
HOPP LAJOS 

EGY KERESZTÉNY FEJEDELEM FOHÁSZAI 

Rákóczi Fokászai az imafohászok és szemlélődő fohászok gyűjteménye. Az Aspira-
tiones principis christiani — Aspirations d'un prince chrétien cím alat t csoportosított első 
kisebb részben rövidebbre fogott fohászimák, áhítatos fohászkodások, egy eszményi 
keresztény fejedelem világi, udvari teendőihez kapcsolódnak. A folytatódó s külön 
címmel ellátott, harminckét fejezetre tagolt terjedelmesebb részben megkülönbözte
tő jelzővel ellátott, un. kontemplativ, szemlélődő fohászok, Aspirationes contemplati-
vae ante et post communionem következnek, a szentáldozás előtti és utáni alkalomra. 
Ezek többségükben a liturgiába épített vasárnapi evangéliumi passzusokhoz fűződ
nek. Tematikai s szerkezeti elkülönítésük és keletkezésük szorosan összefügg a bujdo
só fejedelem különleges életkörülményeivel, a grosbois-i évek életrajzi eseményeivel és 
lelkiéletének történéseivel, rodostói írói tevékenységének alakulásával. 

Az Aspirationes... párhuzamos latin és francia szövege az 1719 végén befejezett 
Confessio peccatoiis... szövegével kezdődő kéziratban folytatólag következik.1 A kéz
iratköteg szerzői megszerkesztésére vall a folyamatos lapszámozás. A Fohászok első 
(fol. 673) oldalán álló, valószínűleg már grosbois-i eredetű, más kézzel írott megjegy
zés: „Ouvrage du Prince Ragotski paraphé de sa propre main" arra utal , hogy az 
Aspirationes... Aspirations hasábosán írt párhuzamos kéziratos lapokat Rákóczi ne
vének kezdőbetűivel l á t t a el. A következő Réflexions sur les principes de la vie civile et 
de la politesse d'un chrétien bevezetője végén (fol. 919) a szerző saját kezű beírása: 
„a Rodostó, (le) 1722 Francois Prince" aláírása található.2 Mindez arra enged kö
vetkeztetni, hogy a kéziratköteg Rodostón keletkezett. Ezért a Fohászok keltezetlen 
kéziratának benne történt elhelyezése szem előtt tar tandó az egész mű keletkezésének 
tisztázatlan kérdésében. 

Genetikus összefüggések a politikai és erkölcsi végrendelet célzatával 

A keresztény fejedelem fogalomköréhez fűződő tematika fokozatosan bontakozott 
ki Rákóczi emigrációs irodalmi munkásságában. Az emlékíró már műve bevezető lap
jain,3 a vallomásíró pedig első könyvében beszél róluk; török földön folytatott második 
és harmadik könyvében szükségét érzi, hogy hozzájuk forduljon, s beszéljen hozzá-

1 Paris Bibliotheque Nationale Fonds frangais 13628. fol. 1-1111; benne fol. 673-914; vö. 
Principis Francisci II. Rákóczi Conjessiones et Aspirationes... — II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és 
Egy keresztény fejedelem áhitásai című munkája. A párizsi Nemzeti Könyvtárban őrzött eredeti 
kéziratból kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága. Bp. 1876. VI-XVII. 
(A továbbiakban: Confessio...) 

2II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete — Testament politique et morale du prince Frangois 
II Rákóczi. Ford. SZAVAI Nándor és KOVÁCS Ilona. A tanulmányt és a tárgyi jegyzeteket ír ta 
KÖPECZI Béla; a latin szöveget BORZSÁK István, a francia szöveget KOVÁCS Ilona gondozta. 
Archivum Rákóczianum I I I / I I I . Bp. 1984. 15, 286, 328, 519. 

3 II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig — Mémo-
ires du Prince Francois II Rákóczi sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu'á sa fin. Ford. VAS 
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juk.* Meditációinak prológusában kéri őket, hogy hallgassák meg.5 Fiainak szánt poli
tikai és erkölcsi végrendeletében a Gondolatok... írója a fejedelmi ifjakhoz és fejedelmi 
atyákhoz fordulva, uralkodói nézőpontból fogalmazza meg a keresztény ember polgá
ri életének és udvari viselkedési módjának alapelveit. A fejedelmek egész témaköre 
Rákóczi személyes politikai tapasztalatainak és olvasmányainak összefüggései révén 
merült föl. Az Értekezés a hatalomról is ezzel kezdődik: „Halljátok, fejedelmek. . ."6 

A királyok, fejedelmek, uralkodók kötelességeivel, erkölcseivel, világi udvari életének 
kérdéseivel oly sokat foglalkozó politikai író és gondolkodó közben egy olyan munka 
megírását is szükségesnek érezte, amely a fejedelmek lelki kalauzaként adha tna er
kölcsi ú tmuta tás t . Megírásában általános érvényűnek szánt mondanivalója mellett 
erősen személyes jellegűvé vált, mert Rákóczi saját lelkiéletével kapcsolatos. 

Az erőteljes spirituális indítékú írói szándék megvalósulásával is összefügghet a 
Gondolatok (1722) írójának bizonyos értelemben differenciáló megjegyzése: „Nem cé
lunk, hogy összekeverjük ezekben a gondolatokban a lelkieket a világiakkal, mert 
i t t az előbbiekkel nem foglalkozunk. . ."7 Az Értekezés (1725) szerzője is törekszik 
elhatárolni a két területet: „Fejtegetésünk e része elegendő lesz e tárgyból, melyet 
inkább evilági, és nem lelki szempontból igyekeztem t a g l a l n i . . . " s alább: „Nem e 
munka feladata, hogy megvizsgálja, mié r t . . . Ezek az elmélkedések hitbeli természe
tűek, és más írásokban értekezünk róluk."8 Ahol korábban ilyen „lelki" kérdésekkel 
foglalkozhatott, ismertek: az 1721-ben elkezdett Meditációk,9 az 1719-ben befejezett 
Confessio-Vallomások, illetve a közben készülő s talán már az első részeiben elkészült 
Fohászok. Az értekező egyik következő megjegyzése is arra enged következtetni, hogy 
nem kíván foglalkozni más munkáiban már érintett „hitbeli" vagy „lelki" vonatkozá
sú témával. „Nem volna helyénvaló, ha megismételnénk ebben az értekezésben azt, 
amit más hitbeli elmélkedésekben már megjegyeztünk a lélekről. . . " 1 0 A politikai és 
erkölcsi végrendeletíró ilyen megnyilatkozásaira támaszkodva, föltételezhető, hogy a 
Rákóczi fiainak szánt valláserkölcsi, de világi szempontú irodalmi testamentumához 
tar tozhat az elsősorban „lelki" s „hitbeli" célzatú erkölcskalauz is, az Egy keresztény 
fejedelem fohászai. A személyes példamutatás morális célkitűzése ötvöződött benne a 
fejedelem nyilvános és személyes vallásos kegyességi gyakorlatával és lelki olvasmánya
inak elmélkedésre ösztönző inspirációjával. A Vallomások kéziratához kapcsolt szem
lélődő fohászok, a soliloquiával rokon műfaj formai, stílusbeli árnyalatainak irodalmi 
felújítása. 

Egy keresztény fejedelem fohászai minden külön bevezető nélkül kezdődnek. A fohá
szíró nem ta r to t t a szükségesnek, hogy ajánló előszót írjon hozzá, mint a következő 
Gondolatok a keresztény ember polgári életének és udvariasságának alapelveiről s az Értekezés 
a hatalomról c. munkájában. Igaz, ez utóbbiakat fiai erkölcsi épülésére szánva vetet
te papírra, de fogalmazása nem titkolja, hogy gondolatai nemcsak fejedelmi ifjaknak, 
hanem fejedelmi atyáknak is szólnak. Fohászai szintén valláserkölcsi természetűek, de 
a keresztény fejedelem lelki magatartásával kapcsolatosak. Bensőségesebb és szemé
lyesebb jellegűek, mintsem másoknak ajánlaná őket, de célzatukban s az udvari morál 

István. A tanulmányt és a jegyzeteket í r ta KÖPECZI B., a szöveget gondozta KovÁCS Bona. 
Archívum Rákóczianum I I I / I . Bp. 1978. 12-13, 295-296. 

4 Confessio, 19, 74, 152-155, 162-164, 189, 294. 
5 Meditationes in forma solüoquiorum super scripturam sandám — Meditation.*... Troyes Bibi. Mss. 

lat. 2146; ZoLNAI Béla, A janzenista Rákóczi. Szeged Széphalom 1927. 281. 
6 Archívum Rákóczianum III. 14, 20-21, 25, 328, 333-334, 338 stb.; 99, 403. 
7 A Ü I I I . 43, 356. 
8 AR III. 103, 106, 169, 173, 407, 411. 
9 Meditationes... Meditation»... Troyes Bibi. Mss. lat . 2146, 2147 (1721-1730). 

10ARlll. 124, 194, 431. 
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szemszögéből másoknak is például szolgálhatnak. Fiai éppúgy tanulhatnának belő
le, mint a rászoruló fejedelmek, üymódon Rákóczi Fohászai vallásos életének hazai 
és külföldi tapasztalatai s olvasmányélményei alapján érlelődtek; lelki tanácsokat és 
általános keresztényi elveket foglalnak össze fejedelmi használatra. 

S hogy a politikai bölcselő és moralista elmélkedő gondolatvilágában élt a vallá
sos lelki tanácsadás igénye, világosan utal rá a Gondolatok írója: „íme, drága gyer
mekeim, az isteni szeretet ezt a szilárd vigaszt nyújtja nekem, és gyengéd szerete
tem mindennap megújítja ezt a vágyamat a könyörületes Isten és vigasztaló Atya 
e l ő t t . . . Szemléljétek gyakran könyörületessége műveit a magatok sorsában, és lát
ni fogjátok csodáit; egy nap saját írásaimban olvashatjátok majd azokat, amelyeket 
velem t e t t . . . " n Ehhez ajánlja fejedelmi „aspirációs" gyakorlatát: „Egy kötelességét 
ismerő és egyszerűségben cselekvő kereszténynek.. . szükséges, hogy önmaga iránti bi
zalmatlansággal es Isten iránti bizalommal vértezze fel magát, és hogy gyakori fohá
szokkal kérje az Úr segedelmét."12 Útmutatója a fohászíró tematikájára emlékeztet, s 
az udvari rendtartásról szólva, a kegyességi gyakorlatok rendszerességét is szem előtt 
tartja. „Mondottuk már, hogy egy fejedelemnek mindennap hálát kell adnia Istennek 
mindazért, amivel mint teremt vény és mint keresztény tartozik neki, imákkal, elmél
kedésekkel, lelki olvasmányokkal, de mértéktartóan, nehogy elhanyagolja azt, amivel 
Istennek, mint az ö földi helytartója tartozik."13 Az imádkozó, fohászkodó fejede
lem alakjában és kegyes teendőinek felsorolásában szinte ráismerünk Egy keresztény 
fejedelem Fohászai-nak szerzőjére. 

A fejedelmi tanácsok történelmi indoklását célozza Szent István Intelmeinek az 
Értekezéshez csatolása, amelyek Rákóczi szavai szerint „egyaránt méltók egy szent 
apához és szent f i úhoz . . . " Az ima és fohász fejedelmi gyakorlatának megalapozá
sát külön fejezet rendszerezi: „Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb 
j á ru léka . . . Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel 
fohászkodj . . . " 1 4 

A keresztényi életmódban különleges fontosságúnak ítélt imádkozó s elmélyülő lelki 
at t i tűdről Rákóczi nemcsak gondolkodott, írt, olvasott, hanem maga is megvalósítani 
igyekezett. Hozzá hasonlóan, a világi moralista Courtin, ha nem is a fejedelmi életvi
tel szintjén, de a keresztényi életforma általános alapelveiről értekezve, hangsúlyozza 
a rodostói könyvtárban is olvasott erkölcsnevelő könyvecskében: „ . . . az imádások, 
imádságok, fohászkodások, az elme megalázása a léleknek cselekedeti; de ezek a csele
kedetek a lélekben maradnak, és ezért is nevezik a hit, szeretet, reménység és imádás 
cselekedeteinek. Ebből áll a belső élet és az elmélkedő é l e t . . . " 1 5 A fohászíró ott
honosan mozgott ebben a témakörben, hiszen vallomásíróként és meditációíróként 
egyaránt tevékenykedett a spirituális indítékú szubjektív barokk vallásos irodalmiság 
rokonterületein. Ehhez járult a kamalduliaknál elmélyült lelkigyakorlat tartósnak bi
zonyult szokása és inspirációs hatása. 

nARIll. 14-15, 327-328. 
1 2 AR III. 341 és „Un chretien instruit de son devoir et agissant d a m la simplicité. . . il est 

necessaire qu'il s 'arme de la mefiance de soy meine, et de la confiance en Dieu, dönt il dóit 
implorer le secours par des aspirations frequentes." 28. 

1 3 AR III. 43-44, 50-51, 64, 81 és 357-358, 364-365, 377, 394; vö. MÁRKI Sándor, Rákóczi 
politikai végrendelete. Száz, 1911. 6. 

14 Afí III. 162, 238, 473, 547 és 310, 315 (IX. De observatione orationis — Chapitre 9e Qu'il 
faut prier, et comment). 

15 Antoine de COURTIN, Tratte de la paresse ou Vart de bien employer le temps... Paris 1667; „la 
vie contemplative des Chrestiens" (1718. kiad. 24). Az idő jól eltöltésének módja és más keltezetlen 
fordítások. Sajtó alá rend. HoPP Lajos. Bp. 1988. Mikes ÖM VI. 69-70, 1018. Courtin más 
összefüggésben forrásként való fehasználására vö. Köpeczi, AR III. 268-269, 294, 502-503, 528. 
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A Fohászok írásáról Rákóczi életrajzírója a következőket véli a Confessio... kap
csán: „A fejedelem ehhez a kéziratához csatolta »Aspirationes Principis Christia-
ni«(Egy keresztény fejedelem áhításai) című munkáját. . . .Műve , legalább annak 
nagyobb része, még Grosbois-ban készült s Rodostóban most csak az utolsó simítást 
adta meg n e k i . . . "1 6 Márki ezt a föltevését nem támasztot ta alá. A Rákóczi-kutatás 
sem derí tet t föl olyan adatokat vagy tényeket, amelyek támpontul szolgálhatnának 
ebben a kérdésben. Nem ismerünk olyan szerzői megnyilatkozást sem, hogy Rákóc
zi a levélíráson kívül, Vallomásai és Emlékiratai mellett Fohászain is dolgozott volna a 
Grosbois-ban töltött (1715. aug. - 1717. aug.) két esztendő alatt . Csupán a vallo
másíró néhány sora árulkodik arról, hogy 1714 húsvétja előtt a magányba vágyódó 
fejedelem imádságírással töltötte idejét. „A szokottnál tovább időzve Clagny várában, 
imádságok alkotásával és a Szentírás olvasásával foglalkoztam... " 1 7 De ezek jelle
géről és sorsáról nincs tudomásunk. A francia emigráció második évében felújított 
imádságműfaj gyökerei hazai talajba nyúlnak vissza. 

Rákóczi fejedelemsége kezdetétől fogva élt a személyes kegyesség irodalmi kifeje
zési lehetőségével, s a politikai szükségszerűség következtében hatásosan kapcsolta 
össze a kuruc politikai publicisztika célkitűzéseivel. Első példája a Rákóczi buzgó éneke 
kéziratának társaságában előkerült un. „ütközet előtt mondott beszédé"-hez tarto
zó imádsága;18 ez a tábori nyilvánosság előtt elmondott fejedelmi könyörgésként hat , 
első jeleként Rákóczi közösségi imaszerző irodalmi hajlamának. Rákóczi imái közül 
legnevezetesebb a hivatalos tábori imává fejlesztett, a kuruc hadseregnek előírt Alá
zatos imádság (Debrecen 1703), amely „nyomtatás által közönségessé té te te t t avégre, 
hogy a birodalom alatt lévő vitézlő magyar nép is az ő kegyelmes jó urá t s fejedel
mét a buzgó imádkozásban követni megtanulja".19 Sugárzik belőle az igazságtudat, 
az isteni kegyelem és segítség bizonyossága, a gondviselés hite.20 Hasonló szellemű 
Rákóczi későbbi, a Nemes Ifjak Társasága különböző egyházakhoz tartozó tagjainak 
napkezdetre készített felekezeti szín nélküli Az Isteni Szent Gondviselőség nevezeti alatt 
gyarapodó rend imádságai. A rövid reggeli könyörgést a fejedelem három zsoltárfordítá
sával együtt sajátkezűleg í r ta be egy kis „pergamenből való díszes kiállítású, Rákóczi 
koronás monogrammjával díszített füzetbe" — innen adta ki Esze Tamás az ötvenes 
években.21 A nemes ifjaknak írt imádság Rákóczi egyéni fohászainak udvari isten
tiszteletre alkalmassá te t t irodalmi változata, „mellyel az ő Urának Istenének orcáját 
minden napon engesztelni szokta". Beniczky Gáspár említésre méltónak t a r to t t a az 
udvari rendelkezést: „minden nap Misse előtt, maga ő Felsége által fundált bizonyos 
imádságot a strázsamesterek mondják el ot t a Palotán, az kik ordinántián vannak, 
és hasonlóképpen est ve is; akik pedig kinn vannak a mezőn vagy quártélyban, együvé 

1 6 MÁRKI Sándor, 77. Rákóczi Ferencz. Bp. 1910. III. 642. 
17 Confessio, 232: „In Clagniensi arcé rae u l t ra solitum continens orationum compositioni et 

lecturis vacabam, Sacrae Scripturae . . . " — RÁKÓCZI Ferenc, Vallomások és Emlékiratok. Ford. 
SZEPES Erika és VAS István. Szerk. jegyz. utószó HOPP Lajos. Bp. 1979. 526. 

18BADICS Ferenc, Rákóczi Ferenc buzgó éneke. ItK, 1927. 87-90. _ 
19 Felső- Vadászi Rákóczi Ferencz Fejedelem és Saáros- Vármegyei Örökös-Főispán Magáiul a Kegye

lem szerént formáltatott alázatos Imádság... Debreczenben 1703. Esztendőben. Számos magyar 
kiadásán kívül németül (Dos Demüthige Gebeth) és latinul (Precatio supplex) is megjelent (Lőcse 
1703); cseh irodalmi nyelvű lőcsei kiadását a fejedelem arcképe s egy köszöntővers ékesítette. 
Rákóczi Tárl. Szerk. TllALY Kálmán. Pest 1866. VIII-IX. Régi Magyar Könyvtár. 1531-1711. í r t a 
SZABÓ Károly. Bp. 1879. I. 1667. 1684. 1698. 1709. RMK 1885. II. 2151. 2197. 

20 Rákóczi Tárl. XXII-XXIV; DÉZSI Lajos, Rákóczi imádsága. Száz, 1904. 721-722. 
21 ESZE Tamás, II. Rákóczi Ferenc imádságai. Református Egyház 1953. 12. sz. 6-9, 24. 
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concurrálván strázsamester szállására, hasonlót kövessenek el."22 Az „estvéli imád
ság" szövege nem maradt fenn a fejedelem „áhítatos könyvecské"-jében. A Vulgátából 
fordított három zsoltár is tartalmaz a kegyességi célzattal egybeszőtt képletes harci 
buzdítást (XXX. XL. LIV.). 

Több más imádságának csak a híre maradt fenn korabeli írásokban. A szécsényi 
országgyűlés fejedelmi eskütételén, 1705. szept. 20-án, Petes András püspök „fennszó
val monda el azt a könyörgést, amelyet maga a felette vallásos fejedelem dolgozott 
vala (kinek kedves foglalatossága volt az imádság í rás ) . . . " olvassuk Csécsi János la
tin naplójának Kazinczy Ferenc által készített fordításában.23 A Nemes Compánia 
kolozsvári avatásán, 1707. április 26-án „ö Felsége által fundált bizonyos imádságot" 
olvastak föl.2* A pataki öregtemplomban lezajlott udvari ceremónián, az 1709. május 
26-i zászlószentelésen maga Rákóczi mondot ta el imáját: „ . . . a Nemes-Compánia gaz
dagon arannyal varrott kék szép Standárát avagyis Kornétáját, az kin három-szögletű 
aranyos varrás [közt] mind a kétfelől közében Isten gondviselésének szeme ki volt varr
va, cum Inscriptione: »Eadem et aequalis ub ique« . . . ő Felsége a maga kezében vévén 
s az ég felé felemelvén, mindenektül megértő szóval maga csinált Imádságot elmondot
ta és a Seregek Isteninek zokogva és sírással ajánlotta, Nemzetünkre kiontott méltó 
haragjának elengesztelesét a győzedelmet implorál ta . . . " 2 5 Rákóczi imádságíró, el
mélkedő, fohászkodó gyakorlata a jelek szerint később is folytatódott. Az imádság 
műfaja felújításának és átalakulásának lehetünk tanúi néhány év múltán a lengyel
es franciaországi emigrációt követő törökországi száműzetés első éveiben. 

Az imafohászok felújulása és változása, „egy keresztény fejedelem áhításai" 

A régies kifejező fordítás nem feledteti, hogy Rákóczi emigrációban írt imafohászai 
— a korábbiakkal szemben — már nem magyarul, hanem latinul és franciául fogal
mazódtak. A nyelv megválasztásában tudatosságot tanúsí tó vallomás- és emlékíró, 
vagy a politikai és erkölcsi végrendelet szerzője, a nyelv kiválasztását a megírandó 
mű rendeltetésével, műfajával, mondanivalójának célzatával összefüggésben mérle
gelte. A tudatos nyelvválasztás a fohászíró esetében is fennáll, ezeket sem írhat ta 
magyarul, hiszen fiai sem tudták volna elolvasni őket. A Gondolatok bevezetőjében el
mondja, hogy fiai föltehetőleg latinul nem tudnak, ezért fordul hozzájuk franciául. A 
latin és francia nyelv párhuzamossága Rákóczi kegyességi gyakorlatainak kétnyelvű
sége folytán is adva volt, ezzel kapcsolatos szemlélődő témájú vallásos könyveit latinul 
és franciául olvasta. Leendő olvasóinak körét tekintve, ezúttal sem térhetet t el a szer
ző számítása attól az elgondolástól, ami a húszas évek közepéig keletkezett latin és 
francia nyelvű munkái írásakor vezette. 

A fejedelmi trón elvesztésével és a történelmi körülmények módosulásával meg
változott Rákóczi emigrációs Fohászainak ta r ta lma és írói célkitűzése is. A nyilvános 
elmondásra szánt buzdító imádságok helyett magános fohászokat írt, inkább belső 
monológot fejedelmi használatra, más műfaji árnyalatú áldozási Fohászait pedig sze-

2 2 BENICZKY Gáspár, Diarium 1707-1710. Rákóczi Tárl. 63 (1707. nov. 13). Tolvaj Ferenc verses 
ediktumában ír a tábori imádkozásról. A kuruc küzdelmek költészete. II. Rákóczi Ferenc születésének 
300. évfordulójára. Válog. és sajtó alá rend. VARGA Imre; szerk. HOPP L. Bp. 1977. 448-450, 
812. 

23 Rákóczi tükör 2. Naplók, jelentések, emlékiratok a szabadságharcról. Szerk. KŐPBCZI Béla és 
R. VÁRKONYi Ágnes. Bp. 1973. 152, 490. 

24 Ráday Pál iratai II. 1707-1708. Sajtó alá rend. BENDA Kálmán és M A K S A Y Ferenc. Bp. 1961. 
166; Esze, i. m. 6-9. 

"BENICZKY, Rákóczi Tár I. 200. 
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mélyes vallásos érzelmei kifejezésére. Valláserkölcsi célzatuk, líraibb hangulatuk és 
önfeltáró tendenciájuk révén a lélekelemzés szféráját érintik. Ez a tematika szin
te teljesen kiszorította a fohászírás gondolatköréből a korábban elsődleges, hazafias 
szellemű imádságműfajra jellemző politikai publicisztikai célzatot. 

Szekfű szerint Rákóczi Rodostóban „nem remeteként, hanem fejedelemként élt". 
De nem mulasztja el megjegyezni: „Szent tárgyú elmélkedéseit át meg átszőtték az 
ő elképzelt souverainitásának pókhálószálai. Vallásos életének ez ad tulajdonképpen 
egyéni színezetet. Ez muta t ja egyszersmind, mily mélyen belenőtt lelkébe erdélyi fe
jedelemségének s ezzel együtt souverainitásának a tudata . Ha lemondott volna róluk, 
saját lelkét kellett volna magából kiszakítania. A »keresztény fejedelem állításaiban« 
a napi élet minden alkalmához szabott imákat készített, de ezek az alkalmak csak ha
talmas fejedelem életében fordulhatnak elő". S hogy jellemezze Rákóczi souveraini-
tás-komplexumát, tendenciózusan választja ki a sok közül az alábbit: „Lelke mélyéből 
jövő imádságot ír, á la vue du throne, azon alkalomra, mikor a fejedelem udvaroncai
nak reggeli tiszteletnyilvánítása után a tróntermen át megy házi kápolnájába. »íme, 
Úristen, dicsőségemnek külső jele, ha segélyeddel eljutok az uralkodáshoz; add, hogy 
e mulandó trónon ülve megadjam az embereknek, amit kívánok, hogy megadjanak 
nekem.« Imádságokat, Istenhez emelő sóhajokat írt a fejedelmi élet olyan alkalma
ira, melyek a száműzött életében soha elő nem fordulhatnak." Ám az imafohászok 
címéből következőleg Rákóczi magától értetődően általános erkölcsi elvek jegyében 
fogalmaz bizonyos udvari magatartások esetében, amelyeknek lehettek vagy voltak 
személyes vonatkozásai. De az egész fohászgyűjtemény szélesebb érdekű, mint Szekfű 
értékeli, leszűkítve annak tendenciáját az általa kiragadott mozzanatra, Rákóczit a 
trón mániákusának tüntetve föl. „A fejedelmi souverainitás álmába merülve a szomo
rú valóság messze távolba húzódott tőle s ö háborítatlanul, tökéletes boldogságban 
szöhette tovább ár ta t lan álmait, melyekben vallásos érzelmei és világi érvényesülésre 
törekvő vágyai egyaránt kielégülésre találtak."26 A Fohászok kézirata föltételezhető 
keletkezési idejének rendkívül nehéz körülményeire fényt vető vallomásíró megrázó 
valóságában lát tat ja az író Rákóczi „tökéletes boldogság" nélküli időszakát, amely 
a törökországi bujdosó fejedelem életének legválságosabb szakasza volt. Ezek a fe
jedelmi „áhítások" összefüggnek Rákóczi állambölcseleti írásaiban lefektetett elvével, 
hogy a fejedelem számadással tartozik annak, akinek ő csak földi helytartója, s mint 
népének pásztora, rábízott nyájának gondját viselje. 

A fohászíró „keresztény fejedelem"-ről csupán annyi derül ki, hogy külső és belső el
lenségei környékezték meg, testi és lelki üldözői támadtak, s hogy kis nyájával elűzött 
pásztorként bolyong idegen földi legelőkön. Imafohászait egyébként minden jámbor 
keresztény fejedelem elmondhatná, mert hiányoznak belőlük a vallomás- és emlékíró 
által hangsúlyozott nemzeti motívumok, amelyek a Gondolatok és az Értekezés írójára 
is jellemzőek. Az áldozási Fohászok visszatérő témája a végtelen isteni szeretet és ke
gyelem áhítása az önszeretet rombolásával szemben; jellegzetes motívuma az Istennel 
való egyesülés óhaja, a gondviselésbe vetett remény az isteni elrendelés teljesülésében, 
a lelki béke és az üdvösség elnyerésében. Rákóczi fordulatokban gazdag élete során 
zárkózott s kifinomult imádságos lelkülete nyert bennük írói kifejezést, a megpróbált 
ember legbensőbb világát föltáró, lelki feszültségeit, vívódásait megörökítő irodalmi 
formát. 

Rákóczi életének erről a fontos állomásáról, a Fohászok előzményei szemszögéből 
különösen érdekesek egy kamalduli barát korabeli följegyzései a fejedelem akkori élet
módjáról. A Meditációk kéziratai között talált néhány oldalas „Notes sur la vie du 
Prince Ragotzi" szerzője személyes megfigyeléseit fogalmazhatta meg a nemrég köz-

2 6 SZEKFŰ Gyula, A száműzött Rákóczi. 1715-1735. Bp. 1913. 233-234. 
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tük élt magyar fejedelem barát i életéről. Kezeügyében volt a Vallomások kézirata is, 
amelynek Grosbois-ban hagyott 1. könyve végén a vallomásíró kifejezte háláját a ka-
malduliaknak, akiknek „szent életétől és példáiktól vezetve, s az Isten kegyelmétől 
segítve" mindazt megismerte, amit papírra vetett.27 Erről tanúskodik az ismeretlen 
szerzetes tolla is. Rákóczi velük együtt böjtölt, dolgozott, imádkozott, megtartva a 
kamalduliak szigorú életmódjának előírásait. Elsőként jelent meg az éjfél u tán egy 
órakor kezdődő közös imádkozáson és zsolozsmázáson, mindig ki tar tot t a hajnali áj-
tatosságig, résztvett a napi miseáldozaton, az imádság, olvasás és elmélkedés minden
napi kenyerévé vált.28 Arról is hitelesen tudósít, ami az „áldott magány" elhagyása 
u tán a pogány földön rekedt Rákóczi vallásos életével kapcsolatos: „Törökországba 
érkezve, nem hagyott el semmit kegyességi gyakorlataiból, sem önsanyargató, böjtö
lő, önmegtartóztató életmódjából. Eletében, a hitetlenek között is, kamalduli volt 
Törökországban, mint Franciaországban; mindig megőrizte szoros kötelékét ezekkel a 
szerzetesekkel, akik minden évben elküldték neki officiumaikat és a kongregáció más 
könyvei t . . . " 2 9 De vannak más hiteles szemtanúk is. 

A fejedelem kamarása írja török földön 1720. májusában: „Hat órakor dobolnak, 
és akkor a fejedelem felöltözik, azután a kápolnában megyén, és misét hallgat; mise 
u tán az ebédlőházban megyén, ott kávét iszunk és dohányozunk. Amikor az óra há
rom fertály nyolcra, akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor másodikát, és egy kis 
idő múlva harmadikot dobolnak. Akkor a fejdelem misére megyén, mise u tán a maga 
házában megyén, és ki-ki oda megyén, ahová tetszik. Tizenegyfél órakor megütik a 
dobot ebédre, és tizenkét órakor asztalhoz ü l ü n k . . . Harmadfél órakor a fejdelem csak 
magánoson a kápolnában megyén, és ott vagyon három óráig. Mikor az óra három 
fertály ötre, akkor elsőt dobolnak estvéli imádságra, öt órakor másodikát, és egy ke
vés idő múlva harmadikát. Akkor a fejdelem a kápolnában megyén, és azután ki-ki 
eloszlik. Vacsorára hetedfél órakor dobolnak. A vacsora nem tar tván sokáig, nyolc 
órakor a fejdelem levetkezik, de leggyakortább le nem fekszik még akkor, és reggel, ha 
szinte hat órakor öltözik is fel, de éjfele u tán két órakor felkél. Azt pedig ne gondolja 
kéd, hogy legkisebb változás is legyen mindezekben, ha szinte a fejdelem beteg volna 
is, akkor is mind egyaránt folynak rendek . . . Ezek tehát a klastromunkbéli rendtar
tásaink . . . Ami pedig a mulatságot és az időtöltést illeti, a' sokféle, és ki-ki a maga 
hajlandóságát követ i . . . mikor pedig vadászni nem megyén a fejdelem, akkor csak a 

2 7 Vallomások, 186; Confessio, 148: „et in grati animi signum et charitatis pignus Eremitis Ca-
maldulensibus S. Joannis de Grosbois, quorum sancta vita et exemplis ductus et gratia Dei 
adjutus hasc d i d i c i t . . . " Emilé PlLLIAS: „Rákóczi aux Camaldules de Grosbois." In Etudes sur 
Francois II Rákóczi. Paris 1939. 111-124. Rákóczi írja Filippo-Antonio Gualterio bíborosnak Ró
mába, Grosbois, 1717. január 30-án kelt levelében: „Én remeték között élek, akiket csak akkor 
hallok beszélni, amikor Isten dicséretét zengik. Igyekszem csatlakozni h o z z á j u k . . . " II. Rákóczi 
Ferenc válogatott levelei. Kiad., bev. és jegyz. KŐPECZI B. Bp. 1958. 312. 

2 8 „Le prínce Ragotzi menőit pour ainsi dire la mérne vie des camaldules, il prévenoit toujours 
dés minuit les matines des Religieux qui se disent ä une heure et n'y manquoit jamais, psalmo-
diant toujours debout avec eux et a leur tété, et cela avec une simplicité si noble et si chretienne 
qu'on étoit enchanté de la voir; demeroit en sa tribüné prés l'église, en prieres, lectures et me-
ditations jusqu 'a cinq heures en été et six heures en h y v e r . . . " ZOLNAI, i. m. 1927. 267-270: 
Bibi. Troyes Mss. lat. 2146 „cartonában, ugyanegy ív papíron" Rákóczi 1726-ban Grosbois-ba 
írt levelének másolatával. 

2 9 „ . . . le prince continua son chemin. Arrivé en Turquie il ne rabat tit rien de tous ses exercices 
de piété et de mortifications, jeunes, abstinences etc. Jusqu 'au periode de sa vie et au milieu 
mérne des infideles Camaldule en Turquie comme en F r a n c e . . . " ZOLNAI, t. m. 1927. 271. 
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sok írásban tölti az i d ő t . . . "3 0 Rákóczi svájci származású rodostói udvari nemese ké
sőbb így emlékezik vissza: „A fejedelem Rodostóban csöndes, rendes és visszavonult 
életet folytatott, kedvező alkalomra várva, hogy onnan kikerülhessen.. . Naponként 
három-négy órát latin vagy francia nyelvű munkák írásával töltött . Bizonyos órákat 
az áhítatosságnak szentelt, másokat olvasásra, volt ideje pihenésre, felfrissülésre..." 
— „Jóságos, nagylelkű, szeretetreméltó, vallásos és rendkívül áhítatos volt, napjá
ban öt különböző kegyességi gyakorlatot végzet t . . . " 3 1 Rákóczi szemlélődő Fohászai 
a kápolna csendjében érlelődtek s a fejedelem „íróházában" öltöttek végleges irodalmi 
formát. 

A vallásos és moralista tar talmú imafohász-példatár uralkodói erkölcsi illemkódex
nek is beillő rendszerességgel sorolja föl az imával megszentelendő udvari alkalmakat: a 
fölkelés és öltözködés, az udvaroncok gyülekezése, a trón látása, a templomba menetel, 
tanácskozás, ebéd és vacsora idején, vadászatkor, fogadáskor, lefekvés előtt, egyszóval 
minden hivatalos és személyes tevékenység kezdetén, illetve a következő állapotokban: 
a hiúság és kevélység kísértésében, a düh elragadtatásakor, a vágy fellobbanásakor, 
kapzsiság, falánkság, bujaság perceiben, restség idején, fájdalom érzésekor, társalgás 
közben stb. Háború esetére is gondol, uralkodói, hadvezéri fohászok mondandók a 
tábor megszemlélésekor, táborveréskor és a tábor megindulásakor, a hadrend fölállí
tásakor, az ellenség megpillantásakor, kürtrivallásra, s amiben oly kevés része volt: 
győztes csata után, s végül amire mindig emlékezett: az elesettek látásakor, vesztes 
csata utáni futásban. 

A keresztény fejedelem Fohászainak kis gyűjteménye egy uralkodó békés udvari és 
háborús állapotok közötti helyzetére vonatkozik. Rákóczi első személyben, de mint
egy inkognitóban fogalmazza meg őket; ebben közrejátszhattak francia királyi udvari 
élményei, egyéni kegyességi gyakorlatai és udvari szokásai, illetve az a sokrétű olvas
mányanyag, amely részben vagy egészben összefüggött ezzel a tematikával. A jámbor 
óhajok azt sugallják, hogy nem annyira hivatalos imafrázisok megfogalmazását kíván
ta elvégezni a fohászíró, hanem saját fejedelmi gyakorlatára is érvényesnek t a r to t t a 
vagy t a r t aná azokat. 

Rákóczi török földre került könyvtárában voltak az imádkozás, az önvizsgáló elmél
kedés módjáról, a vallásos szemlélődés mikéntjéről és témáiról szóló áhítatos könyvek, 
meditációra alkalmas olvasmányok; de a lélek önmagába merülését, a fohászkodás át
élését, a bensőséges imára sarkalló inspiráció irodalmi megvalósítását nem lehetett 
könyvből megtanulni. A fohászíró elmélyült hite, a vallásos tárgyra összpontosu
ló figyelme, szellemi, lelki képességeit az isteni igazság keresésére (mint Sz. Tamás, 
Sz. Bernát és Sz. Ágoston „inquisitio veritatis") ösztönzi, s az elmebeli tevékenységet 
a szív (Pascal, Sz. Ferenc, Sz. Pál, janzenisták) túláradó áhítatával szárnyalja túl . 
A barokk udvari élet megnyilvánulásaihoz kötött fejedelmi „fohászok", kegyes „áhítá
sok", a nyilvános istentisztelet vagy magános lelkigyakorlat óráiban, a napi szentmi
seáldozat bemutatása és a „szent communio" vétele kapcsán szemlélődő fohászokká 
(„aspirationes contemplativae") terebélyesedtek. A szemlélődő, gondolati imafohász 
az istenkeresés misztikus átélése, az isteni szeretet („charitas" — „charité") és a kegye-

3 0 Rodostó, 37. lev. 1720. május 28. MlKES Kelemen, Törökországi Levelek és Misszüis levelek. 
Sajtó alá rend. H O P P L. Bp. 1966. 57-58, 491-492; S Z E K F Ü , i. m. 222-224. 

3 1 „Le Prince menőit a Rodostó une vie tranquille reglée . . . II employoit trois ou quatre heures 
de la journée á la composition de quelques ouvrages d'esprit en Latin ou en Francois. II avoit 
ses heures consacrées a la devotion, d 'autres a la lecture . . . " De Saussure Czézárnak II, Rákóczi 
Ferencz fejedelem udvari nemesének Törökországi Levelei 1730-39-ből és Följegyzései 1740-ből. — Lettres 
de Turquie (1730-39) et Notices (1740) de César de Saussure gentUhomme de la cour de S. A. S. le prince 
Francois Rákóczi II. Red. T H A L Y Kálmán. Bp. 1909. 297, 302 és 326, 332; vö. még 157, 173 és 
257, 273. 
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lem („gratia" — „gráce") óhajtása folytán, s az érzelmi indíték kiteljesedésével válik 
megrendítő lelki élménnyé, személyes kegyességi irodalmi megnyilatkozássá. Az „aspi
rációk" sajátos műformája az „oratio mentalis" műfajában gyökerezik; közeli rokona 
a soliloquiában elmerülni képes vallomásíró és a soliloquiát új változatban felújító 
meditációíró egyéni irodalmi kifejezésmódjának. A műfaji rokonság mellett a tárgy
körök differenciálódása is megfigyelhető Rákóczi irodalmi munkásságában a húszas 
évek elején. 

A keresztényi rendtartás és a barokk kori valláserkölcsi irodalom tartalmaz külön
féle alkalmakra imádságokat és elmélkedéseket, rövidebb hosszabb imákat, fohászokat; 
reggeli és esti imát a nap, a keresztény ember életkörülményeinek megszentelésére, 
asztali áldást, munka előtti és utáni imádságot, a hit, remény, szeretet fölkeltésé-
re szolgáló imafohászokat. Az egyházi évre és ünnepeire, pl. fohászok az adventi 
hétköznapokra, karácsonyi fohászok, nagyböjti és húsvéti időre való elmélkedések és 
fohászok, valamint egyéb ünnepekre ajánlott fohászimák és elmélkedések.32 A vallá
sos kegyesség ismer szavakba foglalt vagy szótlan fohászokat, fohász-imákat. Rákóczi 
Fohászai ennek a katolikus vallásos gyakorlatnak és erre vonatkozó olvasmányainak 
egyéni irodalmi hajtása; a „magános beszélgetések" kedvelt műfajában és elmélke
dő írásos gyakorlatában já r tas imádkozó sajátos imafohászai. Részben a fejedelmi 
udvari élet ceremóniáihoz kötődnek, másrészt az udvarban leselkedő veszélyek, pl. a 
hét főbűn kísértései közt alkalmazandók; végül a háború viszonyai között használha
tók. A keresztényi életmódnak az udvari életre és fejedelmi feladatkörre transzponált 
alkalmai a moralista irodalomban jórészt adva voltak. 

Az egyik „cogitationes christianae" típusú rodostói könyvben, Vernage: Pensées 
chrétiennes... c. munkájában olvasható egy külön fejezet „Regle de conduite chreti-
enne" — „Az életnek rendéről".33 „Napjában gyakorta emeljed fel szívedet Istenhez 
buzgó fohászkodásokkal, eképpen lehet megegyesülni az Is tennel . . . "3 4 

Az ilyenfajta erkölcstani könyvek régóta népszerűek voltak Rákóczi párizsi évei 
a la t t is; széles skálájuk a jezsuitáktól35 a janzenistákig, különféle misztikus vallásos 
színezetű erkölcsnemesítő munkákig terjedt. Irt ilyen munkát a quietista Fénelon, aki
nek voltak könyvei Rodostón is.36 Rokon tematikájú a rodostói könyvtárban olvasott, 

3 2 Vö. Misekönyv a Missale Romanum szerint, la t in-magyar szöveggel, liturgikus magyaráza
tokkal és imákkal. Párizs — Róma 1932. (A Függelékben foglaltak is, 1232-1303 és 1320-21.) 
De Rákóczi bibliaolvasó gyakorlata következtében figyelembe veendő az ószövetségi (különösen 
a Zsoltárok) könyörgések, imák és fohászok, valamint az ilyen újszövetségi evangéliumi helyek 
ismerete. 

3 3 Etienne-Frangois Vernage oratoriánus idézett müve Rákóczi ot tani idözése alatt anonim 
kiadásban jelent meg Párizsban 1713-ban; egyik bővített kiadására hivatkozunk: Pensées chréti
ennes tirées de l'Ecriture sainte et des saints Peres. Pour tous les jours du mois. Paris 1720. 258-267; 
vö. a Thaly által kiadott Saussure-levelek függelékében, 1909. 365-368: Catalogue des Livres de 
la Bibliothéque á Rodostó, 1736. ZOLNAI Béla, II. Rákóczi Ferenc könyvtára. Klny. Bp. 1926. 7, 27. 

3 4 Keresztényi gondolatok, Mellyek a Szent Írásokból és a szent Atyák írásaiból vannak kiszedegetve. A 
holnapnak minden napjaira. 1748. In Mulatságos napok és más fordítások. Sajtó alá rend. HOPP L. 
Bp. 1970. Miibe« ŐMIII . , 551-554. 

3 5 Egyik legjelesebb: Pensées chrétiennes pour tous les jours du mois, par le Pere Dominique Bo-
UHOURS, Jésuite. Paris 1669 etc; vannak ilyen című jezsuita indexre tett janzenista szellemű 
munkák; anonim kompilációk is gyakoriak. 

3 6Frangois de Salignac de La MOTH-FÉNELON, Réflexions saintes pour tous les jours du mois. 
Paris 1704; FÉNELON, Priéres du matin et du soir, avec les réflexions saintes pour tous les jours du 
mois, par Mgr. l'archevéque de Combray. Cambrai, 1718.3 S valószínűleg Sentimens de piété, oíi il est 
traité de la nécessité de connoitre et d'aimer Dieu, de... " Paris 1713. Catalogue des Livres á Rodostó, 
1736. i. m. 1909. 367; ZOLNAI, 1926. 24; KÖPECZI, AR III. 274, 508. 
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s más vonatkozásban az értekező Rákóczi valószínű forrásaként említett janzenista 
oratoriánus J.-J. Duguet némely írása.37 Szintén erkölcsnevelö jellegével kapcsolódik e 
témakörhöz a Gondolatok írójának egyik morális-didaktikus olvasmánya, Ch. Gobinet 
ifjak számára írt lelki kalauza,38 amelynek címébe foglalt tendenciája főleg második, 
harmadik és negyedik könyvében érvényesülve nyújt ide sorolható valláserkölcsi ok
tatást .3 9 Hasonlóképpen s ilyen összefüggésben említhetők A. Courtin forrásértékű 
rodostói könyvei, amelyek alapvető erkölcsi kérdések fölvetésével hozzájárultak annak 
az udvari embertípusnak („honnéte homme") rajzához, amely Rákóczi és kamarása 
„emberséges ember"-ének eszményében és irodalmi ábrázolásában testesül meg.40 

A fohászírás lírai és szubjektív vonásait tekintve, Zolnai a Rákóczi könyvtárában 
meglevő Bona kardinális keresztény életideálról írt misztikus fejtegetéseinek olvasásá
val hozza összefüggésbe, különös tekintettel a szívből fakadó fohászimáit („orationes 
jaculatoriae") tartalmazó Aspirationes ad Deum példatárát. Rogács megerősíti, hogy 
Rákóczi Fohászaihoz Bona Via compendii ad Deum c. művének második részében részle
tes fohász-mintákat ta lálhatot t az áldozási fohászok írásához. A könyv végén olvasha
tó „Diarium seu sylvula aspirationum" (c. 19) pedig az Aspirationes principis Christiani 
beosztását és gondolatmenetét mutatja, „egyes fohászoknak még a szövegrészletei is" 
egyeznek. Az adaptációs folyamat azonban az önálló alkotás és egyéni kifejezés meg
valósulásával járt .4 1 A már Grosbois-ban olvasott Nicole forrásszámba menő művei 
közül, Rodostón is meglevő könyvein42 kívül, elsősorban a fejedelmek neveltetéséhez 

3 7 Jasques-Joseph DUGUET, Tratte sur la priére publique» et sur les dispositions pour offrir les SS. 
Martyres et y participer avec fruit. Paris 1707. — DUGUET, Regles pour l'inteligence des Saintes 
Écritures. Paris 1716 Catalogue des Livres á Rodostó, 1736, i. m. 1909. 366; ZOLNAI, 1926. 23; 
Köpeczi elsősorban az Institution d'un prince, ou traité des qualités, des vertus et des devoirs d'un 
souverain c. századfordulón írt s több kiadást megért kézikönyvszerü vaskos munkáját emeli ki 
az értekező fejedelem témái kapcsán, AR III. 265, 499-500; vö. még DUGUET, Methode etpratique 
des principaux exereises de piété. Paris 1710. 

3 8 Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne, tirée de l'Ecriture Sainte et des Saints Peres, pa r 
M. Charles GOBINET . . . Paris 1655; Catalogue des Livres a Rodostó, 1736, i. m. 1909. 366; ZOLNAI, 
1926. 7, 23; K Ö P E C Z I , AR III. 269, 503. 

3 9 Az Ifjak Kalauza a keresztyéni áitatoságban. 1751. — Az Iffiaknak Kalauzzá az' Isten uttyában. Az Sz. 
írásból és az Sz. Atyákból szedegetett oktatások. 1724/1744- Sajtó alá rend. HOPP L. Bp. 1974. Mikes 
ÖM1V., 12-16; 105: „A reggeli imádságról", 107: „Az estvéli imádságról"; 115: „A jó könyvek 
olvasásáról", 184: „A kísértetekről" (kísértésekről) stb. 

4 0 Antoine de C O U R T I N , Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnestes 
gens. Paris 1671; Traité de la paresse, ou l'Art de bien employer le temps, en forme d'entretien. Paris 
1673; bővített kiadásában, Traité de la paresse, ou l'Art be bien employer le temps en toutes sortes 
de conditions. Paris 1677. Catalogue des Livres á Rodostó, 1736, i. m. 1909. 368; ZOLNAI, 1926. 12, 
26-27; KÖPECZI, AR III. 268-269, 294, 502-503, 528; Az idő jól eltöltésének Módgya mindenféle 
rendben. Mikes ÖMVI. 7-165. 

4 1 Giovanni B O N A , Via compendii ad Deum per motus anagogicos et orationes jaculatorias, über 
isagogicus ad mysticam theologiam... Lugduni [Lyon] 1678; volt francia kiadása is; ez és De 
sacrificio missae tractatus asceticus szent miseáldozatról szóló különálló műve is megvolt összes 
művei gyűjteményes kötete, Opera omnia, pleraque pia et ascetica cum... különféle kiadásaiban, 
s a Principia et documenta vitae christianae t rak tá tusa is, amely az önszeretet legyőzésére, míg 
a Manducatio ad Coelum az erényességre és a bűnök ostorozására buzdít. Catalogue des Livres 
á Rodostó, 1736, i. m. 1909. 365, 367; Z O L N A I , 1926. 8-9, 21, 25; KÖPECZI, AR III. 274, 508; 
R O G Á C S Ferenc, //. Rákóczi Ferenc áldozási imái. Theologia II. k. 1935. 346-347. 

4 2 A jeles janzenista, Pierre N I C O L E , La Perpétuité de la Foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucha-
ristie... (Paris 1669) polémikus müve mellett az Essais de morales et Instructions théologiques 
sorozat (Paris 1671 és 1700-tól megjelent) darabjai , Catalogue des Livres á Rodostó, 1736. i. m. 
366-367; ZOLNAI, 1926. 22-23, 25; Uő. 1927. 269; KÖPECZI, AR III. 272, 506. 
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fűződő morális gondolatok érdemelnek figyelmet a De l'éducation d'un prince föltéte
lezhető olvasása43 és a fohászíró fejedelem szellemi fölkészülése szemszögéből. S hogy 
még egy hatásos forrásmunkára is fölhívjuk a figyelmet, Rákóczi ifjúkorától ismert 
olvasmányát is megemlítjük, Kempis Krisztus követését, amely latin (De Imitatione Ch
risti) és francia változatban4 4 is elkísérte életútján Rákóczi fejedelmet, a szív érzelmes 
vallásos megnyilvánulásaiból lírai elmélkedéseket fakasztó fohászíró („in vita Jesu me-
ditari") lelki megnyugvást kereső korszakáig. 

A szentáldozás előtti és u tán i szemlélődő Fohászok írását inspiráló források szű
kebb köre szorosan összefügg a fentiekkel, illetve az egyes könyvekben található ilyen 
vonatkozású részletekkel,45 az áldozásra való előkészületekkel. Arnauld Fréquente com-
munion megjelenése46 óta a szenvedélyes iratokat kiváltó gyakori áldozás vitatémája 
körül sokrétű irodalom jött létre, amelyből nehéz volna Rákóczi grosbois-i olvasmá
nyait a rodostói könyvekre korlátozni. Az á l ta la ismert vagy felhasznált szerzők közül 
példaképpen még említjük Bossuet ilyen tárgyú értekezését, Tratte de la communion, 
amely a tudós szerző rokon tárgyú („Méditations sur 1'Eucharistie") elmélkedéseinek 
sorába illeszkedik.47 Szent Teréz misztikus írásaiban a lelki átélés áldozás utáni láto
másos állapotáról olvashatott lírai elmélkedést.48 A „princeps christianus" sokszínű 
gondolati anyagból szőtte elmélkedő fohászainak vallásos irodalmi szőttesét. 

A szent áldoz ás lelki élményéhez fűződő szemlélődő Fohászok keletkezése szemszö
géből is figyelmet érdemel egy olyan mozzanat, amely a törökországi bujdosók min
dennapi életének egészen korai, Rodostó előtti szakaszával kapcsolatos. Mikes szerint 
„A minap a fejdelem arról beszélgetett, hogy micsoda nagy buzgósággal kell bevenni 
a communiót, és hogy csak arról kell akkoron gondolkodni. Forgács elfokad nevetve, 
mondván, hogy neki lehetetlen, hogy holmi nevetséges dolgok ne jussanak eszében. 
Mert a minap communicálni akarván, amikor a pap hozzája közelített, az a gondo
lat jöt t esziben, hogy mi jó volna a papon lévő casula cafragnak. Ilyen nevetséges 

i3 De l'éducation d'un prince. Divisée en trois parties, dönt la derniére contient divers traittez utiles a 
tout le monde. Paris 1670. 426; KÖPECZI, AR III. 265, 272-273, 499, 506-507. 

4 4 Az Imitation de Jesus Christ a sok francia kiadásban megjelent kötetek egyike; Catalogue des 
Livres a Rodostó, 1736, i. m. 367; ZoLNAI, 1926. 6, 24; KÖPECZI, AR III. 274, 508; ROGÁCS, 
i. m. 347. 

4 sGoBlNET, i. m. „De la sainte Communion" és "Aduis pour bien Communier" Mikes ÓM 
IV. 102-105, 110, 741; NlCOLE, Instructions... sur les sacremens. Paris 1700, vő. a 42. sz. jegyz. 
Epitres et Évangiles... (Anonyme, Catalogue des Livres á Rodostó, 1736. i. tn. 368. ZOLNAI, 1926. 
27). Az Epistoláknak és az Evangéliumoknak... Magyar ázattya. 1741. Sajtó alá rend. HOPP L. Bp. 
1967. Mikes ŐM II. 462, 960. 

4 6Antoine ARNAULD, Da la Fréquente Communion oü les Sentimens des Peres, des Papes et des 
Conciles, touchant l'usage des sacremens de Pénitence et d'Eucharistie, sönt fidélement exposez... 
Paris 1643 (indexre került); Catalogue des Livres á Rodostó, 1736, i. m. 1909. 366; ZOLNAI, 
1926. 23. 

4 7 Jacques-Benigne BOSSUET, Traité de la communion sous les deux espéces. Paris 1682. 461 p . 
Bossuet és Rákóczi vonatkozásában vö. KÖPECZI, AR III. 261-266, 269, 274 és 495-499, 502, 
508; a rodostói könyvtárban: Catalogue des Livres, 1736, i. m. 1909. 366-367; ZOLNAI, 1926. 5., 
23-25. 

4 8 Traité du chemin de perjection, escrit par Sainte Thérése, et quelques petits traitez de la mesme 
sainte, scavoir: Méditations sur le Pater noster; Méditations aprés la communion;... Traduits par Mr. 
A. d'ANDlLLY. Paris 1659. 567; külön is, a janzenista Arnauld d'Andilly fordításában, aki 
alábbi müveit is fordította, Paroles de Sainte Thérese á Nostre Seigneur, avec ses méditations aprés la 
communion. De la traduction de M. A. d'A. Paris 1678. Catalogue des Livres á Rodostó, 1736, i. m. 
1909. 365, 367; ZOLNAI, 1926. 8-9, 21-26: „Ceuvres de 5 t e Therese, in quarto 1" és „Lettres de 
5 t e Therese, in octavo 2"; KÖPECZI, AR III. 56, 268, 295, 369, 502, 529. 
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gondolataink nekünk is elég vagyon . . . " 4 9 Az 1719 őszén Rákóczi környezetében föl
jegyzett esemény előadása valódi emberi hát teret ad a könyvek szellemi forrásából 
merített moralista gondolatok megszületésének törökországi körülményeihez. 

A pogány földön magukra maradt , Rákóczi kíséretéhez tartozó bujdosó kurucok 
keresztény hitükhöz és vallásos gyakorlatukhoz való ragaszkodása az isteni gondvise
lésbe vetett reménységük forrása is. A minden lehetséges politikai s diplomáciai szálat 
megragadó fejedelem 1719 végéig sokat próbálkozott, de kísérletei kudarcba fulladtak; 
a keresztény világba való visszatérés reményei meghiúsultak. Válságos helyzetét lelki 
válsággá mélyítette az 1718 végén írt adventi elmélkedései ellenséges indulatűnak tar
tot t egyházi cenzúrázása. Ebben a bonyolult folyamatban különleges funkciót tö l tö t t 
be a lelkierő megőrzését tápláló irodalmi megnyilatkozás lehetősége. A vallomásíró 
célkitűzésének megvalósításával párhuzamosan a fohászíró is kifejezési, illetve sajátos 
önkifejezési lehetőséghez ju tha to t t , ami a valláserkölcsi célzat fölerősödésével, az iste
ni segítséget kereső ember befelé fordulásával és üdvkereső önvizsgálatával párosult . 

Az imádkozás és elmélkedés személyes gondolati áramlást engedő műfaja találko
zott a fohászíró belső feszültségét enyhítő, lelki szükségletét kielégítő vallásos irodalmi 
igényével. „Ezeket a fohászokat időközönként írta, amikor ájtatoskodásában valamely 
gondolat termékenyítőén hato t t le lkére. . . Ezek az elmélkedő fohászok forma tekin
tetében eltérnek azoktól, amelyeket Vallomásai tartalmaznak. Rákóczi az utóbbiak
ban összefüggő fejtegetéseket nyújt, az előbbiekben pedig rövid szentenciák soroza
tából alakulnak, úgy, amint például Kempis Tamás szerkesztette az ö elmélkedése
i t . . . Rokon természetű ...A keresztény fejedelem fohászai című imádságoskönyv . . . Az 
áhí ta t érzelmei. . . arra késztették, hogy fejedelmek használatára szolgáló imádságok 
rendszeres gyűjteményét állítsa össze . . . "5 0 Fraknói nézete a fohászírás mindkét vál
tozata szemszögéből mérlegelendő. Az általa említett „időközök" nemcsak egy esz
tendő, hanem évek távlatában is fölmerülhetnek. Rákóczi szemlélődő Fokászainak al-
kalmisága magában hordja végső szövegezésük előtti keletkezésük folyamatos voltát . 
„Az Aspirationes soliloquium-jellegű, a lélek önmagával és Istenével beszélgetéseinek 
könyve, s nagyjában végigkíséri az évet úgy, hogy a fohászokat és elmélkedéseket a 
Karácsony napjára valót [valóval?] végzi. Nem zárt gondolatmenetű, szerves munka, 
hanem töredékes jellegű így, de annál közvetlenebb és megindítóbb. S így is van azért 
egy központi tengelye, mely körül a gondolatok, érzelemnyilvánulások úgy lerakód
nak, mint a vasreszelék a mágnespatkóra. Ez a legjobban vezetőül kiépített gondolat 
pedig: Istennek nem önzőén, még csak nem is hálából, jótéteményeiért, hanem önma
gáért, tökéletességéért, tehát Isten voltáért, vagyis önzetlenül szeretése, mindenesetre 
az erre való lelkesült törekvés . . . "5 1 — foglalja össze nézeteit a szöveggel sokat fog
lalkozó fordító. 

Az imafohászok és szemlélődő fohászok műfaji árnyalataiban rejlő vallásos érze
lemnyilvánítás kötetlensége — a szubjektív irodalmiság jegyében — Rákóczi sajátos 
önkifejezési formájává vált. A sajátosság hangsúlyozása a Fohászok természetére és 
fejedelmi használatára is vonatkozik. „Rákóczi imádságos ember volt. Éjjel is rend
szeresen fölkelt imádkozni. Nemcsak szóbeli imában gyakorolta magát, hanem az 
elmélkedésben is jártasságra tet t szert. Elmélkedési készség nélkül aligha tud ta volna 

4 9Békós, 7. octobris 1719. 31 . lev. Mikes ÖMl. 45, 476. 
5 0 F R A K N Ó I Vilmos, //, Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái. Katholikus Szemle, 1904. 423; 

Rogács nem osztja a szerző nézetét. Kempis elmélkedéseinek ilyen minta-lehetőségéről, i. tn. 
247. 

6 1 //. Rákóczi Ferenc elmélkedései és fohászai. A latin és francia szövegekből fordította és bev. 
VÁRDAI Béla. Bp. 1946. 4. Az általa kiemelt központi gondolatról szól pl. Gobinet Kalauza 
befejező ötödik szakaszának 10. intése: „Hogy az Istent magáért és szeretetből kell szolgálni." 
Mikes ŐM1V. 374, 691. 
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megírni vallásos műveit. Azóta, hogy lelki életet kezdett, hetenkint áldozott és ál
dozásaira mindig buzgón készült. Ennek az áh í ta tnak gyümölcse egyik hitbuzgalmi 
műve: »Aspirationes contemplativae ante et post communionem *"52 Rogács Ferenc 
az „eucharisztikus imakönyv"-nek tar tot t írásmű erős személyes jellegét hangsúlyoz
za, a teljesség igénye nélkül készült alkotásnak: „Szemlélődéseit csak a maga részére és 
alkalmilag vetette papírra. Erős alanyi vonatkozásai is amellett tanúskodnak. Azért 
nincs is a műben előre kitervezett rendszeresség, vagy egyetemes igényt fölölelő ke
ret, annál kevésbé kimerítő tárgykör. Többi között pl. a nagyböjti időszak eszmeköre 
teljesen hiányzik a soroza tbó l . . . " A hiányok megállapításában nem siklik át a nagy 
hézagokon, mint a fordító Várdai, de az „alanyiság" kidomborításában és Rákóczi 
szerzői egyéniségének megítélésében felfogásuk közelinek mondható. „ Áldozási fohá
szainak anyagát lényegében önmagából merítette. Zárkózott lelke Isten előtt mindig 
kinyílik. . . Friss, közvetlen hangja mutatja, hogy fohászai egyéni átélések, amelye
ket lelki olvasmányai, lelkiismeretvizsgálata, imádságai, egyes vasárnapi evangéliumi 
részletek, az Úrnak és néhány szentnek ünnepei keltenek é le t re . . . Feltűnő jelenség 
azonban, hogy Szűz Máriának egyetlen ünnepe sem ihlette meg, amint hogy imái
ban és elmélkedéseiben sem foglalkozik v e l e . . . " Rogács ezt nem csupán tárgyköri 
hiánynak, hanem a fohászíró áhí ta tában észlelhető fogyatékosságnak tartja, s a Má
ria-tisztelet „különös hiányát" látja benne.53 Van még egy kritikai mozzanat, amelyet 
a tanulmányíró összefüggésbe hoz a fohászíró egyéniségével, egyéni írói hajlamainak 
megnyilvánulásával. Azt állítja, hogy Rákóczi a hitigazságokba nem tudot t mélyeb
ben belemerülni, ta lán mert hiányzott az alapos teológiai szakismerete. „Önmagába 
azonban annál inkább bele tudott temetkezni. Imái alapján hajlandók volnánk azt a 
megállapítást tenni, hogy többet foglalkozik magával, mint az Úristennel, akit inkább 
saját lelkében és a hozzá való viszonyában szemlél. A teológiai elmerülés hiányából 
érthető, hogy az áldozási fohászokban gyakori a témaváltoztatás, hogy a kitűzött 
vezérgondolatot nem tudja mindig következetesen keresztülvinni." Mivel nem egy 
rendszeres és lezárt műről van szó, s nem egyházi, hanem világi ember egyéni vallásos 
megnyilatkozásáról, további vizsgálatokra vár az írói szándék s fohászírói célzat és 
a befejezetlenség látszatát keltő munka hiányainak megítélése, illetve értékelése. Ro
gács meglátása szerint Rákóczi lassan dolgozott aszketikus művein. „Áldozási fohá
szai sem készültek egyfolytában, hanem időközönkint, amint hangulata volt. Előzőleg 
áldozásaiban átélte őket s csak azután foglalta írásba. Az egyes fejezetek összeállítá
sa és szerves kapcsolata arra a feltevésre jogosít, hogy egy éven belül készültek. Hogy 
életének melyik időszakában, arra csak belső érvek alapján lehet némileg következtet
n i . . . ilyen lelkiállapota pedig Rákóczinak csak a rodostói magányban v o l t . . . "5 4 Ez 
reális megközelítésnek tűnik, s a formábaöntés egy évre gondolt ideje nem zárja ki a 
folytatás igényét. 

Vizsgáljuk meg szívünket 

Az egyik legsajátabb vonásként az imádkozó vagy imádság- és fohászíró magatar
tás ágostoni és pascali jellegzetességként említett módját jelölhetjük meg. A számos 

5 2 R O G Á C S , i. m. 344. 
5 3 ROGÁCS, Í. m. 345-347; de vö. a vallomásírót: „Somnum rumpebam hóra pr ima post me

dium noctis ad recitandum officium B. Virginia." (1715) „ . . . az éjszakai órákban megszakítom 
álmomat, hogy dicséretedet zengjem. . . Éjfél u t á n egykor megszakítottam álmomat a Boldog
ságos Szűz officiumának elmondásáért." Confessio, 237, 239; Vallomások, 533, 535; KARÁCSONY 
János, 77. Rákóczi Ferenc fejedelem vallomásai. Katolikus Szemle 1903. 631 (a B. Szűz zsolozsmája). 

5 4 R O G Á C S , i. m. 348-349. 
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olvasmányemlék egyikéből, szintén rodostói forrásműből érzékeltethetjük a Rákóczi
ra annyira jellemző, a „szív és lélek földi peregrinatióját" idéző érzelmi motívumot. 
„Ez . . . megbizonyítja a szüntelen való imádságnak szükséges voltát, amely nem egyéb 
szent Ágoston szerént, hanem a szívnek óhajtása és indula t ja . . . de a szóval való 
imádság közben sohasem kell elmúlatni a szívbéli könyörgést . . . " 5 5 De idézhetnénk 
Vernage előszavát is; az elmélkedő imában „Isten szól hozzánk", pontosabban „szí
vünkhöz szól az isteni hang."5 6 Fleury katekizmusában szintén a „szív imádsága" a 
leghatásosabb módja a szeretet fölindításának, az isteni kegyelem elnyerésének.57 

A „szív" mint összekötő kapocs az Istennel egyesülni óhajtó emberi szeretet és 
az isteni szeretet között, mind a „confessio", mind az „oratio" v. „aspiratio" ba
rokk műfajában író Rákóczi alkotó módszerének sajátja. Vallomásai 2. könyvében 
írja: „ . . . sem a toll, sem a nyelv nem képes kifejezni a téged szerető és általad lakott 
szív é rzésé t . . . Ó, szívek szerelme és édessége . . . " Fohászainak erős érzelmi töltésű 
elmélkedő részletei különösen Vallomásainak befejezéshez közeledő 3. könyve „szívbé
li indulattal" fogalmazott lapjaival muta tnak egészen közeli rokonságot. „Nincs más 
hátra, mint hogy szívem mélyéből és nemcsak nyelvemmel és tollammal azt mondjam: 
legyen meg a te akaratod. Mondd azt szívemnek, Uram, hogy szívem mondja neked, 
és őrizd meg bennem ezt az igédet, hogy amidőn majd tetszésed szerint rám bocsá
tod az előre látott csapásokat, tettel erősítsem meg, amiről most számmal, tollammal 
és szívemmel gondolom, hogy mondok neked."58 Rákóczi őszinte „szív-kultuszában" 
osztozik a száműzetésben, olvasásban, írásban és imádkozásban hű társa, udvari ka
marása, aki más, világiasabb műfajban tömören összegezi utolsó levelei egyikében 
„ . . . de ne szájjal, hanem szívvel kérjük, m e r t . . . Isten a szívet t ekén t i . . . Isten a szív 
imádságát szereti, és nem a szónkra figyelmez . . . " 5 9 

A „szív imádsága" a benső vallásos érzés kifejezője, a szívbeli istenkeresés lénye
ge. A Rodostón olvasott oratoriánus Pouget katekizmusában60 arra a kérdésre, hogy 
„micsoda az imádság?" így válaszol: „A léleknek az Istenhez való felemelkedése." 
Végbevitelének módja, belső- vagy külsőképpen, közösen vagy magánosan. Ennek ki
fejtése: „A belsőképpen való imádság az, amely a szívnek belső részéből származik, 
és amely külsőképpen ki nem tetszik; ezt az imádságot elmében való imádságnak ne
vezik, Oratio mentalis. A külsőképpen való imádság az, amely külsőképpen kitetszik 
a szózat által; ezt az imádságot nevezik szóval való imádságnak, Oratio vocalis." Az 

55Nicolas (Jacques) de MÉLICQUEES, Le Caractére des vrais chrétiens. Paris 1693. 35-37. A 
Valóságos Keresztényeknek Tüköré. Rodostó 1749. Mikes ÖMIII. 805-806, 974-977, 1085; a napi 
elmélkedésre szánt „Caractére" típusú mű nem szerepel a rodostói könyvtár lajs tromában. 

5 6 V E R N A G E , Pensées chrétiennes, „Preface" — „Dieu mérne nous parle cetté voix qui parle 
au c c e u r . . . " Mikes ÖM III. 1045. 

5 7 Claude FLEURY, Catéchisme historique, contenant en abrégé l'histoire sainte et la doctrine chréti
enne. Paris 1683. 2 vol. Catalogue des Livres á Rodostó, 1736, i. m. 1909. 367; ZOLNAI, 1926. 5, 
26. — Fleury egy másik művében is: Les Moeurs des Chrétiens. Paris 1682. — A Keresztényeknek 
Szokásiról. „Premiere Partie. VI. Priére." Első Rész 6. Beszélgetés. Az Imádságról. Mikes ÖM 
VI. 316-319, 1092-1093. Catalogue... 368; ZOLNAI, 1926. 27. 

5 8 Vallomások, 534, 681-682, 704-705, 708-710, 716, 719-720, 730; Confessio, 254, 352, 369-370, 
372-374, 378 és 92, 101. 

5 9Rodostó, 29 novembris 1757. 205. lev. Miibe« ÖM I. 298-299, 795. 
6 0 Az un. Catéchisme de Montpellier anonim kiadása Francois-Aimé P O U G E T munkája volt, és 

hamarosan indexre került: Instructions générales en forme de Catéchisme, oú l'on explique en abrégé 
par l'Écriture sainte et par la tradition, l'histoire et les dogtnes de la religion, la morale chrétienne, les 
sacrements, lés priéres, les cérémonies et les usages de l'Église. Paris 1702. „Sectíon seconde. Qui 
traite de la Priére, et de ce qui y a raport." Chap. 1-11. 3-33. Catalogue des Livres a Rodostó, 
1736, i. m. 1909. 367; ZOLNAI, 1926. 24-25. 
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imádság szükséges voltáról Ágostonra hivatkozva szól: „Az imádság a szívnek kíván
sága; hogyha az a kívánság az Istenhez emel minket, és ha az mindenkor megmarad, 
úgy az imádság szüntelen való, és betűszerént bétől tjük a parancsolatot, mondja 
szent Ágoston." (In ps. 37. n. 14.) Hogyan kell lélekben, igazságban, alázatosságal 
és töredelmességgel kérni? A válasz: „Egész szívből kell imádkozni, és óhajtani va
lósággal, hogy meghallgat tassunk. . . úgy, hogy fohászkodó, töredelmes szívvel legyen 
a k é r é s . . . " Majd ismét egy ágostoni taní tás következik: „Rendszerént a szív arról 
foglalatoskodik az imádságban, amit kedvel. Az Isteni szeretet az, mondja szent Ágos
ton, aki könyörög és suhajtoz. A szeretet az, aki kér; a szeretet az, aki keres; a szeretet az, aki 
nékünk megmutatja az igazságokot... "6 1 

Az „elmével való imádságra" különösen érvényes, mivel „ez olyan könyörgés, amely 
nem külső, hanem a belső szívben megyén végben" . . . „mert az imádság nem az okos
kodásból áll, hanem a szívnek az Istenhez való indulatjában; ez így lévén, csak a 
mi szívünk az Istenhez emelkedjék valósággal."62 A külső ceremóniák avégre rendel
tettek, hogy „belsőképpen emeljük fel szívünket Istenhez."63 A szívbéli imádság és 
elmélkedés összetartozására mi sem jellemzőbb, mint a vallomásíró sóhaja, „miért oly 
nehéz elmélkedni és imádságba merü ln i . . . "6 4 — ami a fohászíróval is előfordul. 

Ebben a megközelítésben Rákóczi lelki rokona „a szjv misztériumát" propagáló 
janzenista Pascalnak: „Istent a szív érzi, nem az ész. íme, ez a hit, a szívünkkel, 
nem pedig az értelmünkkel érezhető Isten."65 A rodostói könyvtárból hiányzik Pas
cal, s bár Rákóczi még Grosbois-ban olvashatta, közvetlen hatás nem muta tha tó ki. 
A rendszeresen elmélkedő, de kevesebb alkalommal fogalmazó fohászíró lelki diszpozí
ciója alkalmas a lélek önmagába tekintésére. A tendencia megnyilvánul az ilyen stí
lusfordulatok variálásában: „Dum ego me examino, Domine . . . Quand je m'examine 
ő mon D i e u . . . " — „Interrogo cor m e u m . . . Examino actiones m e a s . . . J ' interroge 
mon cceur . . . j 'examine mes a c t i o n s . . . " Az önmegismerés spirituális indítéka elsőd
leges, hiszen az isteni kegyelem hatékonysága folytán válik lehetővé: „dedisti noscere 
m e . . . vous qui m'avez fait la gräce de me c o n n a i t r e . . . " Az isteni szeretet műkö
dése révén terjeszti ki az önvizsgálat hatókörét az emberi tevékenység területeire: 
„Examino cogitationes, verba et o p e r a . . . J 'examine mes pensées, mes paroles, et mes 
ceuvres . . . " Ami által az önvallomás, „Agnosco. . . confiteor... je vous confesse . . . " 
hangjai is belevegyülnek a szemlélődő Fohászokba, u ta t engedve az önfeltárás irodalmi 
törekvésének. Ennek az írói szemszögből meghatározó mozzanatnak, jellemző látás
módnak előzményei visszanyúlnak a vallomásíró által megörökített korábbi (1715) 
fordulatra. „így változtam meg bensőmben, anélkül, hogy tudatában lettem vol
n a . . . én pedig visszavonultam magányomba . . . " 6 6 Ez idő tájt, mint Vallomásaiban 

6 1 Catechismus Formájára való közönséges Oktatások. 1744/1754. Sajtó alá rend. H O P P L. Bp. 
1986. Mikes ŐMV. 668-670, 679-681. X. Rész. „Az Imádságról közönségesen." 1-11. Articulus. 

62Mikes OM V'. 690—691, 693, 695. XI. Rész „Különösön az Imádságról, és először az elmével 
való imádságról." 1. Art. „Hogy mi légyen az elmével való imádság." 2. Art. „Az Elmélkedésről, 
annak szükséges voltáról." 

6 3 OMV. 725-726. XV. Rész „Az Anyaszentegyháznak közönségesen való imádságiról." Magyar 
vonatkozásban kiemelkedik egy barokk kori összefoglalás „Az imádságrul" — PÁZMÁNY Péter, 
Válogatás műveiből. Bev. Ö R Y Miklós és SZABÓ Ferenc; válog. O R Y M., SZABÓ F. és VASS Péter. 
Bp. 1983. III. 7-22; P. P. Összes munkái VII. Bp. 1905. 8-26. 

64 Vallomások, 651; Confessio, 327; „ . . . t am difficile verő meditari et orationi vacare . . . " 
6 5 Dieu dóit étre „sensible au coeur", or „le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas" . 

— „C'est le coeur qui sent Dieu, et non la raison. Voila ce que c'est que la foi, Dieu sensible 
au coeur, non ä la raison." Blaise PASCAL, Gondolatok (Pensées, 1670). Ford., jegyz. PÖDÖR 
László; utószó TORDAI Zádor. Bp. 1978. 277. 278. sz. 

6 6 Vallomások, 537, 794; Confessio, 240-241. 
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írja, nyolc naponként áldozott. Az új szemléletmód első kiteljesedése a vallomásírás 
folyamán következett be; Szekfű úgy látta, hogy a politikus, hadvezér és diplomata 
Rákóczi mindig a külső világot nézte, s „csak Grosbois-ban fedezte föl, hogy belső 
élete is érdemes a megfigyelésre."67 Az önmegfigyelés folytatódó szakaszában mindez 
kiterjedt az érzelmi hullámokat keltő elmélkedő fohászírásra is. 

Lajos Hopp 

LES P R I É R E S D 'UN P R I N C E C H R É T I E N 

L'ouvrage bilingue Aspirationen Principis Christiani — Aspirations d'un Prince Chrétien, Joint au 
manuscrit de l 'auteur des confessions représente une certaine transition entre les méditations 
moralo-religieuses et Celles de la théorie de la politique. 

Les „aspirations" sönt pratiquement les priéres d 'un croyant expert dans les conversations 
solitaires. Comme cela résulte du titre de l'ouvrage, dans le cas de certaines at t i tudes de 
cour ä traits personnels, Rákóczi écrit sous le signe des principes morales générales. Les courtes 
priéres de la premiere partié se ratrachent aux devoirs laíques du prince chrétien idéal en temps 
de guerre et de paix. II les rédige d'aprés ses lectures, sa propre pratique pieuse et ses expérien-
ces vécues á la cour royale frangaise. Dans la deuxiéme partié suivent, en XXXII chapitres les 
aspirations contemplatives, Aspirationes contemplativae ante et post sandám communionem — Aspi
rations contemplatives avant et apres la sainte communion. Ce sönt les méditations contemplatives 
en rapport a la sainte communion qui ont gardé le plus du style et de l 'atmosphére des soli-
loquias. Les „aspirations" de Rákóczi sont en rapport direct non seulement avec ses principes 
exposées dans les écrits de théorie de la politique, mais également avec le genre des Confessions. 

La forme definitive il la leur donna ä Rodostó, et vu sa pratique dejä assez longue de 
rédaction de priére, son genre aurait du posséder des antécédents hongrois ou mérne francais. 

La date de leur naissance n'est pas encore tout a fait déterminée. Le manuscrit autographe 
signé, avec le texte bilingue, date vraissemblablement de 1719-20. II est presque certain que la 
forme actuellement connue sóit née aprés l'achévement de la Confessio peccatoris (décembre 1719) 
et avant les Réflexions (1722) puisque dans le volume manuscrit de la Bibliothéque Nationale, 
le texte suit celui de la Confessio (fol. 673-914), et précéde les Réflexions signées et datées. 

6 7 S Z E K F Ü , t. m. 226. 
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