
ZOLNAI BÉLA 

RÁKÓCZI BÉCSÚJHELYI OLVASMÁNYAI 

. Rákóczi rodostói olvasmányairól és a belőlük levonható következtetésekről II. Rákóczi 
Ferenc könyvtára c. dolgozatomban (Bp. 1926, 27. 1.) szólottam. A sárospataki Rákóczi* 
könyvtár megvizsgálása II. Rákóczi Ferenc gondolatainak szempontjából még nem történt 
meg (vö.erről Harsányi István, M. Könyvszemle, 1913). Ezt a könyvtárt Rákóczi ősei, I. R. 
György és III. R. Zsigmond alapították. 1651-ben a pataki kollégium birtokába ment át. 
Lehet, hogy alkalma nyílt a fejedelemnek e könyvtár használatára. 

Legutóbb Esze Tamás fölhívta figyelmemet a Rákóczi bécsújhelyi börtönében — szökése 
után — talált ingóságok jegyzékére (1701. nov 10), melyet az Archívum Rákóczianum közölt 
(XII. 120). 

Az alábbiakban megkísérlem a hiányos adatokból rekonstruálni ezt a 29 műből álló 
könyvtárt. Sajnos, más irányú elfoglaltságom és a rendelkezésemre álló könyvtári anyag 
elégtelensége akadályoztak abban, hogy kutatásaimat lezártnak tekinthessem. 

Szögletes zárójelben közlöm a jegyzék szövegét, utána a megközelítő föloldást és a 
könyvhöz fűzhető megjegyzéseket. 

1. [Kirchengeschicht zwei tömi in folio sollen ins Bistumb gehörig sein.] 
A nevezett könyv tehát valószínűleg a püspöki könyvtárból való volt, — mondja a föl

jegyzés. Ebből arra lehet következtetni, hogy a többi könyvek között is lehettek a püspöki 
könyvtárból valók. Talán valamennyi az. Hogy melyik püspökségről van szó, nem nehéz eldön
teni. Bécsújhely (Wiener-Neustadt) 1469 és 1785 között püspöki székhely volt. Rákóczi 
fogsága idején Franz Anton von Buchheim gróf volt a bécsújhelyi püspök. Az előző időkben 
(1670—1685) a Rákócziak nagy ellensége, Kollonitsch töltötte be ezt a tisztet (Wetzer és 
Weite). 

Az a tény, hogy a felségárulással vádólt Rákóczi könyveket kapott a püspöki könyv
tárból, önmagában még nem jelent politikai támogatást, csupán lelki vigasznyújtást. 

Hogy melyik egyháztörténeti munka volt Rákóczi kezében, nem tudtam eldönteni 
Talán Wiener-Neustadt valamelyik egyházi könyvtárában még megvan a kérdéses könyv 
Valószínűleg nem is lényeges, hogy melyik egyháztörténetről van szó. Lehet, hogy nem is. 
német nyelvű. 

Rákóczi olvasmányai között nem föltűnő egy ilyen munka. De annyit máris megállapít
hatunk, hogy az egész jegyzék távolról sem tartalmaz annyi vallásos jellegű könyvet, mint a 
rodostói. 

2. [Curs von der Architectur, französisch des Don Valier, erster Theil.] 
A szerző nevét nem tudtam identifikálni. Az építészet tudományával való foglalkozás 

hozzátartozott a fejedelmek és fejedelmi sarjak érdeklődési köréhez. Zrínyi könyvtárában 
voltak építészeti, főleg várépítészeti munkák. Kastély és fejedelem egybekapcsolódó fogalmak 
főleg XIV. Lajos korában. Rákóczi Rodostóban is foglalkozott ilyen kérdésekkel (vö. id. 
dolg., 11). 

3. [Aventieur Telemaque.] Fénelon les Avertíqres de Télémaque c. munkája. Meglepő,, 
hogy a könyv két évre az első kiadás (1699) megjelenése után már Rákóczi kezében van. 

A könyv Rákóczi »fejedelmi« és állambölcseleti olvasmányai közé tartozik. Életének, 
cselekvéseinek, olvasmányainak és műveinek (Traité de la puissance, 1751) egyik centrális 
problémája volt a fejedelem. Fénelon regényformában megírt útleírását és pedagógiai 
művét rodostói száműzöttségében is elővette Rákóczi (id. dolg. 13). Vajon milyen megváltozott 
érzelmekkel olvasta a későbbi évtizedek egyéni megpróbáltatásai, állami tapasztalatai, tragikus, 
élményei után? 

A Télémaque egyik első csírája annak az ellenállásnak, amelyaXVII-ik századi királyság, 
XIV. Lajos uralkodási eszméi ellen megindult. Montesquieu »a század isteni művének« tártja-
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Fénelon már a tizennyolcadik századi filozófusok előfutára. Bár mindvégig monarchista, 
erősen kritizálja a királyi kormányzat formáit, amiért XIV. Lajos száműzte az udvartól. . . 
Ideális államaiban a természetes állapotokat festi. A Salente-i királlyal kapcsolatban kifejti 
Mentor, Telemachos nevelője, hogy még a fölvilágosodott és erényes királyok is tévedhetnek 
és nehezen kormányozzák alattvalóikat, akik között sok a rossz és a csalárd ember (X. könyv). 

A XIII. könyvben Telemachus nagy szónoklatot tart a háború ellen. Az emberek test
vérei egymásnak és mégis egymást gyilkolják. Az állatok nem harcolnak a maguk fajtája 
ellen. . . Hiú fejedelmek, a csalóka dicsőség után törve, hódító hadjáratokat indítanak. Ennek a 
vérrel, pusztulással elért »gloire«-nak keresői nem istenítést, hanem megvetést érdemelnek! 
A nép vérét csak akkor szabad ontani, végső esetben, ha ezzel megmentjük a népet. A zsarnok
ság — magyarázza Mentor (XVII. könyv) — aláássa a király hatalmát és forradalomhoz 
vezet. 

Ilyen gondolatok foglalkoztatták a fiatal Rákóczit, két évvel a szabadságharc meg
hirdetése előtt. 

4. [Vita Caroli V. zwei Theil.] Habsburg V. Károly német (1500—1558) és spanyol 
király életrajza. (Carolus Quintusról Mikes is írt leveleiben.) 

Bibliografiailag nem tudtam identifikálni a könyvet. Lehetne egy Zenocarus nevű 
szerző névtelenül megjelent munkájára gondolni: De re publica, vita, moribus, rebus gesíis 
etc. Caroli V., Gand 1559. Don Juan Antonio de Vera is irt egy V. Károly életrajzot. Belátha
tatlan irodalom keletkezett a reformáció korának nagy uralkodója körül. Egy spanyol költő 
negyvenezer versből álló epikai költeményt írt róla.. . Tizian több portrén örökítette meg az 
európai konflagrációban oly nagy szerepet játszó uralkodót, Mexikó és Peru meghódítóját, 
akiről az a hír járta^, hogy országaiban sohasem nyugszik le a nap. Nem véletlen, hogy Tizian 
egyik híres képén piros háttérrel, tiszta fekete öltözetben ábrázolta őt : az uralkodás bíborja 
és a hatalom komor szimbóluma egyesül a képen. 

Rákóczi fejedelmi neveltetéséből nem hiányozhatott V. Károly pedagógiai értékű 
példájának ismerete. (Zrínyi prózai munkáiban gyakran emlegeti Carolus Quintus-t.) 

Közleményünk kereteiben nem is lehetne kimeríteni azokat a motívumokat, amik 
kapcsolatba hozhatók a leendő Fejedelem érdeklődésével. Csak néhány mozzanatra legyen 
szabad rámutatnunk. 

V. Károly a legnagyobb európai impériumot alapította Nagy Károly óta. Sikertelen 
harcokban, sikeres országpusztításokban és meg nem tartott békékben gazdag élete nem 
lehetett eszménye az alkotmányos gondolkozású Rákóczinak. De tanulni sokat tanulhatott a 
kolostorban zátonyra jutott imperátor életéből. V. Károly mint nagy katolikus uralkodó 
harcolt a protestantizmus ellen, a török visszaszorítása érdekében, de politikai okokból háború
kat viselt a pápák ellen is. Rómát kiraboltatta, VII. Kelement elfogatta, de ugyanakkor 
nyilvános könyörgéseket rendeztetett a pápa kiszabadulásáért. A protestáns fejedelmek ellen 
indított háborúiról Rákóczi bizonyára álmélkodva olvashatott: ő a keresztények békés együtt
élését és a vallásszabadság kiharcolását fogja célul kitűzni maga és az ország elé, a császárparti 
jezsuiták kiűzése árán is. 

Mindenképpen áll a Vita Caroli V. című könyvre a »történelem az élet mestere« tétel 
és az a tény, hogy Rákóczi komolyan készült történelmi hivatására, már akkor, mikor ennek 
lehetősége még konkrét formában nem bontakozott ki előtte. 

5. [Tacitus, französisch, zwei Theil.] Vö. még alább, a 8. sz. könyvet [Taciti Annales 
französisch]. 

Tacitus első latin kiadása Velencében jelent meg, 1469-ben (Brunet, Manuel). Humanisták 
versengtek műveinek terjesztésében és kommentálásában. Justus Lipsius latin kiadása 
(1607) 1640-ben Hugo Grotius jegyzeteivel bővül. Az Annales első francia fordítása 1555-ben 
látott napvilágot (Lanson, Manuel). Összes műveinek francia kiadása 1582-ben készült el. 
Az Annales újabb fordítása, Perrot d'Ablancourt-tól, két kötetben jelent meg (1640 és 1644). 
Lehet, hogy éppen ez az oktáv-kiadás volt Rákóczi kezében. Vannak persze újabb fordítások, 
mint például La Blatterie ^nna/es-átültetése, három kötetben (12°). Amelot de la Houssaye 
is lefordította- (1634—1706), bő kommentárokkal Tacitus Annales-dt (1690, 10 vol., vö. 
Vapereau, Diet. 1884, 78). Ennek a műnek 1716-ból való háromkötetes harmadik kiadása 
birtokomban van. 

Tacitus uralkodók, történészek, állambölcselők tanítója volt három-négy évszázadon 
keresztül. Augustus halálától Néró haláláig elemzi és jellemzi a római világ eseményeit, bámu
latos lélektani belátással és szigorú,, illúziómentes igazmondással ábrázolva az embereket.' 
Modern historikus és regényíró megirigyelhetné. 

Kétségtelen, hogy íacitusnak Rákóczi politikai nevelésében nagy része kellett hogy 
legyen. Már iskolai éveiben alkalma volt megismerkednie Róma merészen őszinte, shakespearei 
látású történetírójával a »pogány« ókor jellemnevelő klasszikusával. Rákócziról írt könyvemben 
(Franklin, 1942,152) utaltam rá, hogy milyen tacitusi tablókat fest Rákóczi az Emlékirataiban. 
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Akkor csupán iskolai nevelésére alapítottam föltevésemet, hogy Tacitus hatott rá. A bécs
újhelyi könyvek listájával igazolni lehet, hogy felnőtt korában is foglalkozott Tacitusszal; 

Tacitus egyik tizenhatodik századi francia rajongója írja, hogy szövege valóságos 
orákulum a királyok és országkormányzók oktatására. Bodinus szerint nincs Tacitusnál 
hasznosabb író a bírák és vezetők számára. Az egyházatya Tertullianus megrója Tacitust, 
hogy rossz véleménnyel volt korának keresztényeiről: egy olasz jezsuita — Antonio Possevino 
(1534-1611) — veszi védelmébe a pogány írót, mondván, hogy nem ismerte a kereszténységet 
és hogy olvasása igen hasznos, mert mélyreható leleplezései a római császári udvar erkölcseifői 
a keresztény újkor hasonló viszonyaira is alkalmazhatók . . . Juan de Mariana jezsuita (1536— 
1623) a »jelenkor« mesterei közé sorolja Tacitust. Hasonló véleménnyel van Balthasar Grácián 
jezsuita is (vö. róla alább). 

Nemzeti önkritikát valóban tanulhatott Rákóczi a könyörtelen Tacitustól. Amit a 
szabadságharc bukásának okairól, a hadak belső bajairól mond Emlékirataiban, arra Tacitus 
őszinte jellemzésében (vö. pl. Annales I, 24—25) mintát kaphatott. Még hadi taktikát, terep
ismereteket is tanulhatott Tacitus csataleírásaibóí (Annales II. 15 és 19 stb.). Inspirálhatták 
Rákóczit azok a helyek is (pl. Annales II. 22. III. 47—48), ahol Tacitus bemutatja a hadvezérek 
szónoki sikereit. Erről Zrínyi is szól. Tacitus Anna/es-eihez fűzött aforizmáiban (28. Elo-
quentia) idézi és kommentálja ezeket a szavakat: oralionem ducis secutus militum ardor. 
A honfiúi morál, az életbölcsesség példáit, a lelki tények, érzelmek, gyűlölet, önzés ,bosszú, 
nagyravágyás történelmi szerepének ismeretét tanulhatta a fejedelemségre hivatott 
Rákóczi Tacitusnak minden fejezetéből. Az emberi gonoszság megnyilvánulásainak szűkszavú, 
szenvtelen, de annál mélyebb hatású ábrázolásait láthatta fölvonulni végnélküli sorozatban. 
A politikai gyilkosságok egymást követik az Évkönyvekben. Főleg az uralkodói családokban 
van nagy szerepe a mérgezésnek, erőszakos halálnak. (Rákóczi a Vallomásaiban mostoha
apjának, Thököly Imrének tulajdonít ilyen szándékot.) 

Augusztus császárt állítólag a felesége mérgeztette meg. Agrippa Posthumust, Augustus 
unokáját, Tiberius ölette meg. . . Tiberius a saját fiának, a mit sem sejtő Drusus-nak, szemé
lyesen nyújtotta át a méregpoharat (Annales IV, 10). Agrippa megmérgezteti férjét, Claudius 
császárt, hogy fia, Néró uralomra juthasson. De midőn Néró anyjának nem engedett részt 
az uralkodásban, Agrippina Claudius fiát, Britannicust akarja császárrá kikiáltatni. Néró 
azonban megelőzte őt ebben, Britannicus megmérgeztetésével. A trónratörő Seíanus-t Tiberius 
kivégeztette. A kegyetlen császár — amint Tacitus (Annales VI, 19) hideg tárgyilagossággal 
leírja — mindenkit kivégeztetett, akiről megállapították, hogy valamiféle kapcsolatban 
állott Seianus-szal. Férfiak és nők, aggok és csecsemők hullái hevertek szerte-széjjel vagy 
halomba rakva. Katonák állottak őrséget, hogy hozzátartozóik és barátaik meg ne közelít
hessék az áldozatokat. A rothadó hullákat időnkint a Tiberishez cipelték és amikor a folyó 
árja kivetette őket a partra, senki sem merészkedett hozzájuk nyúlni, hogy tisztességgel 
eltemesse őket: a félelem megakasztotta az élet rendes folyását. 

Ez az tragikus atmoszféra, amelyet főleg az uralkodók és kegyenceik életsorsában 
éreztet Tacitus, nem maradhatott hatástalanul Rákóczi történetszemléletére. A haza ellen 
viselt háború, éhhalál, öngyilkosság politikai okokból, ember-rablás, halállal büntetett házasság
törés, koholt vádak alapján történő kivégzés, vérfertőzés, — a történelem összes borzalmai 
fölvonulnak Tacitus könyveiben, amiket a halálraítélés előtt álló Rákóczi olvasmányul 
választott magának. 

De a latin történetíró pesszimizmusa — »mennél többet olvasom a régi és új históriákat, 
annál jobban megvilágosodik előttem a világ dolgainak hiábavalósága és az emberi okosság 
tévelygése« (Annales III, 18) — "nem törte meg Rákóczi életakaratát és hivatástudatát. 

Tanulhatott vigasztaló és fölemelő dolgokat is Tacitus szövegéből. Tacitus maga kifejti 
(III, 66), hogy a történetírónak, ha a közjót .akarja szolgálni, éppen az a kötelessége, hogy 
az erények megmutatása mellett ne takarja el a bűnöket, mert csak így tanul a múltból az 
utókor. Az emlékiratíró, Vallomásait a világ elé táró Rákóczi ezen a ponton Tacitusnak is 
tanítványa. 

Tacitus érdeklődése állantíóan a nép gazdasági helyzete felé fordul. Tiberiusról dicsé
rettel emeli ki (Annales IV. 6), hogy az adók emelését megakadályozta, maximálta a búza 
árát és megtiltotta a vagyonelkobzásokat. Ismeretes, hogy Rákóczi az Emlékirataiban a 
szabadságharc gazdaságtörténeti mozzanataira is rámutat, kiemeli a bécsi kormány sanyargató, 
gyarmati politikáját és nem leplezi a nemesség és a jobbágyok érdekeinek ellentéteit. Mint 
fejedelemnek egyik főgondja volt az anyagi élet rendezése, az adók elkerülése, a jobbágyság 
legalább részbeni fölszabadítása. 

A szabadság és zsarnokság központi témája Tacitusnak. Szól Tarquinius Superbus 
elűzetéséről (III, 28), a kegyetlen tirannusok belső, lelki gyötrődéseiről (VI, 6) stb. 

A Fejedelem portréját Rákóczi is megrajzolta a Hatalomról és a Keresztény udvariasságról 
szóló poszthumusz értekezéseiben. Tacitus fejedelem-portréi erkölcsi fölfogását alátámaszt-
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hatták. Azok a kommentárok, amiket a modern történelem analógiáira való utalással Amelot 
de la Houssaye fűz Tacitus jellemzéseihez, Rákóczi látókörét—ha ez a kiadás volt a kezében— 
még szélesebbre tárták. 

A demokrácia példáit is látta Rákóczi Tacitusban. Augustus (Annales I, könyv elején) 
Marcus Agrippát konzullá emeli alacsony származásából, mert kitűnően értette a hadi mes
terséget. Rákóczi ugyanezt cselekszi VakBottyánnal, »öröklött« vér helyett a kiöntött vért 
nézve. Modern példa: Sforza Ferenc, egy szegény csizmadia fia,.hadvezér lett, a fia pedig 
Milano hercege (A. de la Houssaye jegyzete az Annales II, 53. fejezetéhez). 

Nem lehet célunk ez alkalommal kimeríteni a Rákóczi embersége, fejedelmisége és Tacitus 
szövege között lehetséges kapcsolatok fölsorolását. Csak még egy Rákóczi demokratikus, 
alkotmányos gondolkozására jellemző mozzanatra utaljunk. Ismeretes, hogy Rákóczi, erdélyi 
fejedelemmé választásakor, a Pater Patriae címre tartott igény (vö. Rákóczi-könyvem, 169). 
Ez a patriarchális fogalom már a római történelemben szerepel. Tacitus (II, 38) Tiberiusszál 
kapcsolatban említi, aki nem fogadta el ezt a neki fölajánlott címet... 

6. [Traciat von Tempelherren, französisch] A templáriusok történetét Mikes meséli'el 
a 72—74. levelében (vö. II. R. F. könyvtára, 1926, c. dolgozatom, 16). 

Az 1312-ben föloszlatott katonai és szerzetes-rend (fratres militiae templi) — amelynek 
tagjairól Szent Bernát azt állította, hogy commilitones Christi voltak —még évszázadok 
múlva is izgatta az emberek fantáziáját. Van olyan vélemény, mely szerint Dante rokonszenve
zett a templáriusokkal és amely szerint a szabadkőművesek szertartásaiban a templáriusok 
hagyománya ismerhető föl. (vö. E. Aroux,- Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste, 
1854, 190). Nem érdektelen,, hogy a fiatal Rákóczi kíváncsisággal fordult az eretnekség, 
bálványimádás, Krisztus-gyalázás, sőt sodomai bűn vádjával hosszú kínvallatások után 
elítélt és megszüntetett templárius-rend felé. 

Említsük még meg, hogy a közfölfogás szerint a templáriusok fölosztását Philippe 
le Bel (Szép Fülöp, 1285—1314) francia király iniciálta. A pápasággal harcban álló uralkodó 
a nagyhatalmú és igen gazdag templáriusok kiirtását határozta el. Az 1119-ben a Szentföld 
védelmére alapított lovagrendet V. Kelemen pápa oszlatta föl (1312), a francia király sürge
tésére. 

A templáriusok megszüntetése drámai mozzanatokban gazdag volt. Ranke világtörté
netében (1887) valónak fogadja el a keresztény-ellenesség vádját. Wetzer és Weite katolikus 
Kirchen-lexikon-a (1889) részletesen ismerteti a templáriusok pőrének nagy irodalmát, azzal 
a konklúzióval, hogy a lovagrend föloszlatása megfelelt az akkori idők államhatalmi viszonyai
nak, de az eljárás súlyos történelmi igazságtalanság volt. 

Magát a könyvet, amely Rákóczi kezében volt, nem tudtam identifikálni. 
7. [Les Rouses innocentes.] A címe helyesen : Les Ruses innocentes (Ártatlan csalafinta 

ságok) lehetett. Valószínűleg valami vígjátékféle, ami eléggé meglepő a többi könyvek mellett 
Rodostóban Rákóczinak nem voltak ilyen »világi« olvasmányai. 

8. [Taciti Ann lies französich.] Vö. az 5. pont alatt. 
9. [Le homme de Cour.] Helyesen : L'Homme de Cour (Az udvari ember). Szerzője 

Balthasar Grácián spanyol jezsuita (1584-1658). Madridban élt, IV. Fülöp udvarában (vö. 
róla. A. Coster, Revue Hispanique, 1913.). A janzenista-jezsuita harcok idején szeretett volna 
kilépni a rendből, de maradásra kényszerítették. Összes művei 1664-ben és 1700-ban jelentek 
meg spanyolul. A L'Homme de Cour-t 1647-ben adta ki. Franciára Amelot de la Houssayes 
fordította (1684, 1693, 1702 ; vö. Lanson, Manuel). Egész Európában olvasták, számo
kiadása forgott közkézen, olaszul (már 1679-ben),németül (1687), angolul (1694, 1702), hollan 
dul (1696), oroszul (1742). Vö. Brunet, Manuel, Table 208 és Andre Rouveyre bevezetése a 
Carriers Verts 33. kötetében (Paris, Grasset, 1924). Ezt a francia kiadást használtam. Goethe-
nek,sőt még Nietzsche-nek is kedvenc olvasmánya volt (vö. Bulletin Hispanique 1910 és 1911). 
Schopenhauer lefordította" (1862). Magyarra Faludi Ferenc ültette át (1750, 1770—1771 és 
1772). Latinul is megjelent Kassán, Aulicus sive de prudentia civili et maxima aulica (1752), 
a jezsuita egyetem betűivel (Petrik). 

Az udvari ember problémája szintén érintette és foglalkoztatta Rákóczit, Bécstől 
Párizson keresztül Rodostóig. Bécsben töltött fiatal évei után az ország ügyeinek szenteli 
életét. Menekül az udvartól és később XIV. Lajos udvarában sem érzi magát otthon, a Nap
király halála után kolostori remeteségbe vonul. 

Graciánból mindenesetre életbölcsességet tanulhatott, ha nem is az ő ízlésének meg
felelőt. A spanyol jezsuita középutas álláspontot foglalt el az udvari élet erkölcsi szokásainak 
útvesztőjében : legyetek galambok és kígyók egyszerre! (CCXLIII) . . . Ha Tacitusból a hadi 
erények, a hősi magatartás fölemelő és az udvari gonoszság, cézári kegyetlenség példáit tanulta 
Rákóczi, Grácián könnyed fejezeteiben a sima, önző, érvényesülni akaró udvaronc illúzió
nélküli, sokszor cinikus életszemléletét ismerte meg. 
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Az V. fejezetben Grácián híres maximáját olvashatta, arról, hogy aki iszik a forrásból, 
szomjúságát csillapítva hátat fordít a forrásnak és hogy a kifacsart citromot eldobják. Ez az 
életbölcsesség visszhangzik Rákóczi egyik levelében (1711 jún. 18): ».. .kifacsart citromnak 
tekintenek, melynek levét fölhasználták, héját pedig elhajítják«. Mikes Rákóczi halála után 
idézi ezt a gondolatot (1757 okt. 11), megnevezve a forrást is, Gratianus-t. Nyilván Rodostóban 
is olvasták Gracián-t, bár ennek nincs nyoma Rákóczi ottani könyveinek listájában. Rákóczi
nak Elmélkedések a keresztény ember polgári életének és udvariasságának princípiumairól című 
munkája beletartozik a Grácián könyvének témakörébe. Rákóczi szelleme azonban a természet 
törvényeinek követését fogadta elvéül (i. m. 1751, 495). Grácián viszont azt hangoztatja, 
hogy a természet cserbenhagy bennünket a legfontosabb pillanatokban (XII). Grácián szól 
arról, hogy a beszélgetés tudománya, az ügyesen alkalmazott szellemesség, a jelenkori élet 
ismerete, az emberek kihasználása többet ér minden egyéb tudományánál (XXII). Rákóczi a 
Vallomásaiban bűnéül rója föl önmagának, hogy udvari emberként mindenkivel a saját ízlése 
és fölfogása szerint beszélt az udvarnál. Itt szinte a Grácián szavaival fejezi ki magát: 
»Bölcs az a Proteusz, aki szent a szentekkel, tudós a tudósokkal, komoly a komolyakkal és 
joviális a jókedvűekkel« (Grácián, LXXVII). 

Grácián udvari embere a mások akaratának irányításával érvényesül (XXVI). Rákóczi 
az őszinteséget és becsületességet tartja legfontosabb erényének. A sztoikus Seneca olvasását 
nem tartja az érvényesülés jó iskolájának Grácián (XXXVII): Rákóczi bécsújhelyi börtöné
ben Senecát is olvasta (vö. alább). Grácián egyenesen keresztényellenes elveket vall, mikor 
hangoztatja, hogy a siker mindent szentesít, még ha nem becsületes eszközökkel nyertük is el 
(LXVI): Rákóczi távol állott ettől a fölfogástól. 

A visszautasításról azt tanítja Grácián, hogy játszani kell az emberekkel és nem szabad 
teljesen megfosztani őket a reménységtől (LXX). »A legelterjedtebb tudomány a tettetés«, — 
írja másutt (XCV1II). Rákóczi mindenfajta színlelést elítélt és lenézett. Grácián pedig egye
nesen a kétértelműséget, negatív válasz helyett az udvarias kitérést ajánlja (LXXIII). Az ilyes
fajta udvari intrikákra, galantériákra Rákóczi képtelen volt. Bizonyára ezért nem keltett 
imponáló benyomást a memoáríró, diplomata Saint-Simon hercegben, aki Rákóczi egyszerűsége 
és szeretetreméltó emberiessége mögött nem látja meg az országvezető lelki nagyságot. 
A vallásos-pathetikus XIV. Lajos viszont éppen az őszinte természetességet szerette az orszá
gát vesztett fejedelemben. Rákóczi meghódította a francia udvart »udvari erkölcs« nélkül. . . 

Grácián elveiből kitetszik a cinikus-utilitárius életmorál, amely nem befolyásolhatta 
Rákóczit. »A Bölcs több hasznot húz az ellenségeiből, mint az Oktalan a barátaiból«, — írja 
Grácián (LXXXIV). Rákóczi sosem a maga hasznát nézte, hanem az ország érdekét. Grácián 
az egyéni érvényesülés kódexét adja, a közjó problémáját föl sem veti. 

Persze a jezsuita Grácián, nem akar szembehelyezkedni a keresztény morállal és élet
elvekkel. De a Bölcsek számára akar egy modus vivendi-t prezentálni az udvari, hazug élet 
útvesztőiben. Alibijét erkölcsi fölháborodásának kifejezésével igazolja : »Szerencsétlen század, 
amelyben az erény idegennek számít és a rosszindulat közdivat!« (CXX). De dominál nála az 
élni-tudás, a savoir-vivre elve, amely »ma« az igazi tudás (CCXXII). . . Semmiesetre sem nevel 
jámbor egyszerűségre, keresztényi Őszinteségre, hanem a világi ember okosságát, önző »bölcses
ségét« ravaszságát, tettetését, ügyességét, óvatosságát, önmagához való jogát prédikálja. 
Szinte csodálkozni kell rajta, hogy a jezsuiták propagálták ezt a könyvet. Olyan kijelentéseket 
tesz, amik egy jezsuita részéről meglepően hatnak. Például a CCLI-ik maxima címe ; »Ügy 
használjunk emberi eszközöket, mintha isteni eszközök nem volnának ; és úgy éljünk isteni 
eszközökkel, mintha emberiek nem lennének«. Ez a ravaszul megfogalmazott paradox erkölcsi 
elv homályba rejti a dolgokat. Grácián rádupláz azzal, hogy meg sem kísérli az elv kifejtését, 
csupán ezt a két enigmatikus sort fűzi hozzá : »így szól egy nagy Mester szabálya. Nem kell 
hozzá kommentár.« Pedig éppen ehhez kellene kommentár. Az olvasó zavarban van, vagy 
gondolhat, amit akar. A CCLIII. maximában azt fejtegeti, hogy okosabb úgy beszélni, hogy 
ne értsenek meg bennünket, mert a nehezen érthető dolgokat, mint valami misztikumot, 
tisztelik az emberek . . . Van bizonyos enyhe macchiavellizmus az egyéni érvényesülésnek 
ebben a kódexében. »Néha az ájtatosok is nevetségessé válnak —• írja a spanyol jezsuita.— : 
leghasznosabb csupán ájtatosnak látszani.« 

A könyv konklúziója (CCC) az erényt jelöli meg a tökéletesség központjának . . . Három 
S teszi boldoggá az embert: a santé (egészség), a sagesse (bölcs magatartás) és a sainteté 
(szentség). Ennek a graciáni erénynek és szentségnek azonban igen világias eszközei és útjai 
vannak. Rákóczi nem választotta eszményképül a spanyol jezsuita udvari emberét, de ember
ismeretet tanulhatott belőle. 

10. [História Anglica französisch.] A könyvcímet nem tudtam identifikálni. Lehetne 
gondolni André Duchesne Histoire d'Angleterre című művére (1614, vö. Lanson, Manuel, 
6813), de ezzel a lehetőségeket még nem merítettük ki. (Duchesne a francia király historio-
grafusa volt, 1584—1640 élt.) 
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Maga az adat annyiban érdekes, hogy dokumentálja : a fiatal Rákóczi komolyan 
érdekló'dött a világtörténelem iránt. Az ókori Róma, a német-római császárság mellett Anglia 
története is foglalkoztatta fogságában a fejedelmi pályára készülő fejedelmi utódot. 

11. [Elementorum Euclidis.] Euklidesz alexandriai görög mathematikusnak (i. e. 300 
körül élt) a geometria elveit összefoglaló munkája alapvető az emberi gondolkozás történetében. 
Hogyan került ez a könyv Rákóczi olvasmányai közé? És mit tanult belőle? 

Természettudományi könyvei Rodostóban is voltak a fejedelemnek (vö. id. dolgozatom, 
18).Ezek között legközelebb áll a bécsújhelyi könyvhöz Antoine Parent mechanikai és fizikai 
munkája : Élémens de Mécanique et de Physique oü Von donne géometriquement les principes 
du choc et des équitibres entre toutes sortes de corps. Mindenesetre a természettudományos érdek
lődés, amely úgylátszik egész életén végigkísérte Rákóczit, filozófus és haladó gondolkozásra 
vall. 

A »geometriai« gondolkozás egyébként, vagyis a világ megismerése a logika és a mate
matika módszerével:, a XVII. századi racionalizmus eszméje volt. Spinoza moregeometrico 
magyarázza Descartes filozófiáját (1663). A misztikus Pascal viszont a megismerésben az 
esprit géométrique fölé helyezi az esprit de finesse-t, az intuíciót, amely okoskodás helyett 
szintetikus meglátással érti meg a dolgokat (Pensées I, 1.). 

Euklidesz munkájának rengeteg kiadása volt (v ö. Brunet, Manuel, II, 1087—-8)-
Szükségtelen megállapítani, hogy melyiket használta a bécsújhelyi fogoly. A Praeclarissimus 
liber elementorum Euclidis latinul Velencében jelent meg (1482), görögül Bázelben (1533). 
A M. T. Akadémia könyvtárában három kiadását találtam, amelyek közül bármelyik (de 
ezeken kívül még sok más) lehetett Rákóczi kezében : Euclidis elementorum . . . libri. . . 
Amst. 1673; Wittenbergae 1661 ; Francof. 1607. Az Elemek-et először Brassai Sámuel 
fordította magyarra (1865). 

V. ő. még a 19. sz könyvet. 
12. [Nouveau Voyage de Italie.] A könyvet nem tudtam identifikálni. Az útleírások 

nagy helyet foglalnak el a XVI. század, óta a francia irodalomban. (A Nemzeti Múzeum régi 
szakkatalógusai között szerepelt egy Itineraria c.) Az Akadémia könyvtárában két ilyen 
című munka is van: Nouveau Voyage. . . d'Italie, 1724 és Nouveau Voyage d'Italie, 4° 
edition, La Haye 1727. Talán az utóbbinak volt. egy 1701 előtti kiadása, amit Rákóczi olvas
hatott. Rákóczi Rodostóban is olvasott ilyen munkákat (vö. id. dolgozatom, 17). A Föld meg
ismerésének vágya Rákócziban : szintén a természettudományos hajlam jele. Itália külö
nösebben érdekelhette őt, 1693-ban tett olasz tanulmányútja óta. 

13. [História desröm. Reichs.] Valószínűleg a német-római császárság története. A könyv 
beletartozik Rákóczinak világtörténelmi olvasmányai közé. Ezek az olvasmányai (vö. föntebb 
a 4., 5., 6., 8., 10. sz. könyveket) a fejedelmi hivatásra való készülést szolgálták. 

14. [Anonimiana.] A könyv címe megtalálható a British Museum nyomtatott katalógu
sában : Anonimiana ou melanges de poésies, d'éloquence et d'erudition (Paris, 1700). Ha ez a 
könyv volt Rákóczi kezében -: meglepő gyorsan elérkezett Bécsújhelybe (1701). 

Feltűnő ez a szépirodalmi mű Rákóczi olvasmányai között. De csak első pillanatra. 
Mert a »nagyvilági« jellegű egyveleggyűjtemény nemcsak a »gáláns« kor verseit tartalmazza, 
hanem az ékesszólásból és a tudás köréből is ad mintákat. Rákóczi következetesen igyekezett 
magát művelni minden irányban, a renaissance uomo universale-\ának szellemében. 

15. [Cleopatra] A cím alapján nem lehet megállapítani, hogy közelebbről melyik könyvről 
van szó. De két dolog kétségtelen : szépirodalmi jellegűnek kell lennie és a római korba 
vezeti az olvasót. Ismét egy bizonyíték Rákóczi világtörténelmi érdeklődése mellett. Bizonyára 
nem pusztán szórakozást keresett a könyvben. 

A Cleopatra-téma igen népszerű volt a világirodalomban a XVI. századtól a XVIII. 
század végéig. Az olasz J. Graziani haténekes eposzt írt Cleopatra címmel (1626). Ez a cím 
megfelel az összeírás betűinek. A téma színpadi földolgozói közül — Shakespeare (1610 körül) 
mellett — említsük meg a francia Jodelle-t (1552), Robert Garnier-t (1578), Jean Mairet-t 
(1630), Benserade-ot (1635), az olasz Francesco Pona-t (Cleopatra, Velence 1635). Gautier 
de La Calprenéde 12 kötetes pszichológiai regényt írt Cléopátre címmel (1648). A történelem 
csak ürügy számára. Madame de Sévigné szerette benne a »széplélek« rajzát. 

. Rákóczi, amint műveiből és olvasmányaiból (Tacitus!) kitűnik, szintén elmélyült a 
lélektani problémákba, de nem öncélú gyönyörködéssel. Az ő vezércsillaga az Állam volt 
és az egyén szépirodalmi ábrázolása ehhez igazodott. 

16. [Occures mes tees de Monsieur.] Helyesen : Oeuvres meslés de Monsieur (Monsieur 
vegyes művei). Az indikáció alapján nem lehet megállapítani a könyv azonosságát. »Monsieur« 
a király öccsének címe volt. De lehet, hogy itt kimaradt az összeírásnál a szerző neve. 
Az Oeuvres mélés gyakori cím rendszerint szépirodalomra utal : vers- és próza-egyveleget, 
gáláns olvasmányt jelent. 
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17. [Le Sort de l'honeste homme.] A francia cím szószerinti jelentése : »a tisztességes 
ember sorsa«; A könyv identifikálását sem tudom adni. Mindenesetre figyelembe kell venni a 
honnéte szó XVII. századi jelentését, ha a könyvet megfelelő környezetébe akarjuk helyezni. 
Nyilván a civilitás, a pallérozottság és udvariasság körébe tartozik, tehát abba a társadalom
erkölcsi témakörbe, amelyről Rákóczi poszthumusz munkája szól (Reflexions sur les principes 
de la vie civile et de la politesse d'un chrétien, 1751, 257—509). Rodostói munkájának gyökerei 
tehát hazai olvasmányaira nyúlnak vissza. 

Á honnéte homme jelenti a nálunk használatban volt 'úriember', a 'gentleman' fogalmát 
is (Sauvageot). A hangsúly azonban nem az »előkelő« származáson' hanem az erkölcsi és a 
polgári konvencionális magatartáson van. A XVII. században, és ma is, értelme : 'a társadalmi 
szokásokhoz alkalmazkodó', 'udvarias' (erdetileg='oIyan, amilyennek az udvarnál" kell lenni'), 
'jól nevelt', illedelmes', 'tisztességes','becsületes'. A feudális társadalom a polgári-nagyvilági 
embereket befogadta a honnéte homme körébe. Pascal a hercegnek kijáró tiszteletet külön
választja a honnéte homme megbecsülésétől (Opuscules III, 2) ; Platon-t és Aristotelészt gens 
honnétes-nék nevezi (Pensées V, 3 3 1 ) . . . 

18. [Le Spirit de Senect.] Minthogy az összeírás a könyvcímeket gyakran hibás másolat
ban adja, föltehető, hogy a cím helyes olvasása : L'Esprit de Sénéque*. Ha ezt az olvasást 
elfogadjuk (egyébként nehezen lehetne más föltevéssel helyettesíteni): nagy terület nyílik 
meg előttünk. 

A sztoikus Seneca a középkor óta a XIX. század elejéig mint keresztény eszménykép 
szerepelt az európai vallásos irodalomban. A kérdésről nagy irodalmi anyag szintézisét adva, 
Túróczi-Trostler József írt monográfiát (Keresztény Seneca, 1937 EPhK., 25—75). Seneca »keresz
ténységének« nagy irodalma van (vö. Am. Fleury, Sénéque et saint Paul, 1853 ; G. Boissier, 
Le christianisme de S., Revue des Deux Mondes, 1871 ; stb.). Rákóczinak tudomása lehetett 
a magyarországi »keresztény Seneca« irodalomról, amikor Senecához fordult bécsújhelyi 
fogságában. Turóczi-Trostler (i. h., 34) utalt a magyar kódexek, Bornemissza Péter Seneca-
hivatkozásaira, a Lőcsén megjelent reimpressióra (Seneca Christianusi 1660) és ennek Bécsben 
már 1654-ben megjelent magyar fordítására Kéri Sámuel ferences által . . . 

Seneca (élt i. sz, 2—65) Consolatio-ihoz természetszerűleg fordulhatott a jezsuiták által 
nevelt és tragikus sorsválságba jutott fiatal Rákóczi. Már a római életbölcselőnek élete is 
részvétet kelthetett benne. Senecát Claudius császár nyolc évig a mai Corsica szigetén szám
űzetésben tartja: ezalatt vigasztaló iratot intézett anyjához, kifejtve, hogy a száműzetés és az 
élet egyéb bajai nem rendítik meg a Bölcset. Mint az ifjú Néró nevelője á szörnyűséges császári 
udvarban harcol a zsarnokság és a kegyetlenségek ellen, a szabadság és az erény védelmére. 
Végül Néró öngyilkosságra ítéli hű tanácsadóját, aki szokráteszi lelkierővel hajtja végre a 
parancsot. . . 

Tertullianus (»Seneca semper noster«), Szent Ágoston, Szent Jeromos magukénak vallják 
őt. Szent Ágoston idézi a babonáról írt könyvét. Egy modern kritikus szerint Bourdaloue és 
Massillon elmondhatták volna a szószékről Seneca egynémely levelét . . . A közügyeknek és 
a nép erkölcsi nevelésének szentelte életét, bár egyéni vágya a magánélet nyugalma volt. 
(Rákóczi nem ismert önmaga számára magánéletet.) 

Néhány gondolatot ragadjunk ki Seneca műveiből: valamennyit —• leszámítva a 
pantheisztikus beállítottságot — magáévá tehette Rákóczi. 

Az univerzum ura tiszta szellem . . . Nevezhetnők ezt a Szellemet Sorsnak is, Providen-
. ciának, vagy Természetnek! örök, változatlan törvények igazgatják a világegyetemet. Isten 
jóságos ura a világnak. (Gyakran istenekről is beszél Seneca.) Szívünkben biztosítsunk méltó 
helyet az Istenségnek. A társadalom bajai: Isten nevelő megpróbáltatásaiból fakadnak és 
megacélozzák az ember t . . . A balsors, a hazafias kötelesség teljesítése hősöket ad a világnak.' 
A szenvedés dicsőséget hoz. Szokratesznek a méregpohár boldogságot és halhatatlanságot 
szerzett. A Providencia a nemes erkölcsűeket tünteti ki csapásokkal. Boldogtalan, aki sohasem 
volt boldogtalan. Isten azokat szenvedteti, akiket szeret és nagy dolgokra tesz hivatottá. 
A béketűrés fölemeli a lelket a bajok megvetésének magaslatára. Semmi sem a véletlen műve, 
minden öröktől fogva elhatározott dolog. (Madame de Sévigné-nél visszhangzik ez a tétel: 
a Turenne-t megölő ágyú öröktől fogva meg volt töltve.) Hős az, aki átadja magát a Providen
ciának. A világegyetem monarchikus állam és a szabadságunk abban áll, hogy átadjuk magun
kat Istennek. (A később janzenistává lett Rákóczi már a szabadságharc előtt találkozik ezzel 
az életfilozófiával.) A nemességet nem a születés, hanem az érdem és a tehetség adja. 

* Ilyenfajta kiadványok nem ritkák a francia irodalomban. A XVII. században: Esprit de Saint-
Cy^an, Esprit de satnt Franfois de Sa'es. Birtokomban van egy L'Esprit d'Henri IV c. kiadvány (1775) és 
egy másik, Pensées de Sénéque cimrnel (Gotha 1754). Van egy Esprit de Séné ae c. kiadvány is (Vapereau), 
de ez csak 1723-ban jelent meg. Lehetett régebbi kiadása is. Seneca összes műveinek francia fordítása már 
1500 körül megjelent, folio-kiadásban (Lanson, Manuel, 1307. sz!). A XVII. században Malherbe fordított 
Senecából. 
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Seneca hisz a test és lélek dualizmusában és a túlvilági életben. A halál: újjászületés 
z örökkévalóságban. Az ember egyetlen kincse az erény. A szenvedélyek lealacsonyítják az 

embert. Minthogy a Természet azonosul Istennel, Seneca életszabálya : élj a Természet szerint. 
Rákóczi is a természeti törvényt állítja zsinórmértékül az ember elé (Reflexions sur la politesse). 

Seneca többször nyilatkozik az epikureusok gyönyörke/esése ellen. Az erény kérlelhe
tetlen ellensége a gyönyörnek. Epikurosz tanai megrontják az emberi szivet. A szerénység 
jobban díszíti az embert, mint a méltóság és rang. Seneca demokratikus gondolkozása nem volt 
idegen Rákóczitól »Szókratész nem volt Patrícius — írja Seneca Luciliusnak, — Kleanthesz 
vizet hordott. Platónt nem mint nemesembert fogadta be a filozófia, hanem a filozófia tette őt 
nemessé« (Sárosi Gyula ford., Officina. 1943. 65). 

A sorsban való sztoikus megnyugvás filozófiája kétszeres erővel szólt a halál közelében 
állóhoz. Talán olvasta a kiadványban Rákóczi ezeket a sorokat: »Hihetetlen ereje van a 
filozófiának ahhoz, hogy a véletlen mindenféle erőszakát legyőzze'... Kielégülve várom a 
halált!« 

A Fejedelem eszményi portréját is megkapta Rákóczi Senecában. (Egész életében 
foglalkoztatta őt ez a probléma.) Seneca „Pater patriae" névvel illeti a fejedelmet: ezt a 
címet kötötte ki magának Rákóczi is. (Vö. föntebb, Tacitus kapcsán, 5. sz.) Seneca a 
fejedelmi kegyesség híve és a zsarnokság ellensége: Rákóczinak ebben tanítója volt Seneca, 
aki a jövendő császárt ékesszólásra és lilozófiára nevehe. De Rákóczinak, ha Cinna lett 
volna is (ami távol állott tőle) Bécsújhelyben, nem akadt Augustusa, akire Seneca mint a 
császári dementia pélcaképére hivatkozik. Rákóczi nem iogadta el 1711-ben a császári 
kegyelmet. 

519. [Tractatus Geometriáé.] A könyvet nem tudtam identifikálni, de vö. a 11. sz. könyvről 
(Euklidesz) mondottakat. 

20. [Síben unterschiedliche kleine Tractate sambt einem Landschaftsbuechel.] A hiányos 
indikáció alapján lehetetlen identifikálni a könyvet. 

21. [Officium B. V. Mariae in Futteral.] A könyv a jezsuiták Mária-kultuszára vall. 
Rákóczi későbbi, nem kevésbé vallásos korszakában eltávolodott ettől az iránytól. 

* 
Abból, amit a hus'zonegy címet tartalmazó könyvlistáról eddig meg tudtunk állapítani, 

bizonyos konklúziókat levonhatunk. 
Mindenekelőtt azt, hogy Rákóczi már fiatal korában erősen érdeklődött az állambölcse

leti, világtörténeti, egyháztörténeti témák iránt. A fejedelmi élet mestere fokozott mértékben 
a történelem. 

Feltűnő a szépirodalom jelenléte a bécsújhelyi börtönben. Rákóczi akkoriban még közel-
állott a nagyvilági, világias élethez. Rodostói könyveit már a Grobois-i remeteség inspirációja 
alapján állította össze. 

A geometria iránt való érdeklődése annak a szellemnek korai jelentkezését mutatja, 
amelyet a rodostói könyvtár természettudományi könyvei dokumentálnak. 

Rákóczi bécsújhelyi olvasmányainak és egyben fiatalkori műveltségének kérdését a 
fönti töredékes vázlattal nem tekinthetjük lezártnak. 
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