
Mivel a koldus befejezte mondanívalóját, a hittudós ismét hozzá fordult:
Kérlek, rnít szólnál ahhoz, ha a fönséges Úr a pokol fenekére akarna taszítani
téged? A koldus így válaszolt: A pokolba taszítani - engem? De ha mégis azt
tenné: van két karom, azokkal átölelném Ot. Az egyik karom az igazi alázatos
ság; ezzel átkarolnám. s így az O szerit emberségével egyesülnék. A másik 
mégpedig a jobb karom - a szeretet, amely az O istenségével ezvesül ; ezzel
úgy körülölelem, hogy kényszerülne velem együtt a pokolra szállni. Nekem
pedig sokkal kívánatosabb lenne Istennel együtt a pokolban lenni, mint nélküle
az égben.

Ezekből tehát a hittudós megtanulta, hogy az Istenhez vezető legelőnyösebb

ösvény a valódi alázatosságban gyökerező őszinte megnyugvás Istenben.
A hittudós ezután újra puhatolódzott akoldusnál : most afelől, honnan jött.

A koldus azt válaszolta neki, hogy Istentől. Amikor pedig a magiszter az iránt
érdeklődött, hol talált rá Istenre, ezt válaszolta: Ott, ahol minden világias
gondtól megváltarn. - Majd a magiszter ezt kérdezte: Jártadban hol hagytad
Istent? A szegény azt felelte: A tiszta szivekben és a jó akaratú emberekben.

A magiszter tovább faggatta: Ugyan ki vagy te? Azt felelte, hogy ő ural
kodó. A magiszter érdeklődésére, hogy hol van az országa, azt válaszolta, hogy
a saját lelkében. - Majd így folytatta: külső és belső érzékeimet megtanultam
úgy kormányozni, hogy lelkem minden szenvedélye és ereje nekem engedelmes
kedik. Senki sem kételkedik abban, hogy ez az ország a világ minden orszá
gánál valóban kiválóbb.

A magiszter még megkérdezte: Mi vezetett el téged erre a tökéletességre?
A szegény ezt a választ adta: Kétségtelenül hallgatásom, magasztos tárgyú elmél
kedéseim és Istennel való szoros egyesülésem. Semmiféle dologban nem tudtam
megnyugodni, ami. Istennél kisebb. Istenemet már valóban megtaláltam. Öbenne
van békém és örök nyugalmam.

DANCZI WILLEBALD fordítása

REISINGER JANOS

RAKOCZI VALLOMAsAI
Rákóczi: emberi nagyság. Alakja fölmagasodott a nemzet tudatában, míg

lassankint olyan távolságba ért, ahová csak történelmi személyeket megillető

szólamok vezetnek. Győzelmeikben vezérüknek. vereségeikben vigaszuknak egy
aránt őt vallották a Thaly-nemzedékek; szeborrá merevítették. A szebrot ugyan
többször megpróbálták ledönteni, de csak annyi változás .történt, hogy a régi
helyébe újat állítottak. Műveit későn fedezték föl és nem eléggé; az egyetlen
Emlékiratok kivételével.

Kétségkívül, Rákóczi az Emlélciratok szerzője is, és mínt olyan műé, mely
írója ténykedését első kézből adja (bár ne feledjük, apologetikus céllal), talán
a legérdekesebb lehet történelmi szarepére nézve. De nem biztos. hogy a leg
jellemzőbb. Mert Rákóczi egy másik könyvnek is alkotója (melybe, mint egy
foglalatba illeszkedik az Emlékiratok) -: a Vallomások latinul írt könyvének.

Elvitathatatlan, hogy bár a mű kornpozíciós fegyelméból eredő megkötött
ségek gátat emelnek az elbeszélő köré, s nem extenzív, hanem intenzív ter
jeszkedésre késztetik, mélyebb és határozottabb képet váltanak ki emberről. vi
lágról. s egyszersmind valóságosabbat is, mint sok önéletrajz, vallomás megvesz
tegethetetlenül igaznak tűnő folyondárjai ; s igaz az is, hogy ez utóbbi lehetőség

veszélye Rákóczi esetében, ha lehet, még fokozottabban áll, hiszen viszonylag
gvorsan és nagyobbrészt hányatott élete folyásával párhuzamosan írta meg
Vallomásait sem művészí szernlélet, sem erre való ambíció nem segítette. Az
Emlékiratok kimért szerkezetével, tárgyiasult prózaiával. ebből a szempontból
tekintve, valóban nem vetekedhet.

De mégis ebbe a műbe sűrűsödík míndaz, ami több az Emlékiratoknál, mert
részlete helyett a teljes élet, a megélt. és az értelmezett együttvéve; több másik
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két nagyobb terjedelmű alkotásánál. melyek ebből nőttek ki késobb: az Elmél
kedések és fohászok, meg a Politikai és e1'kölcsi végrendelet. A Vallomásokba
olvasztódott mindaz az "anyag", .mely végül is Rákóczi alakját kíformália és
elénk állítja. Kevésbé statikusan, mín] az eddigieket megszoktuk ; de hívebben.

Vallomásait Rákóczi negyvenéves korában, 1716-ban kezdte el írni, távol
hazájától, kényszerű száműzetésben, de nem bizakodás és remény nélkül 
vísszatérésére, Csalódásaitól megtört. terveitől végleg megfosztott emberként néz
reánk, amikor befejezi. A közben eltelt három év súlyosabb a tízenhatnál. mely
haláláig, Rodostóban várja,

I.

Szabadságharcának elbukása után másfél évvel érkezik meg Franciaországba,
1713 legelején járunk, a Napkirály uralkodásának utolsó időszakában. A régi

francia hegemónia maradványai éppen most omladoznak: az alig száz éve
fölvirágzásnak indult országot belső és külső bajok egyként gyöngítik: szeren
csétlenül vezetett háborúzások ásták alá tekintélyét, egyre elmélyülő válságok
szülnek elégedetlenséget, s csakhamar, több helyütt, lázadásokat. XIV. Lajoson,
a hajdani dicsőséges királyon is erőt vett a betegség, előresejtetve, hogy nem
zetének mind közelebb mutatkozó krízíse előbb-utóbb rajta is beteljesedik.

Rákóczit azonban méghozzá illő pompával fogadja, midőn pártfogóinak
kiséretében megjelenik az udvarban. Igaz, a szívesség nem a volt szövetséges
nek szól - aki egyébként is rangrejtve jár-kel az idegen környezetben, s
egykori, erdélyi fejedelem cimet csak magánérintkezésben használja -:-, hanem
az udvari embernek, környezete előkelő tagjának, akit kitüntet azzal, hogy
kényeIméről személyesen gondoskodik. Párizs pénztárából és más forrásokból
százezer frank évi jövedelmet biztosít neki, kíséretének külön palotát bocsát
rendelkezésre, a fejedelemnek pedig újonnan bebútorozott lakosztályt kínál föl
Fontainebleau-ban. ügyel arra is, hogy vendége jól érezze magát országában,
gyakran hívják ezért a száműzött fejedelmet társaságba, vadászatokra meg
vígságokra a fővárossá tett Versailles-t környező erdőkbe. Rákóczi gyorsan
föloldódik az udvari előkelőségek világában, és szemlátomást úgy forog benne,
míntha ebbe született volna bele. "Nemcsak hogy nem kért semmit - írja róla
Saint-Simon herceg, az udvari élet krónikása -, de nem is fitogtatott semmit,
s így megnyerte az emberek tetszését, hiszen mírídenkí fesztelenül viselkedhetett
vele, s ő is fesztelen volt mindenkivel." 'Hogy mennyire megbecsülték, mutatja az,
hogya király mindíg kíséretébe hívja, ha útra kel a közeli kastélyok és várak
felé. így látja meg Clagnyt, az "eragadó szépségű" Chantillyt, Marlyt. "Itteni
tartózkodásom nagyon kellemes - tudósít ez utóbbi helyről egyik. 1714 júliusá
ban írott levelében -, szinte röpülnek a napok, írni alig van idöm. Az itteni
életnek pária nincs. Bámulni való, mennyire hozzászabom magam. A Király
jósága napról napra nagyobb hozzám. Öröm volna az élet, ha nyugodtan él
vezhetném a kellemességeket, mert nem gyötörne éles fájdalommal a tőlem

messze szakadtak nyomorúsága, akiken nem segíthetek."
A látszólag víg és kellemesen eltöltött napok fölszíne tehát mélyebb belsőt

takar, noha a fejedelernnek meglett volna rá minden oka, hogy tovább élvezze
e "kellemességeket", s főleg azután, hogya franciák és az osztrákok között
folyó béketárgyalások. melyeknek kedvező kimenetele számára is gyümölcsözött
volna, egyezséggel végzödtek. Éber szemmel figyelte a diplomáciai manóvere
zéseket és maga is összeköttetéseket keresett azért, hogy ne irják alá a béke
szerződést. De aláírták, és így egyelőre semmi esélye sem maradt a hazájába való
visszatérésre. Joggal gondolhatta környezete, hogy a magyar fejedelem végleg
beletörődik politikai tehetetlenségébe. s választja az udvarí élet fölkínálta szóra
kozásokat ahelyett, hogy "dupe de sa vanité" (egy márkí nevezte így). .Jüúsá
gának balekjává" válna. Mégsem maradt tovább Versailles-ban, sem Párizsban,
kivált azután, hogya Napkirály halála biztosnak látszott. 'I'ársaságot, k íséretét
maga mögött hagyva - hirtelenül ért és meglepett mindenkit a hír - Grosboís-ba
vonult vissza, az ott élő kamalduli szerzetesek közösségébe,

Itt kezdi el majd írni ,,17lG-ban, a Krisztus születésének ünnepét megelőző

napokban" Vallomásait, vagy pontosabban, ahogy keltezésa fölé jegyezte, a
Confessio peccatorist, az Egy bűnös vallomását.
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ll.

"Nem kereslek téged, Jézusom, Betlehemben - szól művének első monríatá
ban -, ahol kegyelmednél fogva megszületni kegyes voltál, hanem szívemben,
mert érzem, hogy bennem élsz." Ezzel a fohásszal indul a Vallomások első

könyve; Jézusnak, az életben vett, majd később Agostonnak. az írását tekintve
példakép megidézésével, hogy így kérje Istent, kőzépkorí szerzők módján,
segítse emlékidézésében és világosítsa meg annak fölkutatásában, ahonnan jött
és ahová akarata szerínt el kell hogy érjen.

A kamalduliak, akiknek szlgorú regulát követő szerzetébe Rákóczi otthonra
talált, Port-Royal szellemi örököseinek vallották magukat, annak a kolostornak,
melyben a janzenizmus több mint fél évszázadon át virágzott és egy Saínt-Ciran-t,
egy Antoine Arnaud-t, egy Pascalt mondhatott magáénak. Apátsagát azonban.
mely mindvégíg ellenbástyájaként állt az egyházi triumfalizmust megtestesítő

jezsuitáknak, 1710-ben, XIV. Lajos parancsára lerombolták. A régóta tartó val
lási villongásoknak utolsó mozzanata volt ez: még egyszer betört az új szá
zadba az előzőnek, a tizenhetediknek lassan csituló vihara, trielvet már csak
nem egy évszázada kavart a harmincéves háború. Az egyház megújítására indí
tott reformtörekvéseket és ezek eredményeit egyre inkább feledtetni látszott
az a háborúskodás, mely a Jansentus püspök könyve - az Augustlnus- mea
jelenése {1640) után tört ki. jezsuita és janzenista táborra osztva az ellenfeleket.
A párviadal kezdett mínd vadabb modort ölteni, sokszor lepleként hatalmi
szándékoknak; s alig szűnt Port-Royal megsemmlsítése után, amikor is nemcsak
a szerzetekben, hanem a magányosan, parókiákori élő papokat is üldözték, ha
janzenistáknak vallották magukat. Külsőségeit tekintve a diplomácia sem öl
tött nyugodtabb képet; "ön már nem 'is úgy beszél, mint egy püspök, hanem
mint valami barbár" - vetette oda az egyik érsek a másiknak azoknak a
vitáknak folyamán, melyek éppen Rákóczi Franciaországba érkezésekor lángol
tak föl az Unigenitus-bulla körül.

A grosbois-i kamalduliak nem törekedtek arra, hogy az ellenségeskedésnek
még parázsló tüzét újraszítsák; idejüket és figyelmüket a munkának és az el
mélkedésnek szentelték. Rendtartásuk keménységével és példaadásával a teljes
életre szóló megtérést állították az emberek elé, nem elégedve meg azzal, hogy
alkalmanként vessék bizalmukat Istenbe és legyenek az egyház szolgáí. Talán
ez az állhatatosság nyerte meg Rákóczit, hogy közéjük térjen. Kolostoruk Párizs
szomszédságában, a saint-germain-i erdőben feküdt; a fejedelem már korábban
házat bérelt lakóhelyük közelében, kí-kimenekült ide az udvar "fertőzött leve
gójéből", előbb inkább a magányra áhítva ("melybe nem annyira az örök üdv,
mint a nyugalom szeretete hívogatott"). később lélekben is azonosulva velük,
választja a kis - alig húsz embert számláló - közösséget. "Remeték között élek
- írja egyik levelében -, akiket csak akkor hallok beszélni, ha Isten dicére
tét zengik. Igyekszem csatlakozni hozzájuk, amennyire tudok, és amennyire
lehet, kerülöm a vitatkozást az olyan dolgokról, amelyeket véleményem sze
rint hinni és nem tudni kell." A kamalduliakkal együtt végzi ájtatosságait,
mondía imáit; gyóntatójának tanácsára könyveket, elsősorban janzenista szerző

ket olvas, meg a Szentíráson elmélkedik.. "Igyekszünk minél jobban fölhasználni
az időt, hogy előre haladjunk a keresztényi életben" - írja ugyanabban a
levelében, 1717 januárjában. Miközben múltjának legmesszibb vidékei, gyermek
és ifjúkora felé hatol: ez elevenedik meg Vallomásainak első köny vében.

Fölületes szemlélő a grosbois-i élmény, de étete első felének Grosbois-ban
megelevenített képe alapján is azt hihetné, hogy Rákóczit születése és nevelteté
se szinte predesztinálta a vallásosságra, Azután, hogy elszakítják családjától és
Kollorries érsek gyárnsága alá kerül, maguk a jezsuiták nevelik. A gyermek
Rákóczi itt éli át. a neuhausi kolostorban. életének első meanróbáltatásaít.
Érdeklődő, míndenre fogékony és rnohó a tudományok megszerzésébsn. De rest
a tanulásban, mert lényétől idegennek érzi a szellemet, melyet nevelői annyi
gonddal igyekeznek beléoltani. "A filozófiai és logikai olvasmányok szerfölött
meddőknek látszottak előttem", panaszolja, mert "nem az elmélkedés, hanem
az olvasás kedvéért adták föl őket." Prágában sem változik helyzete, ahová újabb
stúdiumai szólítják; rigorózus, de annál ügyefogyottabb nevelőjében, akit melléje
rendelnek, sem a tanárt, sem az embert nem találja. "Szertelen tudásvágy la
kott bennem - írja -, s ezért alkalmas óráimban mind az építő művészetek,

mínd a matematikusok könyveit forgattam, festettem, geometriai ábrákatrajzoltam,
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ám mert senki sem oktatott, jóformán semmit sein értettem kellőképpen."

Nincs hol kapaszkodnia a világban; később hátat fordít ugyan iskolájának, meg
szabadul nevelőitől, s nem hajtja fejét abba az igába, amit a császár (I. Lipót)
meg a klérus a szerzetességgel készít neki, 's így haragjukat is csakhamar ma
gára zúdítja; de nem ért még magyarul, s nővérével, akihez Bécsbe, akolos
torból távozása után költözik, latinul kell rtársalognía, Elénk, féktelen ifjú, cél
talanul engedi szabadjárakívánságait és indulatait. "Minden tettetnbena vá
gyakozás volt túlsúlyban", rófa megöntnal'lat, noha érezte és élte is azt, ami
tenere amare, gyöngéden szeretní. Nehezen születík meg 'új énje, s alig van túl
a kamaszkoron, amikor házasságot köt. 'Felesége iránti, kezdetben ,föllobbanó
szereltne gyorsan kialszik, 's rníg az asszony első gyermekükkel betegágyas, :Rá
kóezí másutt keres örömöket. (Később, a szabadságharcban, az előkeLőszárrrtlizású
hitves - hessenrheínfelsí hercegnő -'majd el istávÓlodik tőle,a ~l"ráIDröz

pártol, bár ,a fejedelemWbbszoradja irányában nemeslekl1ségének, jeIét:) 'Fri
gyének megkötése után látogatja meg először magyarországi birtokait, vadászattal.
vendégeskedéssei 'töltve el ide5ét,s míg nem vetteti a gyanakvó császár a bécs
újhelyi börtönbe, vívendo móriebar tibi, vallja Istennek, ,.élve haltam meg ne
ked". "Féltem a ,'pókoitOl, de nem szerettelek téged; ajkam hazudott neked,
szívem, messzevt>lt tÖled, ó végtelen irgalom! Már 'régen kialudt bennem a
kegyességsziktaja, egyre jobban elsötétült, a vallás Világa, hol cselvető,hol
meg kívánesi kérdéseket tettem föl a papöknak, és vitatkeztam vellik a kérkedés
kedvéért."

Miért említi, miért hangsúlyozza, s mégho'tiá, ilyenkomorra festett hát
térrel életének ezt a - látszatra - jeleritéktiHenmozzanatát? 'Bizonyára nem
valamiféle kegyes jóindUlat diktálja, hogy 'az egyháziakat rnegkövesse; 'nem is
a "cselekedetnek" -a vltatkozásrrak, kétkedésnek - mindenestül 'való elvétése
vagy eppehfölTíagyít8saazért, hógy lelkilsméretének sajgóbbkbrbács'l1téseivel
vezekeljen.Emlékeirnögé ásva Rák6czi a tettek rnögött 'megbúvö 'kőzöm,!50J
séget fédezi föl, 'rnlnt 'ami fíatalkori eltévelyedéseiben és az ezekre szolgálta
tott magyarázatokban mlndvégigött settenkedett a háta mögött. Igaz, :hogy em
lékezése kevéssé pszíchologíkus, mínt morális - Brisits Frigyes mutatott rá
először -, s ezzel sokat veszít szándékainak mélyebb boncolgatásából. s, néha
a vallásos élménynek parancsokba - illetve azok betartásába vagy rnegszegé
sébe - süppedő rajzává szürkül ; nem válik belsövé és bensőségessé életútja;
nincs meg benne afólyamatosság. Az író fogyatékosságait valóban nehéz lenne
mentegetrií: de nagy veszteség lenne az elmélkedő erényeit is él hallgatni. Fi
gyelme mlnduritalan 'megakad a kicsinek és [eíentéktelennek vtartött, 'nevezett
dolgokon, s az idő távolából különös jelentőséggel ruházza 'föl 'őket. 'Bűnbe estem.
de föIismertem abúnt és megbántam, ám alig bántam meg, a test ösztönéitől

indítva mentséget kerestem rá: örömest kételkedtem és rnikőzben kételked
tem, újra vétkeztem" -tnondja, nem is inkább vétkét kárhoztatva, hanem
vétkénél is jobban a vele szemben tanúsított közönyét ; nem azért ostorozza
olykor valóban kegyetlenül önmagát, mert rossz tulajdonságai érvényre
jutottak, hanem mert nem küzdött ellenük, mikor érvényre jUtottak.
,.Miért nem szabadítottál meg tisztátalanságomtól ötlik; föl az
Istennek szegezett kérdés. - De miért szabadítottál volna meg. ha nem kér
tem?" - s ezzel a felelősség súlya újra az emberre hull. Ettóligyekezett volna
nienekülni hajdan, s ennek birtokáért küzd most magányában. S ahogy, ízekre
szedi régi énjének sajátosságait, elkerülhetetlen,hogy ne oda összpontosítsa a
legnagyobb erőt és figyelmet, ahol a legveszélyesebb - mert e1fedett -ellen
ség ütötte föl a fejét és támadta meg észrevétlenül életét. "A közömbösség
állapota sem nem hideg, sem nem rneleg; tartózkodik a szertelen bűnöktől,

ezért nem hideg, de ném törekszik a tökéletességre, nem teszi magáévá mínd
azt a jót, amit pedig tehetne, ezért nem meleg." A langyosokat az Úr is kiköpi
szájából, folytatja a Grosbois-ban a tökéletesség 1,ia purgativá-ját járó fejedelem
és önnönmaga iránt való szigorának védelmében így tanúskodik: "Miért ne legyen
tehát keserű egész életemre szóló visszaemlékezésem, ha a közömbösnek tartott
dolgok is bűnösek voltak? Ha ugyanis nem ragaszkodunk föltétlenül és csakis
a jóhoz, már elárultuk a jót, még akkor is, ha esetleg semlegesnek véljük is
törekvéseinket. Ez talán a legmakacsabb rossz, és Rákóczi kímeletleniil pálcát
tör fölötte. "Téveteg lelkiismerettel - írja könyvének elején -, a' rosszhoz
állhatatosan hozzánőve, életem tetemes részét eltékozoltam."
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Grosbois-ban, ahol majdnem másfél évi töprengés, önvizsgálat után ragadt
tollat Vallomásainak megírásához, ijesztően rémlik föl előtte az eltékozolt élet
képe, melybe ifjúkorának vétkei mellett férfikori vállalásának kudarca is
hallgatólagosan belevegyül és azt még sötétebbre színezi. Nem csupán régi mi
voltjának sajátja, hogy tele van gyengeségekkel, ki nem bogozott bonyolultsá
gokkal, remény és reménytelenség közöttí bízonytalansággal ; az emlékidézés
jelenében ezek továbbáramianak benne, sokszor két-három réteggel is befedve
az elmúlt történéseket, ritka percek aiéndékaként engedve csak meg az ön
eszmélet világosságát. Hajdani énjével együtt kavarog mostani láza, vagy oly
sokszor mostani láza forrósít ja föl hajdani énjét; noha tudjuk. hogy Grosbois
ban nagy átalakuláson ment át, s ha a tolle, lege jelenethez hasonló megindu
lásban nem volt is része, a maga "milánói éjszakáját" azért mégis átélte. A
kereszténység kebelén nőtt föl. de igencsak konvencionális szellemben. belső

élményben alig, inkább a szokásban részesülve. A kamalduni szerzetesek körében
eltöltött időszak vezette rá arra, hogy mélyebbre tekintsen önmagában, s hogy
mílyen eredménnyel járt ez, azt művének létrejötte mellett az a levél bizonyítja,
melyet még Vatlomásainak megkezdése előtt, 1716 októberében intézett Gualterlo
bíboroshoz. "Szent Agostonnal együtt mondhatom - olvassuk benne -: tarde
te amavi, o, bonítas, tam antiqua et tam nova (későn szerettelek, ó, jóság, aki
olyan régi s mégis olyan új vagy)! Ez a fölkiáltás fejezze be levelemet - teszi
hozzá -, mert megtérésern egész életemre szól."

Miben tűröződík ez a levélbéní híradásként tudtunkra adott megtérés Rákóczi
Valtomásainak első, Grosbois-ban írott könyvében?

A forma, melyet a fejedelem írása tégelyének választott (jóllehet inkább a
hagyományokhoz kötődve, hiszen önmaga mondja el, hogy Ágoston Confes~iones-e
ösztönözte) föltételezi ezt az átalakulást, megtérést - bárhogy nevezzék is az
előtte vagy utána megírt autobiográfiák -, mivel egy ember élete épp azon a
ponton válik érdekessé számunkra, ahol önmagára eszmélésének, "értékesülésé
nek" lehetünk szemtanút. Az Agostontól eredeztetett forma szerint a könyv hőse
ráébred ilyenkor addigi életének céltalanságára. vagy addigi céljainak haszon
talanságára, és ez a fölismerés egész lényét átíorgatía és új irányba rendezi. A
megigazulásnak damaszkuszi útját persze nem mindenki éli át, vagy ha átéli is,
kevésbé eklatáns megnyílvánulásban, mint Saulus, Agoston vagy Pascal. De még
Goethe is, kinek önéletrajza a lehető legmesszebb áll az ágostoni konfessziótól,
érvényét korlátozva ugyan, így ír róla a Költészet és valóság-ban: "Az ügyne-

. vezett megtérés és megvilágosodás, melynek lélektani értékét nem tagadjuk ... ,
voltaképp nem más, mint amit a tudomány és a költészet területén epereu-nak
nevezünk: valamely maxírna, alapelv hirtelen meglátása, ami mindia geniálls
szellemi tett: az ember nem elmélkedés, sem nem tudás vagy hagyomány útján
jut el odáig, hanem szemlélet révén. A hitben gyökerező lelki erő felismeréséről

van itt szó, mely így büszke biztonsággal lépdel a habokon. - az efféle apercu
a legnagyobb örömmel tölti el felfedezőjét, mert eredeti meglogalmazásban a
végtelenre utal, nem szorul következetességre, hogy meggyőző legyen: készen,
tökéletesen pattan ki a piUanatból, erre utal a mély értelmű francia rigmus:
En peu d'heure / Dieu labeure. Gyakran külső lökés indítja el az ilyen meg
világosodás váratlan erejű kitörését, az ember csodákat; jeleket vél látni."

Goethe óvakodása a csodáktól és a jelektől nagyollis érthető, ami bizonyít
tékként való szerepeltetésüket illeti. Önmagukban ugyanis aligha szavatolhatják
az életút hítelességét és művekben a valódiságát. Nem lett volna éber a hívásra
a mílánóí kertben Agoston sem, ha megannyi kereséssel, figyelemmel nem járta
volna körül a csodát elégszer már ahhoz, hogy csodának lássa. Könyvében sem,
ha életében nem igazán. S ez a megtérés. metanoia, nem egyenlő a véletlennel,
mint éppen Agoston megvilágosodását elemezve - (Courcelle utal ráa "Szent
Agoston Vallomásai az irodalmi hagyományokban" című könyvében) - mondía
Fénelon : "a külső csak létrehívja azt, ami belül már megérlelődött." A meg
érlelődés "foka" pedig döntő az irodalmi formát öltött konfessziók hitelessé
gének kérdésében. rnintegy - paradoxul - a csoda valódiságának alátámasz
tására. Nem véletlenül kap nagyobb teret a régi én leírása Agoston Vallomásai
ban; a múlt nem szégyenteljes; az emberi határok közt meglévő legnagyobb
ismeretet olvashatjuk ki belőle; Isten szándékát; a fejlődést, mely kisebb-nag-yobb
kitérökön és vargabetükön keresztül a vágyott teljesség, a cél felé visz. A meg
igazulás mellett ezért lesz a fejlődés a konfessziók másik kulcsszava. S mínt-
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hogy a fejlődés alakulás és alakulás ki.ilönbözóségból ered: változás nélkül el
képzelhetetlen: a vallomás műfaja nem más, mínt a megigazuláshoz vezető

fejlődésnek mínt belső, lelki változásnak a megragadása.
Az, hogy korok és szerzők szerint más-más jelleget ölt, szorosan összefügg

az ember helyének, szerepének fölfogásával ; lényegében tehát antropologikus
megfontolásokra adhat alkalmat. Agoston műve egyetlen kor terméke lehetett,
a korai kereszténységben válhatott jellegzetes formává; vallomását a reneszánsz
ban az önéletírás, később meg, Rousseau és Goethe kezén a regény váltotta föl.
S ha utána címükkel jelzetten is "vallomás"-t írtak - mint a Rákóczié -, az
már csak külsőségeit vette magára, a keresztény gyónásét, noha ennek ereje, más
formákba átömölve és ugyanezt a bensőséget gazdagítva, továbbélt. A mütají
keveredés épp Rákóczi esetében válik szembetűnővé; míelőtt azonban ezt meg
vizsgálnánk. szót kell ejtenünk a bűnvallomás történeti alakulásáról.

A konfessziót ugyanis nagyon mély és nagyon ősi emberi igény hozta létre.
A szó maga hitvallást, vallomást, gyónást is jelent, nevéből kikövetkeztethető

eredete azonban messzebb korokba nyúlik a kereszténységnél. jóllehet íntézmé-
. nyesitett formájában benne vált ismertté. Am ez az ősi bűnvallomás csak rituális

formát kaphatott, annak megfelelőt, amiképp a kultuszokban értelmezték. "A
bűnvallomás a legősibb fokon nem kibékítés, elégtétel, engesztelés, hanem lénye
gében szabadulás - írja Kerényi Károly. Aki megvallja bűneit, ezzel meg
szabadul a rossztól és károstól, olyasmitól amit egész anyagiasan gondolnak
el mint kártevő erőt vagy szuhsztanciát... A búnt nem annyira erkölcsi szem
mel, mínt fizikai dolognak nézik: rosszat - a büntetést - okozó idegen testnek
a lelki-testi egységnek felfogott szervezetben." A bűnnek ilyetén fölfogása ve
zetett ahhoz a szemlélethez, mely nem az emberben magában, hanem rajta
kívülí erők megnyilvánulásában lelte föl princípiumát. Kivetítve a bűnt, meg
próbálta az embert mentesítení az érte való felelősségtől, vagy. mint később

történt - s a kereszténységen kívül szinte mindegyik világvallás középpontí
cselekménye lett - engesztelő áldozatok bemutatásával igyekezett lsten és em
ber megbomlott viszonyát helyreállítani, s ezzel a bűntudatot is megszüntetní.

Az Újszövetség szakít mindkét mitosszal. Először is nem engesztelő áldozatok
megtételére alapítja a megsértett Rend helyrehozatalát. mivel nem az embert
járultatja Ura elé, hogy vezekeljen. hiszen - mínt az Apostol mondja - "Isten
ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal". Másodszor, az emberi természet
sajátosságában értelmezve a bűnt - "a szív bőségéből szól a száj" -, nem a
kivetítés, hanem az önlegyőzés, s az ezt előkészítő lélekismeret útját nyitotta
meg, hiszen - mint Jézus mondja - "Nem. a mosatlan kéz teszi tisztátalanná
az embert, hanem ami belőle jön."

A belső élet kifejlesztése és ápolása a keresztény lelkiségben kezdettől fogva
legfőbb föladattá vált. A lélek legrejtettebb és magunk előtt is takargatott zugai
nak megvilágítása ... Nem míntha ezzel a rossz - a bún _. kérdését akarta
volna kiiktatni vagy megválaszolni (a felix culpa misztériurnának kivételével),
hanem mert előkészületet látott benne a meatísztulásra, a metano~ára. s a ICf!
végsőre is. a halálra. Nem kárhoztatta passzivitásra az embert. hiszen teret nvitott
a legélesebb kilizdelemnek, mely magunkkal, bensőnkben folyik. Agoston rnűve
első. legszemléletesebb példálát adta a psychoanalysis christ'i,anának, melvből

később előszeretettel olvashatták ki e harcnak nevelési, oktatási célokra fölhasz
nálható részleteit, mint például Fénelon, aki. egyenesen pedagógiai műnek ne
vezte, Késő korok olvasták bele érzéseiket. s Jansenius miatt és alapján a jan
zenistálc. s kivált francia földön, ahol egy Szalézi Ferenc, egy Bossuet, egy
Pénr-lon kommentár.iára talált. Hogy mennyit ismerhetett ezekből Rákóczi, nem
tudjuk; a lélekismeret szenvedélyét azonban közvetve vazv közvétlenül eliuttat
hatták hozzá azok a munkák, melyeket Grosboís-ban forgatott.

Annál is inkább, mert Agoston mellett Kempis Imit"tióját. s több egyházi
szerzőt olvasott; olyanokat, akik más formában ugyan, mint Agoston, a keresz
tény lélekanalízist elmélyítették, mintáit kiszabták. Az Evangélium magyarázata,
rnely jellegzetes formaként a korakereszténységben a kommentárokat, a közép
korban a glosszákat teremtette meg, az anyanvelvűség kialakulásával és a vallás
nak szélesebb néprétegekbe való közvetlen áramlásával a parafrázisoknak meg
a meditációknak adott helyet. Az ifjak nevelésére lelkivezető könyv (Fénelon
Télémakhosz-a) írattatott. a laikus híveknek a Jámbor élet alapelveit összegezte
Szalézi Szent Ferenc. A bensőség gondozása szükségessé vált; "Szerfelett cso
dálkozom - írta Filoteus-ában az utóbbi -, ha valaki, változtatni kivánva
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állapotán, a változást hajviseletének, ruhájának és külsejének átformálásával kez
di el; mert. éppen hogy belülről kellene elkezdenie." Ehhez leghatékonyabb
segítség, ha az illető önvizsgálatot tart, s ha teheti, időnként a confession g~nérale,

az általános bűnvallomás, életgyónás gyakorlásával mélyítse el. Éppígy tett
egyébként Rákóczi is, aki Grosboia-ba érkezése után nem sokkal, ahogy maga
mondja, ad confessionem generalem, általános gyónáshoz járul. VaLlomásai őrzik

e naiv forma majd minden jegyét, a bevezető könyörgést, megereszkedett hang
ját, az egyes részeket záró imádást; többször említi, hogy Isten előtti számadást,
soliloquiumot tart. Ezt elmélyítendő, fűz két meditácíót később, könyvének össze
rendezésekor a Vallomások-hoz: az. egyik soliloquium Adám misztéríumáról,
a másik, Lukács evangéliumának alapján, Jézus születéséről szól. S az ima, a
gyónás, a meditáció mellett olyan gondolatokra bukkanunk első könyvében,
melyek alapjai lehetnének egy, a lelkiség alakításáról szóló könyvének.

Grosbois-i átalakulását tehát művének változatos, ám első könyvében még
összefogott formája testesíti meg.

Mire figyelmeztet Rákóczi az elmélkedéseiben ?
Először is annak hatékonyságára, amit élete egészében gyakorolt: a türelem

erejére. (Itt későbbi, vallási türelmességére is gondolhatunk). Nem szabad azt
képzelnünk ugyanis, hogy elgondolásaínk, bármilyen lényegbevágok és fontosak
is, tetteink, bármilyen sokfelé ágazók és mélyrehatók is, csak a mi alkotásaink
lennének és ezért jogosan pörölhetnénk akár másokkal, akár a körülményekkel,
kedvezőtlen kifejlésükért. (Ez a gondolata tér majd vissza, igaz, sokkal rezíg
náltabb formában, a Politikai és erkölcsi végrendelet-ben). Úton vagyunk és
haladunk céljaink felé, mondja a fejedelem, de nem egyedül és segítség nélkül.
Alkalomhoz illő mértékletességgel kell járnunk; hol szaporázní, hol meg lassí
tani lépteinket. De mert úton vagyunk, a tökéletesség felé, kétségeskednünk és
elveszíteni bizalmunkat Istenben nem szabad. "Tudom, Uram, hogy bár óhajtok
eljutni hozzád - szól könyvének legelején -, sem a futásban vigyázatlannak,
sem a járásban restnek lennem nem kell."

Hogyan ellenőrizhetjük azonban, hogy helyes úton haladunk? S van-e fo
gódzó, melybe mindig belekapaszkodhatunk?

Fejlődése Rákóczit arra vitte, hogy egy ideig a "becsületes életben" keresse
üdvét. Az előző század kiformálta emberkép volt ez, az honnete homme-é. Alig
került vissza hazájába s telepedik meg birtokain a császár szemében rebellisnek
elkönyvelt ifjú, máris letartóztatják, szervezkedés vádjával. Amikor a bécsújhelyi
börtönbe kerül, honnan majd felesége segítségével szabadul meg és indul Len
gyelországba, kezébe veszi a Szentírást, egyelőre még "csak kíváncsiságból, nem
lelki eledelre vágyva", életében először, jezsuiták neveltje. Különösképp azon
ban most sem érdekli. "Azt hittem - írja erről az időszakról -, nem határozott
kötelesség a keresztényi életre törekedni, Üdvözülni lehet a keresztség fölvéte
lével, becsületes élettel is." De biztonságát csak percnyi időre remélheti ettől.

"Igazán alávetettem magam akaratodnak - idézi föl a börtönben eltöltött na
pokat -,lemondásomnak azonban sem a szeretet, sem a félelem nem volt alapja;
nem féltelek, mivel jóságod miatt igen el bíztam magam, de nem is szerettelek.
mert nem tudtam, mít jelent szeretni téged; nem ismertem parancsolataidat SI
elegendőnek hittem azt, amit az EVangéliumból a rníse közben hallottam."

Nem elegendő a szokás; s nem biztosíték sem a keresztség, sem a "becsü
letes élet", nem elég csak hallgatni az Evangéliumot és nem olvasni, de nem elég
csak olvasni és nem váltani valóra igéit; mert így "csak beszélünk a keresztényi
és lelki életről --.:... szól később Rákóczi -, de elmulasztunk értelmébe behatolni,
természetföl.ötti jelentőségével pedig rnít sem törődünk." Sorra kell vennünk
tehát föladatainkat, s a lehető legjobban teljesíteni a vállalt kötelezettségeket.
ez az útja a tökéletesedésnek. mely a természetfölöttibe visz. Lengyelországi
távollétében formázódik ki benne ez az igény, s ezt Grosbois-ban is megerősíti:

"A közügyek, különösen az engem érintő közügyek megismerésével és vizsgá
latával kell kutatnom Uram parancsait, mert arra méltatlannak tartom magam,
hogy természetfölötti kinyilatkoztatás útján világosítson föl mlndezekről." Az
önvízsaálatnak e másik, az előzővel szorosan összefonódó impulzusa készteti az
Emlékiratok megírására még Grosbols-ban. az 1717-E'S esztendő során. Vall()máslli
nak lejesvzését félbeszakítja ekkor; s elejtett fonalát nem is veszi elő, csak
később, Törökországban. Az ottani tartózkodás életében is, művében is új fe
jezetet készít elő.

Itt zárul a Vallomások első könyve és ér véget a grosbois-i magány.
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III.

Annyi bizonyos, hogy Grosbois-t nem az örök időre való letelepedés gon
dolatával választotta. Megszerette ugyan a helyet és a karnaldulak társaságát,
olyannyira, hogy míkor törökországi próbálkozásai is zátonyra futottak, azon
nyomban visszatért volna hozzájuk, de ezt akkor már a személyére nagyon is
vigyázó európai hatalmasságok nem engedték meg neki."Semmi ridegséget,
semmi kicsinyeskedést és szenvedélyeskedést nem mutatott az ő társaságuk 
írta a szerzetesekre emlékezve -, sőt, minden, ahogy mondom, szent egyszerű

ségnek, alázatnak és belső békének lehelte illatát." Mégsem maradhatott tovább
nyugtalanság nélkül közöttük. mihelyt neszét vette a hazájába való - visszatérés
lehetőségének; 1717 nyarán Marsellle-ban hajóra szállt és a szultán meghívására
(kinek harca a császáriakkal még előnyök szerzésével kecsegtetett) Törökország
felé vette útját.

Félreismernénk Rákóczit, ha hirtelen támadt elhatározásának vennénk magánya
föladását; közelebb járnánk még az igazsághoz, ha pusztán azt látnánk benne,
hogy várta és izgatottan várta az időpontot, melytől élettért remélhet. Örök
nyugtalansága szólította ki menedékéből, mely szabadságharca óta színte eggyé
lett lényével, és ahogy teltek az évek száműzetésében. azzal a tudattal, hogy népe
iránti kötelességének teljesítését félbehagyta, egyre fájdalmasabban nyilallt belé.
Ahhoz túlságosan sebzett volt, hogy nyugalmat találjon; s túlságosan nyugtalan
ahhoz, hogy újabb sebeket ne szerezzen. Minden, ami nyugalmát ígérte volna,
"bűnös közönyösséggé" változott át gondolataiban, ahogy erről egyik levelében
említést is tesz. A nyugalom csak fokozta nyugtalanságát és lassankint másban
nem is talált nyugalmat, csak a. nyugtalanságban. "Megvallom, Uram, örök
irgalmadnak tetteimet és nyomorúságaimat - írja a Vallomások harmadik köny
vében -; mert amikor valami újat. hallok sorsommal kapcsolatban, rendkívüli
változást érzek magamban; mindenfelől - nem tudom, honnan, de rémséges
ború száll lelkemre, szívem háborog és talán a magam teendóit szerfelettí szen
vedéllyel vizsgálom; ámbár Te tudod, Uram, nem puszta vágyakozás hajt engem,
hanem a megfelelő és helyes cselekvés ösztöne."

Az ifjú életének gondtalanságát vagy kisebb megpróbáltatásait föl váltotta a
tevékenység, napjait megkötötte a cselekvés, s nem is akármilyen. Egy nemzetért
kellett csatát vívnia, népéért, a fölemelkedéséért. "Tüzelt a fiatalos hév - írja
második könyvében, a brezanyi események fölidézésekor -, nem az uralomra,
hanem szolgální vágyván a nemzetnek."

Hadvezér volt, fejedelem, politikus: abban a harcban edződött azzá, melyet
huszonhét éves korában kezdett meg hazájának v Iölszabadításáért. Eli5hb lázadó
nak nevezték (de még Apor Péter is csak "Rákóczi mótusá'r-ról beszél Meta
morphosis Transsylvaniae-jában), majd míkor harca hosszan - tartó háborúvá
nőtte ki magát, kénytelenek voltak komoly ellenfélként, később meg rebellis
helyett erdélyi fejedelemként tisztelni a Habsburgok. S menekülésével sem
szűntek rettegni tőle: Lengyelországban merényletet terveztek ellene. Francia
országban utaztában foglyul ejtették volna, száműzetésében míndvégíg rajta tar
tották a szemüket. Gyorsan be kellett azonban látniuk, hogy vesztegetésekkel,
sem a szatmári béke után fölajánlott amnesztiával nem tudják lépre csalni,
de még azzal sem törhetik meg erejét, ha családját ellene fordítják. A hadvezérre
félve emlékeztek, a fejedelem népszerűségét sem távolléte, sem az idő nem
csökkentette, a politikustól, a diplomatától pedig kényszerű rodostói száműzetéséig

tartaniuk kellett. .
De érezhette-e magát ténylegesen fejedelemnek? Hiszen rövid ideig és korlá

tozottan viselhette címét, noha legfőbb törekvése ehhez kapcsolta, mint Vallo
másainak második könyve bizonyítja, melynek bevezető részét csaknem teljes
egészében a fejedelmi kötelességek taglalásának szenteli. Fejtegetéseiből a fe
jedelemség utáni sóvárgás halltk ki, inkább az arra való vágy, ami szeretett
volna lenni. ahelyett, ami valójában volt. Törekvéseinek utját állták a történelmi
körűlmények. terveinek, eszméinek megvalósításáf a monarchikus állam csillag
zatának lehanyatlása akadályozta meg.

És hadvezérnek vajon több joggal tekinthette-e magát? Ifjúkorán végig
tekintve láttuk, hogy neveltetésében nem folytatódott őseinek katona-szelleme,
s amikor lengyelországi rejtekhelyén fölkeresik, hogy a háború megindítására
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kérjék, vajmi keveset ismer még a hadművészetből, Fogyatékosságal rögtön ki
ütköznek, tájékozatlansága nemegyszer megbénítja a hadműveletek írányitásában.
"Oszintén bevallom - írja Emlékirataiban az egyik, 1705-ben bekövetkezett csata
vesztést megidézve - hogy elkerülhettem volna ezt a szerenesétlenséget, ha szí
lárdan ellenálltam volna az alkalmatlan és szemtelen tanácsoknak. De ehhez
tapasztalatokra támaszkodó hadvezéri biztonságra lett volna szükségem." Sem ez
a biztonság, sem a seregeket egységesítő szervezőkészség nem volt sajátja. Nem
tudja rendre szoktatni csapatait, melyek portyázó harcmodoruk következtében a
kezdeti sikerek után egyre-másra szenvedik el a császáriak csapásait. Parancsait
tisztjei ímmel-ámmal teljesítik, ha teljesftik egyáltalán; tekintélye nem elég meg
fékezésükre. "Mások sajnáltak - emlékezik ugyancsak Emlékirataiban - amiért
a háború szempontjából szerencsétlen csillagzat alatt születtem, s talán még
ezeknek adtam leginkább igazat, mert csakugyan végzetes volt számomra, hogy
ilyen háborút kellett viselnem". Csekély vigaszként említi, hogy Caesar gall
háborúja óta hasonló öldöklés nem ment végbe a történelemben, s írtózatát és
borzalmát a halottak láttán ilyen fölkiáltás szakítja ki belőle Fohászaiban :
.,0, szörnyű látvány, megkeseríted a világi örömöket! Minden vigasság oly
szomorú előtted! Hogyan is lehet ott öröm, ahol ekkora a nyomorúság!"

S míként a fejedelem, a hadvezér pályafutását megítélte. II ítéletében ki
mondhatatlanul is magára vette az elmarasztalás nagyobb részét, politikusi. dínlo
mácíaí tevékenységét színte a szenvedés bélyegeként víseli magán. Nagyratörő

tervekkel hagyja ott az országot, bízva az orosz cár és a francia udvar támoga
tásában. Mikor míndkettő elmarad, akkor is átmenetinek tartja bujdosásat. s
kezdettől fogva megmozgat minden lehetséges eszközt céljának érdekében. "Tudja
az Isten, aki szívünknek vtzsgálója - írja bíztatásul egyik bujdosónak az
emigráció elején -, hogy mindeddig semmit el nem mulattam, se el nem mu
latok, amelyből hazánk szerencséje exoperálását (megvalósítását) reménlhettem
volna." Kapcsolatokat és összeköttetéseket keres, fölveszi az udvari ember maszk
ját az idegen és az országa sorsára érzéketlen világban, csakhogy közelebb
kerüljön a diplomáciai alkudozások asztalához. S a ,.franciaországi színnad"
- ő maga nevezte így második könyvében, melyben életútja itt folytatódik 
jeleneteiben lemondóan hagy föl az "európai konjuktúrák kuszaságának" ki
bogozgatásával.

Nem érezte magát sem hadvezérnek, sem fejedelemnek, sem politikusnak
egészen; Szekfű találóan jegyzi meg, hogy míndegvíkből csak egy kicsit volt az.
De ez az érzés épp ellenkező reakcíót váltott ki a bujdosó fejedelemből. mint
a történész várta. S ha külső szempontok késztette megfontolásai igazat szolzál
tattak is neki, téved, mikor Rák6czit, kissé lekezelően. "f'migráns álmok" ker
getésével illeti. Mert ezek az álmok (a fejedelem legalább annyira sejtette,
hogy azok, hiszen szót ejtett róla) belső álmok, mélyebben gyökereznek poli
tikai elhatározásoknál, s hordozójuk tragédiáját történelmiből metatízíkaívá
vetik át.

S a háborgás, ami lelkében dúlt, nem maradt nyom nélkül Vallomásainak
második és harmadik, előbb Drinánolyban majd Jenikójben megírt részein, és
hol föltornyosuló. hol meg rendezetlenségükben egymásba csapó hullámokat vert
lapjain. A vallomásos jelleg rnegszűnése kivált harmadik könyvében érződik meg,
melyben a legtöbbször összebarázdálódtk elmélkedésnek és politikai történetnek
két különböző szélességű és mélységű menete. Fohászai ennek következtében
néhol elszíntelenednek, de elbeszélései, leírásai is, melyek élményszerűele. érzék
letesek voltak, míkor elfogatásáról, tengeri utazásáról. franciaországi tartózkodá
sáról szóltak, most vontatottságukkal. kitéréseikkel inkább zavarók, megbontják
a rnű egységét, tompít ják az első könyvben meglevő élénk hangulatát. És mert
olykor az elbeszélésbe, olykor meg a könyöraésbs feledkezik bele az író, törté
nete kisebb léptekkel vált előre, íve megtörík, hiszen hol az elmélkedés hosz
szúsága, hol az olvasónak terhes történelmi tablók súlyozzák lendületét. Művé

nek egészéri nem volt már hatalma, minthogy az egyre nehezebben formálható
anyaggal - életével - nem tudott mít kezdeni. A Vallomások két utolsó
könyve ezért húz közelebb az emlékírathoz, vagy méginkább, a naplóhoz.

Nyugtalansága bízonytalanságot eredményezett, s ez a bizonytalanság lépett
a grosbois-i önismeret mértékletessége, szaléziánus egyszeruség ével bevont stílu
sának helyébe. Ahogy lassanként mínden cselekvés lehetőségétől megfosztották:
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(alig ér 'I'örökországba, s a török meg az osztrák egyezségre jut), és önmaga
szemében is élőhalottá válik ("Mostani állapotomban szinte már azt sem tu
dom - írta később, de erre az időszalera is áll -, vajon élek-e még, vagy csak
azért vagyok e világon, mert elfelejtettek eltemetni"), úgy sokszorozza kínjait
a sohasem csillapuló nyugtalanság, látomások és lázak óráit adva neki. E két
utolsó könyvben istenhite is ilyen lázas lesz, ótestamentumi gyötrődés és vívódás.
Nem véletlenül idézi meg a Paradicsomból kiűzött Adám sorsát oly hosszasan.
vagy örnlesztí át keserűséget az Izsákot föláldozni induló Abranáméba. Isten
felé igyekvésének, szenvedésének őspéldáít fedezte föl bennük. Mert nem az
magányos, aki egyedül, hanem aki Istennel van. Csatája Istennel, a békességet
adóval és a büntetést mérővel fojtóvá. ádázzá keveredik a so1i1oquiában és a
pszichologikus lázasság metafizikaivá növekszik. "Non. ille solitarius, qui sotus,
sed qui cum Deo est." Mennyí idegesség, vibrálás van mondataíban I Mennyi
egymásnak feszülő ellentét gyűlik össze bennük, melyekről azt írta később,

rodostói magányából. hogy ezek tartják fönn az. emberi természetet, míközben
iszonyatos rombolást visznek végbe benne... "Az embert aggasztják a balsike
rek, melyeket egyszer ennek, másszor annak az oknak ró föl; el akarja őket tá
voztatni vagy meg akarja őket előzni;' búsul, habozik, kétkedik, sóhajt, örül,
remél, kétségbeesik; mígnem igazi okait meg nem ismeri; de megbékél és meg
nyugszik, míkor tudatára ébred, hogy Te vagy az oka mindezeknek." Büntew-e
vagy enyhítő-e Isten: igazságossága és könyörületessége két arca csak egyazon
lényegének: szeretetének; annak a Rákóczitól is sokat idézett fons urnortsnak,
mely kiold a félelem görcséből, megszabadít "szívünknek ez ingyen kínzó hóhé
rától", ahogy Agoston nevezte. "Megtanultam - írja a bujdosó fejedelem -,
hogy nincsen semmi jó, semmi állandó, semmi maradandó, csak ami érted.
benned és általad van." S fohászainak végén, fohászai közben is többször hozzá
teszi: o, suavis cordis mei, a barokk biztonságával és erőteljes zengésével szól
va: ó, édes gyönyöre szívemnek.

így a válasz, a megnyugvás hányattatásai közepett lS Istenben áll; és szen
vedéseinek gyógyírja a Jelenések könyvének paruszía-várásában élő fejedelem
számára az Istenfiú, Krisztus. Könyve, mely karácsony misztériumának meg
idézésével indult, húsvét mísztérlumálg ér: s az utolsó lapok egyikén az Ex
sultet szavaival csöndesül el.

II. RAKÓCZI FERENC

POLITIKAI ÉS ERKÖLCSI VÉCjRENDELETÉBŐL

Rákóczi munkái közül legismertebb a Politikai és erkölcsi végrendelet
(Testament politique et mora!), melyet francia nyelven írt 1725-ben, hosszú
száműzetésének utolsó állomáshelyén, Rodostóban. Vallomásait (Confessio
peccatoris) már Jenikőjben befejezte, mielőtt a pozsáreváci békeszerzódésnek
rá vonatkozó rendelkezése folytán Rodostóba távo2'ott volna. Emlékirataival
(Mémoires) még előbb, Franciaországban elkészűlt és írásai 1cözül legelső

ként, 1739-ben meg is jelentették Hágában. A melléjük társult Elmélkedések
és fohászok (Meditationes et aspirationes) alkotja harmadikként az Akadé
mia 1876-os, gyűjteményes kiadását; a Politikai és erkölcsi végrendelet azon
ban nem szerepel benne, noha 175.I-ben (és ugyancsak Hágában) napvilá
got látott. Az itt közöLt három "észletet ebből az eredeti kiadásból vettü1c
(Testament politique et moral du prince Rakoczi, A la Haye, Ch ez Scheur
leer, M DCCLI.), lapszámainak föltüntetésével. A műre vonat1cozóan egyéb
'~ént lásd Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (Bp., 1913.) V., Zolnai Béla:
ll. Rákóczi Ferenc (Bp., én.) XIII. fejezete; Köpeczi Béla: Rákóczi Bossuet
és Fénelon között (Eszmei és irodalmi találkozások, Bp., 1970.).
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