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Az ifjú II. Rákóczi
Ferenc Itáliában
Amikorhároméves ostrom után MunkJícs vára megnyitotta kapuita Habs
burgok katonái el6tt, a tizenkét esztend6s Rákóczi Ferencet elszakították
Ms anyjától, Zrínyi Ilonától, és Lipót császár bizalmasának, Kollonics
püspöknek gondjaira bízták, hogy neveljen bel6le hű alattvalót. 6 a neu
hausi, majda prágai jezsuiták kezére adta a gyermek, majd ifjú Rákóczit.
Az idegen környezet és a szerzetes atyák er6feszítései együtt sem tudtak
hazaárulót faragni beléle, csupán a mélységes istenfélelem és áhítat szel
lemét sikerült szívébe oltaniuk, egész életére.

1693 tavaszán, tizenhét éves korában, császári engedéllyel útnak indult,
és tíz hónapot töltött Itáliában. A szokJísos tapasztalatszerzésen kívül célja a
vallási kegyhelyek meglátogatása volt. 1716-1717 fordulóján írt, latin nyelvű

Vallomásaiban utazásának zarándoklati jellegét emeli ki.
Különös művet tart kezében, aki Rákóczi Vallomásait olvassa, (Sze

pesi Erika kitűn6 fordításában). A kuruc szabadság zászlai lehanyatlot
tak; a vezérl6 fejedelem száműzetésben, a francia király kegydíján él;
még nem tudja, hogy kis id6 múlva örökre magához láncolja a törölror
szági városka, Rodostó, de azt már érzi, hogy annyi dics6ség és kudarc,
oly sok Msi tett és hiábavaló er6feszítés után eljött az ideje a számvetés
nek - ezért kezdi el írni Vallomásait.

Istennek vall, istenének színe eMtt végzi számadását ez a bens6sége
sen keresztény lélek. Mint nagy erdélyi emlékíró el6dei, színesen és pon
tosan írja le élete minden kisebb-nagyobb eseményét, itáliai utazását is,
de a beszámolót minduntalan megszakítják fohászlrodásai, az író Istent
szólongatja, kérve, kérlelve (miként Balassi, életének hasonló válsághely
zetében):

Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undokfertelmességét...

Rákóczi vallomásos műve, ez az egyszerre küls6 és benső önéletrajz
nem egyéb, mint egyoldalú és mégis meghitt beszélgetés Istennel, egy
szegény bűnös végtelen monológja - Szent Ágoston óta páratlan a vi
lágirodalomban.

***
Tavasszal távoztam Itáliába sógorom bátyjával, Ferdinánd gróf

fal, egy csöndes hajlamú és kiváló jámborságú máltai lovaggal.
Egyébként a nekem kijáró, teljes jogú nevemet és rangomat meg-
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változtattam a Borsheim bárója névre és címre. Hosszan tartó uta
zással megmászván az Alpok Stájerországban és Karinthiában hú
zódó hegyeit, Pontebbán keresztül beléptünk a velencei területre, és
a következő napokban leereszkedve a síkságra megérkeztünk Velen
cébe. Új látványosságot nyújtottak számomra a templomok, a palo
ták és a tengerre épített büszke épületek, ugyanis a világi élethez
már hozzászokván és magam is elvakulván, nem tudtam szememet
elfordítani, hogy lássam és csodáljam a te türelmedet és irgalmassá
godat, mellyel a vétkek és borzalmas bűnök tengerén úszó várost
megőrzöd, és amellyel felfüggesztve tartod igazságod jobbját a ma
gukat kereszténynek valló, de pogány életet élő oly sok ezer ember
fölé. Mégis ismételten hálát kell neked rebegnem, ó könyörületesség
és irgalmasság forrása és eredete, hogy csaknem két héten át meg
őriztél engem az itt lakóknak ebben az egyetemes testi fertőjében az
új bűnöktől és mások rossz példájától.

Miután letelt Velencében az említett időszak, Ferrarán és Bo
lognán keresztül Firenzébe mentünk, ahol, mivel hosszabb tartóz
kodást javasolt nekem, Ferdinánd gróf Málta felé folytatta útját,
én pedig egymagam szolgáirnmal a Salviattik palotájában száll
tam meg (kerülni akarván minden érintkezést az olaszokkal), és
négy hónapig időztem ebben a városban. A reggeli időt lovaglás
sal, melynek gyakorlását szerfölött élveztem, a délutánt vívással,
tánccal, a többi időt pedig többnyire kártyajátékkal töltöttem, ün
nepnapokon kirándulásokat tettem a városon túlra. Így lásd,
Uram, mily távol voltam tőled, és könyörülj rajtam, mert jaj, nem
mondtam többé imát, mint korábban, sem reggel, sem este. Ün
nepnapokon a misét kötelességből, nem pedig jámborságból hall
gattam meg, és ha tartózkodtam is a széles körben elterjedt és
csaknem szokásossá vált bűnöktől és a prostituált nőkkel való
érintkezéstől, valójában nem miattad tettem, Uram, hanem mivel
természetes hajlamomnál fogva borzadtam tőlük, s féltem a testi
betegségektől, de lelkemet ellepte a bűn fekélye, és állatok módjá
ra hempergett a mocsokban.

A négy hónap elteltével, hogy könnyebben járhassam be egész
Itáliát, minden szolgámat visszaküldtem Bécsbe, kivéve egyetlen
inasomat és házam felügyelőjét, és ezzel a kicsiny kísérlettel láto
gattam el Pisába és Livornóba. Innen szárazföldi úton Massán és
Carrarán keresztül, hatalmas magaslatokon át, és rajtuk inkább
mesterséges, mint természetes módon kivájt, csupán öszvérfogat
használatára alkalmas ösvényeken, Genovába igyekeztünk. Min
denütt a kíváncsiság vezetett, megfeledkezvén rólad, Istenem, jól
lehet te vigyáztál rám, és te vezettél oly sok veszélyes sziklasza
kadékon és a tenger állandó hullámzásától verdesett ösvényeken
keresztül. Botladozó öszvéreim egyetlen esése véget vetett volna
életemnek. A háromnapos úton megeresztett gyeplővel ültem az
állatokon, engedtem, hogy tetszésük szerint ballagjanak. Erősen

rémüldözve néztem jobbra a magasból függő sziklákat, balra a
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völgyek és a tenger mélységét, megfeledkezvén a sokkal nagyobb
veszélyekről, melyekbe a testi vágy vezette nyomorult lelkemet.
Valóban féltem a zuhanás veszélyétől, mégsem fohászkodtam
hozzád, de te elhatároztad, hogy megőrzöl engem, bár ezerszer
kiérdemeltem volna, hogy elpusztuljak. Tedd, hogy a jótétemé
nyeidre való visszaemlékezés gyarapítsa a te szeretetedet, és di
csérvén téged hálát mondjak neked mindörökké.

Legyőzve ezeket az úti nehézségeket Sestrébe, innen Genovába
érkeztünk. Ott az érdekességek megszemlélésével (mert valójában
a templomlátogatás is ezt a célt szolgálta) telt az idő. Majd Tori
nót, Milánót, Pármát és Modenát röviden érintvén helyenként
két, másutt három napot eltöltve, visszatértünk Bolognába. Keve
set időzvén az Adriai-tenger partján, néhány nap alatt Loretóba
érkeztünk. Ott három napig maradtunk, s egész utamon csupán
ezt az időt hittem jól sikerültnek, mert valóban áhítatra fordítot
tam, és kiengeszteltem bűnnel terhelt lelkiismeretemet. Jobban is
mered nálam, Istenem, állapotomat és a kegyelem mértékét,
melyre szentségeid gyakorlatában engem méltattá1. Ugyanis ép
pen ezen a helyen és ama házban, ahol jámbor hit szerint fiad
megtestesülésének százszor szent misztériumát hírül adták, és
emlékezetben tartják a kegyelmed által véghezvitt végtelen csodá
kat, nagy megrendülést éreztem. A jámborságnak, nem pedig a
kíváncsiságnak ugyanezzel az indulatával utunkat ezután Siroló
ba is irányítottam, ahol a hívők tiszteletére kiállítják kereszten
függő fiad hatalmas, fából faragott képmását, és sok csodát tarta
nak számon. Miután itt misét hallgattam, visszatértem Loretóba,
és a következő napon Róma felé folytattam utamat. Mit mondjak
neked, ó életem egyetlen boldogsága, szentségeid fölvételének
gyümölcséről és kegyelmed mélységéről? Mert nagyon is jól tu
dod, mily rövid idő után térített le engem gyarlóságom azokról
az utakról, melyeknek követését a te segítségeddel elhatároztam.
Ismét eltévelyedtem, és ismét vétettem ellened, azért mégsem for
dult haragra a te türelmed, hanem a földkerekségnek még ebben
a fővárosában is megőriztél engem a csaknem egyetemes romlás
tól, jóllehet véletlenül a város nyilvánosházai között elhelyezkedő

egyik házban kaptam szállást. Alig nyitottam ki az ablakot, sok
nőt láttam a szemközti ablakhoz sietni, akik szemükkel, jeladá
sokkal vágykeltő és csábos mozdulatokkal akartak csapdába ejte
ni. De te, ó legfőbb Szeretet, szemérmetlenségüket az én meg
mentésemre használtad föl, ugyanis szégyenérzésem nem állhatta
sokáig a pillantásukat. Röviddel érkezésem után megkezdtem a
szokásos vívó- és táncgyakorlataimat, melyekhez geometriai, tör
ténelmi és földrajzi tanulmányokat is kapcsoltam, s a templomlá
togatásban és a napi misék meghallgatásában szorgalmasabbá
váltam. A délutáni órákban, bár téli idő volt, a kertek kellemessé
geiben gyönyörködtem, és a régiségeket is fölkerestem. Igen nagy
tiszteletben fogadott XII. Ince pápa, aki szeritjeid két ládikába be-
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zárt nevezetes ereklyéinek odaajándékozásával tisztelt meg en
gem. Én azonban ezekre méltatlan voltam, s kellő tisztelet nélkül
őriztem őket, s hogy hova kerültek a következő években, amikor
mindenemből kifosztottak a különféle fölkelések, és fogságom
idején, azt csak te tudod, Uram, mert én egyáltalán nem tudom.
Ezért alázatosan könyörgök Fenségedhez, mert tiszteltelek téged a
te szentjeidben, könyörgök szentjeidhez (a nevüket nem tudom),
mert csontjaikat a kellő tisztelet nélkül őrizve megszentségtelení
tettem én, aki a te szentségeiddel is, magát a te szent és sérthetet
len testedet oly sokszor véve méltatlanul magamhoz, ugyanígy
megbecstelenítve szoktam bánni. Fölismerem, Uram, bűneim

nagyságát, mennél jobban fontolóra veszem átélt életem körülmé
nyeit. Kérlek, idézd emlékezetembe őket, mert mennél jobban fo
gom érezni, hogy vétkeztem, annál jobban fogok bűnhődni érte.
De növeld miattuk érzett fájdalmaimat is, és ne tagadd meg tő

lem könyörületességedbe vetett bizalmamat, hogy így fölismervén
jóságodat, egyre jobban fölgyúljak az irántad érzett szeretettől, és
így szeretetben és nem csak félelemben töltsön el a fájdalom ami
att, hogy megsértettelek. Miután részben hasznos, de többnyire
haszontalan dolgokkal négy hónapot töltöttem Rómában, ezeket
befejezvén, a hozzám hasonló céllal utazók népes kíséretében Ná
polyba távoztam, mert az utakra leselkedő rablóbandák gyakori
sága miatt kívánatos volt, hogy sokan legyünk. Ha nem tévedek,
ötnapi útra van Rómától ez a város, mely igen híres fekvéséről és
épületeinek gazdagságáról, de lakosainak elpuhultsága és erköl
cseik romlottsága miatt egyenesen elborzasztó. Nem említem
másként, Uram, legföljebb a legnagyobb hálálkodással, hogy ke
gyelmeddel és könyörületességeddel megmentettél engem ezek
től, mert sem útitársaim rossz példája, sem azoknak az asszo
nyoknak csábításai, akik az utcákon rontó démonokként sétálgat
va szemérmetlen hívogatással kísértettek meg engem, nem tudtak
eltévelyíteni, noha valóban méltatlan voltam kegyelmedre, mivel
másrészről titkos bűnök szennyeztek.

Sokféle és hatalmas csodái vannak a természetnek, melyeket
ezen nápolyi úton nézegettem, de szerencsétlen voltam, mert nem
téged kerestelek bennük, pedig az kellene, hogy első célja légy
mindannak, ami szemünk elé kerülhet. Megcsodáltam a Vezúv
hegyének magasságát, melynek csúcsáról olykor lángfolyamok
törnek ki, és talán ellenedre voltam, mivel kívánesibban kutattam
titkait. De miért mondom, Uram, hogy a kelleténél kíváncsibb
voltam? Mert nem a természet kifürkészése sértett téged, Uram,
hanem a mohó tudásvágy volt ellenedre. Azt akarod, hogy cso
dáljuk művedet, hogy téged imádjunk benne, és szemlélésekor
bámulván nagyságodat, fölismerjük alacsonyrendűségünket. Tart
suk fogva az értelmet olyan műveid láttán, melyeket nem lehet
áttekinteni, és hogy ne fogjuk vallatóra akaratodat, hogy miért
tetted, amit tettél, és miért úgy, nem pedig másként akartad, hogy
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legyen, mint ahogy tetted, és miért rejtettél el bennük olyan sok
dolgot a mi értelmünk elől. Tehát ismét könyörületességedhez fo
lyamodom, ó legfőbb Jóság, és hozzád könyörgök, bocsásd meg ne
kem azt is, amit a neked nem tetsző, kívánesi kutatással elkövethet
tem; vagy még inkább annak a csodának az álmélkodó kikutatásá
val, melyet az apácáknak abban a templomában lehet látni, melyben
előfutárod, Keresztelő Szent János drága vérét őrzik. Ezt inkább
azért, hogy az utazók lássák, mint azért, hogy az arra áhítozók tisz
teljék, kiállítják azon a misén, melyen rendszerint János feje vételé
nek evangéliumát adják elő, mely előadás alatt vagy közvetlenül
utána az említett vér, a félig töltött üvegedénybe zárva és húske
ménységűvé sűrűsödve az üvegedény fölfordítása után föloldódik
és folyni kezd, és a szertartás végéig az üvegedény üres felébe folyik
át. Ez mindnyájunk jelenlétében ment végbe, mégpedig úgy, hogy
közvetlenül mel1ette álltunk, inkább kíváncsian, mint áhítattal, az ol
tár evangéliumai oldalán, és a szent folyadék a fölajánlás elején foly
ni kezdett. Kérlek, Uram, ne emlékezz tiszteletlenségemre, és mint
mondottam, hirtelen kíváncsiságomra. Mert mi szükségem lett volna
arra, hogy kutassam és nyomozzam nagy tetteidet, ha eleven hittel
hittem volna bennük mint számomra lehetséges dolgokban? De a
hit valóban hiányzott belőlem, és ez a hiány okozta minden cseleke
detemben azt a renyheséget és ostoba öntudatot, melytől vezetve
nem hittem, hogy rossz lehet az, ami gyönyörködtet. Ezért tévúton
és rossz úton követtem a vágyat, és a latrok útját jártam, egyre job
ban letérve útmutatásod ösvényéről mindaddig az ideig, amelytől

fogva megkönyörülvén rajtam, lépteimet a helyes útra irányítottad.
Nápolyból visszatérvén Gaeta felé fordultunk, amelyről az a

hagyomány járja, hogy ezen a félszigeten hasadt meg fiad szenve
désének idején, Istenem, egy hatalmas kőhegy, s föléje aztán utat
építettek. Ennek hasadékában egy hatalmas, híd módjára kereszt
be függő sziklán látható a Szentháromságnak szentelt kis kápol
na. Miután ezt és más egyebet is végignéztünk, visszafordultam
Rómába, majd hamarosan a velencei farsang utolsó ünnepségei
nek megtekintésére siettem. Ugyanis már Rómából való eltávozá
som előtt egy sógoromtól kapott levél biztosított afelől, hogy a
császár szabályos nyílt levélben elengedte a nagykorúságomhoz
még hiányzó éveket, és törvényes korúnak ismert el engem, mint
ha már betöltöttem volna életévemet. Minthogy azonban már Itá
liába utazásom előtt elhatározták, hogy külföldi tartózkodásom
idejének leteltével visszatérek a birodalomba a darmstadti herceg
nő eljegyzésére, ezúton azt is jelentették nekem, hogy ő eltávozott
az élők közül. Ezért sem Velence lármás és álarcos népének sza
badossága, sem a látványosságok és a versenyjátékok nagyszerű

látványa nem tartott vissza, és a két nap elteltével, a kelleténél
gyorsabb tempóban Bécsbe igyekeztem vissza. Kiváltképp nagy
volt irántam való gondoskodásod, ó végtelen Jóság, ezen az úton
az Ausztriát Stájerországtól elválasztó hatalmas Semmering-hegyi
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hágónál, mely a csaknem függőlegesen meredek sziklák útjainak
keskenysége miatt az átkelésre igen veszélyes, s amelyen én, ve
szélyeket nem ismerő vagy megvető ifjúi hév től lelkesülten, sötét
éjszaka, arcomba vastag havat vágó szélviharban, csupán egyet
len ló által vont szánon (fölzaklatva magam hajtottam), az utat
nem ismervén keltem át, követvén az előttem szintén szánon ha
ladó vezetőrriet. Mivel pedig nem láthattam őt a sűrű homály és
az igen gyakran szemembe csapódó hópelyhek miatt, esztelenül
megoldott gyeplővel vágtattam, így tettem próbára a te gondvise
lésedet, Uram, és a halál meg a pokol rémségeinek ajánlottam
magam, nem remélve, hanem vakmerően bizakodva könyörüle
tességedben. Vakmerő cselekedet volt, és említett futásomnak oka
is bűnös, mert egy teremtmény iránti szerelem vonzott, kiről már
bűnbánattal megvallottam, hogy jobban szeretem, mint téged. De
nagyobb volt a te könyörületességed az én vétkemnél, te oldottad
meg ifjúságom gyeplőit, de megőriztél engem, hogy egyre jobban
megnyilvánuljon nagylelkűséged. Épen és sértetlenül vezettél
vissza Bécsbe, ahol nővérem öleléssel, rokonaim és barátaim
örömmel fogadtak.
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