
II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁRA
(HARMADIK KÖZLEMÉNY.)

III. A  bölcs ember könyvei.
A  XVIII. század a „fölvilágosodás“ százada, a természettudományok, 

a történetírás, a vallástól független filozófia és a forradalmi társadalom? 
bölcselet kora. Ennek a századnak szellem e nem érintette Rákóczi lelkét, 
de könyveinek egy csekély töredékén ráismerhetünk a világi tudás nyo* 
maira. Rákóczi nem volt filozófus, „pogány bölcs", a szónak politikai értei? 
mében, de a tudományosság szellem ének térhódítása elől ő sem zárkózott el.

1. Történelem.
Az igazi tudomány a teológia m ellett még mindig a história, amely 

magába olvaszt minden ismeretet: ez X V II. századi örökség a rodostói 
könyvtárban. Rákóczinak volt egy francia történelm e (4. sz.), de a magyar 
múlt képviselője sem hiányzott: V erbőczy Tripartituma, a rendi Magyar? 
ország talpköve (13. sz.).

Többi históriai munkái a hadtörténet körébe vonhatók: nem is várhatunk 
mást a nemes és vitézlő fejedelemtől. Olvasta Gallia históriáját (17. sz.), 
egy katonai munkája is volt, amiről közelebbit nem tudunk (18. sz.), Po/y? 
biost Jean?Charles de F o l a r d  máltai lovag és hadászati író kommentárjai? 
val bírta (37. sz.). Folard késői típusa volt a condottiere?nek, egész Európát 
végighadakozta a XVIII. század elején és taktikai munkái lázba hozták az 
akkori katonai és tudós világot. Polybios?kommentárja nagy vihart támasz? 
tott maga körül: még a század közepén túl is. N agy Frigyest élénken 
foglalkoztatja Folard egyénisége.

Fejedelmeknek való gyakorlati olvasmány volt Biaise de M o n l u c  francia 
krónikaíró Commentaires?je is (81. sz.), amit Henri IV  a „katona breviáriu? 
mának" nevezett. Zrínyi könyvtárában is megtaláljuk. Monluc marsall, 
az öldöklő XVI. század vaskezű harcosa, a diadalmas huguenot?üldöző: 
a miles christianus és a gascognei kalandorlovag keverékét mutatja. N em  
hivatásos író, inkább egy korai Corneille?hős, — mondja róla Sainte?Beuve. 
Talán Zrínyi prózai traktátusainak szellemi rokona ez a zord munka, 
amelyben a szelíd Rákóczi kedvét lelte . . .

A hadtudomány kevésbbé foglalkoztatta Rákóczit, mint a költő«hadvezér 
Zrínyit. D e azért egy másik híres katonaírónak, François de L a N o tE -n ak , 
Discours*]ait is megtaláljuk a rodostói könyvtárban (32. sz.). La N oue  
szellem i rokona a Commentaires  szerzőjének: Montaigne, Monluc szólnak 
erről a XVI. századi Julius Caesar?tanítványról, aki IV. Henrik mondása 
szerint fölért egy provinciával. La N oue, a zord idők hőse, a hugenot? 
táknak volt „vaskezű“ kapitánya. Tudós és hadvezér: a renaissance?lovag 
típusa, aki az evangéliumi szabadságért esik el és figyelm eztető tollával 
a katasztrófától óvja nemzetét: az ingadozó állam megmentésére egységet 
kiált. Komor stílusát és kem ény beszédét nem sok gyönyörűséggel olvas? 
hatták a rebellis kurucok, akik már megjárták egy keztyűsebb kezű világ 
diplomáciai iskoláját. La N oue az elmaradt nem ességet korholja: ebben 
M ikes m eríthetett tőle. D e Rodostóban nem igen tetszhetett az a fejezete, 
ahol a fejedelm eket szövetségre buzdítja a kereszténység ősi ellensége, a 
mohamedánok ellen. Puritán irodalomfölfogása viszont Rákóczi elveivel 
összhangban áll: az Amadis?regények olvasása az ifjúságra éppoly káros, 
mint Macchiavelli az öregekre!
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V olt még két történeti könyve Rákóczinak: mindkettőben az egyház; 
történettel ölelkezik a hadtörténet. A  híres V e r t o t  abbé nagy munkája 
a máltai lovagrendről (12. sz.): regényes epizódokban bővelkedik. Mikes 
itt is olvashatta Iréné történetét. Költőknek forrásmunka volt ez a história: 
Schiller innen vette a K am pf m it dem  Drachen  tárgyát. Mikes itt olvasta, 
hogy a mohamedán paradicsom tündérei olyan édesek, hogy ha valamelyike 
közülök a tengerbe találna pökni, a sós víz mindjárt elvesztené keserüségit 
(192. le v .) . . .  Innen írja ki szórukszóra, hogy Mohammed milyen szavakkal 
tiltotta meg a boritalt (181. lev.). A  templáriusok történetét (72—74. lev.) 
szintén V ertot nyomán m eséli el nénjének: azzal a mondással együtt, hogy  
iszik, mint egy templárista.

A  másik hadtörténetisegyháztörténeti munkát valószínűleg H e l y o t  és 
B u l l o t  írták: a vallásos és katonai szerzetesrendek története szintén az 
Egyház kebelén melegedő tudomány (23. sz.). Egy bizonyos: az a történet; 
tudomány, amely M ontaigne, Bayle, Voltaire szellem ét terjeszti, száműzve 
volt a szám űzött fejedelem  könyvtárából.

Rákóczi történetfölfogását term észetszerűleg a vallásosság dominálja. 
A  történelem  intézője az isteni G ondviselés, Isten, az „első mozgató" és 
az örök moderátor, amint a Traité de la puissance című munkájában ki; 
fejti (La H aye 1751. I. 152.). Rákóczi itt Szent Á goston (D e Civ. IV. 33.) 
és Bossuet tanítványa: Bossuet egyik történetfilozófiai tanulmányát (Poli* 
tique tirée de VEcriture Sainte) idézi is (u. o. 150.). Ez a könyv nem szerepel 
a rodostói listán, de Rákóczi utalása nyomán föl kell vennünk olvasmányai 
közé.

2. Ű tleír ások.

A  XVIII. század a földrajztudomány előretörését is jelenti. A  X VI. szá; 
zad óta meginduló fölfedező utazások, a kolonizáció mozgalma, a Föld 
gazdasági birtokbavétele, az exotikumok megism erése nagy érdeklődést 
tám aszt a népszerű földrajzi és néprajzi munkák iránt. Ennek a rengeteg 
irodalomnak négy jelentős munkáját bírta a rodostói könyvtár.

A z egyik szerző: L á b a t  dominikánus barát és misszionárius olaszból 
fordította Relation*ját Afrika nyugati partjairól (83. sz.). Jean de L a  R o q u e  
lovag, a Marseille;i akadémia megalapítója szír iái, arábiai és palesztinai 
utazásaival tette híressé nevét. Szíriái útleírását FLEURYsnek ajánlotta. 
A  Szentírás kegyeletes helyeit, az ígéret Földét járta be: még a fölfedező  
etnográfust is a vallásosság ösztöne serkenti, ő  volt a XVIII. század Lamar; 
tine*ja vagy Jean;Jerőme THARAuDsja, aki megjárta a Libanon cédrusait. 
Tudós szerző, aki a leírását sok irodalmi utalással fűszerezi: minduntalan 
Pliniust, Procopiust, Strabo;t, Josephus Flaviust idézi. Munkája végén egy 
szent anachoréta életrajzát adja. Sem Labat, sem La Roque nem azért 
utaztak exotikus tájakra, hogy a fölvilágosodás eszm éit fedezzék föl Európa 
szám ára. . .

A  másik két munka, amely ide, az Z/ineraria;rovatba osztható, a jezsuiták  
keleti m isszióival függ össze: beszám oló emlékiratok, értekező levelek a 
pogányok erkölcseiről, a katholikus vallás terjesztéséről. Tudjuk, hogy a 
libertinusok, a fölvilágosodás harcosai ellenezték a jezsuiták akcióját. 
M ontesquieu Franciaországban a toleranciát, Kínában a római hit kiűzését 
látta volna szívesen. Kína körül nagy affér támadt: a kár örvendő Voltaire  
külön fejezetet szentel az ügynek a Siècle de Louis X IV  végén. A  jezsuiták 
koncessziókat tettek a kínai neofitáknak, a dömés misszionáriusok azonban 
a bálványimádás megtűr ésével vádolták meg a nagy sikerrel térítő jezsuitá»
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kát. A  vita a Sorbonne elé került, amely a kínaiak ősi szokásait és erköl? 
cseit atheizmusnak és kárhozatosnak ítélte. A  kínai császár, látva, hogy 
az új hit apostolai maguk között sem egyeznek meg, egyszerűen eltiltotta  
a katholikus vallás terjesztését (1724). A  vértanúk emlékét a Lettres 
édifiantes et curieuses című jezsuita gyűjtem ény (102. sz.) örökítette meg, 
am elyből M ikes exotikus ism ereteit merítette. D ’Argens marquis, a Lettres 
chinoises szerzője és Voltaire a francia vallásvitákat akarták kigúnyolni 
a kínai disputa rajzával: nem ez az érdeklődés adta a rodostói olvasók  
kezébe a Mémoires des Missions=t (101. sz.), hiszen Rákóczi végrendeleté? 
ben tekintélyes összeget hagyom ányozott a jezsuiták keleti akciójára. 
Rodostóban nem azokat a földrajzi munkákat olvasták, amelyek valamely 
filozófiai, forradalmár tendenciát szolgáltak.

3. Természettudomány.
A  term észettudom ány és filozófia könyvei közül hiányzott Bayle, 

d’Argens, Montesquieu, Voltaire. Ha a fölvilágosodás úttörői valamiképen 
hatottak Mikesre, nem közvetlenül a rodostói könyvtáron keresztül hatot* 
tak. Egyedül F o n t e n e l l e  jelenlétére van némi támasztópontunk, ha Thomas 
C o r n e il l e  Dictionnaire des  arfs?jának új kiadását bírták, am elyet Fontenelle 
rendezett sajtó alá. Thom as Corneille aktiv részt vett az Akadémia szó? 
tárának munkálataiban és m inthogy az Akadémia nem vette föl a mester? 
ségek és a term észettudom ány szavait, pótlásul kiadta a maga szótárát 
^1694), amely első alapvetése az eljövendő Encyclopédie;nak. Unokaöccse, 
Fontenelle átnézte a Dict. des arts  harmadik kiadását és a matematikai és 
fizikai részt kibővítette. Ez az egy term észettudom ányos szótár azonban 
még nem jelenti a vallásellenes, racionalista propaganda bevonulását 
Rodostóba. Csak a gyakorlati érzék erősödésére vall, aminek fecskéje 
C h o m e l  Dictionnaire oeconomiquetja  is ( 2 .  sz.).

Chom el szótára afféle házi tanácsadónak készült, tele hasznos tudni? 
valókkal. Megtaláljuk benne a bölcsek kövének, a panacea?nak receptjét 
i s . . .  M ikes ismeretein meglátszik, hogy forgatta. A  búza szaporításáról 
(69. lev.), a selyem hernyó tenyésztéséről (60. lev.), a káposzta gyógyító  
hatásáról (56. és 76. lev.) itt kapott levéltém át. Chomel úgy látszik janze? 
nista érzelmű volt, mert a Biblia?kommentárok közül a Janseninsét ajánlja 
olvasásra.

Rákóczi a gyakorlati érzék szem pontjából már a XVIII. század embere. 
Kedvelt szerzője, az em lített Fleury abbé, szintén ebbe a modern irányba 
terelte az érdeklődését. Érdeklik őt a term észetrajz (21. sz.), a fizikai, 
mechanikai törvények (99. sz.). Szabad idejét a szellemi munka kipihené? 
sére kézművességnek, bútorok készítésének szenteli: ebben az ácsmester 
N agy Péter cár volt az európai fejedelmek mintaképe. Igaz, hogy ez az 
előkelő demokratizmus nem tudta már megmenteni az ancien régime«et 
a nagy m egrázkódtatásoktól. . .

V olt Rákóczinak két könyve, amelyekben a term észettudom ány a teoló? 
giával párosul: két mű, amely a XVIII. század tudományos hódításaival 
Isten létét bizonyítja. A  janzenista N oël P l u c h e  abbé Spectacle de la 
natúre*je Mornet szerint a XVIII. század legjobban olvasott munkája 
Bayle és Buffon után. A  szellemi látókör kitágulásához hamar hozzáalkal? 
m azkodott a vallásos világnézet. Pluche népszerű természetrajza nem más, 
mint az isteni Providentia apológiája, a term észet vallásos csodálata, amely 
már Pascalt áhítatos gondolatokra inspirálta. A  világ nagyszerűsége Isten? 
hez hasonlítható: Aquinói Szent Tamás és D ante gondolatát kapta itt
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Rákóczi népszerű formában. A  zsoltárok szelleme lengi át ezt az ifjúsági 
iratot: Coeli émanant glóriám Dei. A  fölfogás term észetesen anthropo* 
centrikus: Isten mindent az emberért terem tett. Mikes a gyapotról, a 
selyemhernyókról, az állatvilág kuriózumairól találhatott szórakoztató 
olvasmányt Pluche colloquia puerilia*iban.

D e r h a m  csillagászati teológiája (26. sz.) az atheisták és pogányok szá= 
mára készült, könnyen élvezhető modorban. A z angol királyi tudós társaság 
tagja a planéták lakhatóságáról elmélkedik, Kopernikus világrendszerének 
igazságát bizonyítja a naiv tapasztalás, sőt a filozófia ellen is, a tér vég* 
telenjébe több naprendszert helyez: ezt a nagyszerű szisztém át fogadja el, 
mert ez a legméltóbb Isten végtelenségéhez. A z egész világ, az égitestek  
nagyszerűsége Isten létét bizonyítja. A z univerzum mérhetetlen n a g y ..
A  csillagok között járó lélek m egveti a földi kicsinységeket. A  világ tőkés 
letes harmóniáját Isten igazgatja. N em  hagyott magunkra, mint az órás, 
megcsinálván az órát, magára hagyja a mechanizmust — így elmélkedik 
Mikes is (00. lev.). Derham elfogadja N ew ton gravitációs elm életét és 
Huygens teleszkópjával operál: kora színvonalán álló tudós, aki a világban 
mindenütt teleológikus célszerűséget lát. A  könyv konklúziója: Isten felé 
irányítani az ember végcélját. Derham nem áll egyedül munkájával a 
XVIII. század theodicaeájában: a keresztény optimista álláspontot kép* 
viseli Bayle és Voltaire szkepticizmusával szemben. Rákóczit nem tette  
deistává a N ew ton  elméletének természettudományos*materialista szel* 
l e m e . . .

íme: a világi tudás könyvei is teljes összhangban állanak a rodostói szent 
könyvekkel. *

Kitetszik ebből a rövid áttekintésből is, hogy a XVIII. század=eleji kul* 
túrának mindenfajta ága képviselve volt a Rákóczi könyvtárában. Enciklo? 
pédikus tudásanyag: az Encyclopédie  szelleme nélkül. Két dolog hiányzott 
elvileg a rodostói könyvtárból: a szépirodalom és a fölvilágosodás propa* 
gandája, bár mind a kettő föMölbukkan egy*egv vékony, sejtető erecskében. 
Mindez Rákóczi összeválogató tendenciáját tükrözi. A z ő vallásos lelkének 
m éltó kerete a 290 kötetnyi könyvtár, amelynek minden lapjáról a princeps  
christianus gondolatvilága szól hozzánk, a kétszázesztendős múltból.

Zolnai Béla.


