezzem."

Aldozócsütörtökön így tekint az égbetávozó Jézusra: "Megváltó Krisz
tusorn, Te vagy kincsem, nekem jutott örökségem. Add, hogy teljes figye
lemmel kitartsak az elmélkedésben mennybemeneteled misztériuma fölött,
amelynek ma emlékér ünnepelve, ismét vágyakozom a Veled egyesü
lésre ... Te egyedül vagy lelkem minden java. Se ez a nap, sem diadalod
nem tesz szemern előtt értékesebbé Téged, hiszen azért szeretlek, mert Is
ten vagy ... még átérzettebben szerétnék örvendezni azon, hogy Téged
magamba fogadtalak, mintha láttam volna mermybementeledet," Az utolsó
kérése a szentáldozás után már a pünkösdi Lélek sóvárgó vágyakozásába
megy át: "Rendelkezzél vele, Uram, hogy aLélek, aki néhány napra
azután, hogy mennybe szálltál, leszállt tanítványaidra. szálljon reám is:'
- A pünkösdi szentáldozásban azután boldogan élvezi a Szentlélek édes
közelségét: "Kérném Tőled ezt a Lelket, de ime, Veled, Benned és Alta
lad ideadod Öt nekem. Nem arról van tehát szó, hogy többet kérjek Tő-
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led, mint amit nekem adni méltóztatol, hanem, hogy Téged a Neked tet
sző módon fogadjalak ... Ú lelkem, meddig maradsz még meg a hideg
ségben? Ime, a szerétet Tüzét, az igazság Lelkét, Istenedet vetted Ma
gadhoz ..." - A szecsényí országgyűléstünnepélyes Veni Sancte-val kezd
ték. Már ott meglátszott, mit vár Rákóczi a Szentlélektől.

Úrnapján így tekint az oltárra: "Ime tehát, itt állok oltárod előtt,

hogy ily nagy szeritség rendelésének emléket ünnepeljem, s hogy Veled
táplálkozván, elnyerjem szereteted gyarapodását. Enni fogok asztalodről,

hogy még inkább éhezzem. Tekints reám a böjtölőre és oly kevéssé éhező

re. Nézz reám, aki szeretni akarlak és mégsem szeretlek eléggé. Irgalmazz
nekem, aki Téged kívánlak és mégsem kereslek elég buzgón ... Istenem,
Megváltóm, aki ezt a nagy Szentséget, irántunk való nagy szereteted bi
zonyságául oly csodálatos rendeléssel alkottad. Mily felfoghatatlanok mű

veid ! Mily kimondhatatlan az én nyomorúságom! A jövendő dicsőség

zálogát vettem magamhoz. Bátorság, lelkem! Ne a szeretet érzelmét kí
vánd, hanem a szerétet műveinek gyakorlását; mert nem a szerétetből

érzőnek, hanem a szeretetből munkálkodónak szól a dicsőség igérete."
Az egyházi év folyamán még kedves szentjeinek: Assziszi Szent Fe

rencnek, Szent Domonkosnak és Nagy Szent Teréznek ünnepén járul kü
lönös buzgósággal a szentáldozáshoz. E napokon kap imája, elmélkedése
égi szárnyalást a szeritáldozás után. Mindenszentek ünnepén egészen nyit
va érzi az eget és a szeritáldozás boldog mámorában Annak jelenlétet
élvezi, akit a szentek az égben boldogan imádnak: "Ime azt vettem ma
gamhoz a földön, akit a Mindenszentek imádnak az égben. Részesűltem

a Kenyérből, melyet ők élveznek ; mert Vele táplálkoztak földi vándorlá
suk napjaiban, nem törtek le az úton ... Istenem, mindenható vagy, mégis
rr.it adhattál volna lelkemnek Rajtad kívül, ami neki tápláléka lehetett
volna? Ugyanis Magadért teremtetted őt, semmi sem táplálhatna tehát,
csak Magad... Ú Istenem, mily boldogság szeriteidnek vidámsága, mily
derűs, örökkévaló az ó boldogságuk... Ok dicsekednek Benned és Te
őbennük. Éheznek Téged, s táplálod, nem lakatva jól őket, mert mindig
élveznek és soha ki nem elégülnek."

E nagyszerű mindenszenteki látomással zárjuk le az Oltáriszentséget
imádó szabadsághős Rákóczi Ferenc lelki arculatának szemléletét. Egyik
legnagyobb és legnépszerűbb hősünk lelkének legmélyéról ismertünk meg
valamit. E megismerés nyomán legyen érzéseink skálája szélesebb, gazda
gabb és színesebb a nagyszerű órákban és percekben, amikor az Oltári
szentség előtt imádkozunk és Ot a szeritáldozásban fogadjuk.

•
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