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Bernard Adams fordításának köszönhe-
tően II. Rákóczi Ferenc írói életművének 
két, politikatörténeti és irodalmi szem-
pontból is kiemelkedő fontosságú da-
rabja, az Egy bűnös vallomása (Confessio 
peccatoris) és Emlékiratai a magyarországi 
háborúról, 1703-tól annak végéig (Mémoires) 
vált elérhetővé az angol nyelvű olvasókö-
zönség számára. A Rákóczi írói pályafu-
tását markánsan meghatározó két prózai 
mű angol nyelven történő megjelentetése 
igen időszerű volt, tekintve, hogy az el-
múlt években nemzetközi szinten is egyre 
növekvő figyelmet szentelnek a közép-
európai irodalomtörténeti kutatásoknak, 
melynek fontos részét képezi a magyar és 
erdélyi irodalmi hagyományok vizsgálata 
is. Adams fordítása tehát nem csak a szűk 
értelemben vett Rákóczi- vagy kuruckor-
kutatások területén számít hiánypótló 
munkának, hanem alapvető forrásszöve-
ge lehet a magyar történelem 18. századi 
eseményeinek, politika- és eszmetörténeti 
tendenciáinak értelmezésében is.

A Confessio latin kéziratának első ol-
dalán olvasható feljegyzésből tudjuk, 
hogy Rákóczi 1716 karácsonyán fogott 
bele vallomásának megírásába Grosbois 
(ma: Yerres) kamalduli kolostorában. Ezt 
a munkát a szerző azonban néhány hó-
nappal később, 1717 tavaszán ideiglenesen 
félbeszakította, hogy még a törökországi 

emigráció előtt elkezdhesse a Mémoires-t, 
azzal a célkitűzéssel, hogy az 1703-tól 
1711-ig tartó szabadságharc eseményeit 
dokumentálja, és értelmezze a mozga-
lom bukásának lehetséges okait (igaz, ez 
a szerzői szándék, ahogyan arra a későb-
biekben kitérek, nem valósul meg hiány-
talanul). A két művet gyakorta emlegetik 
Rákóczi írói identitásának két pólusaként, 
és valóban: első olvasatra erőteljesen hat 
a műfaji és tartalmi kontraszt, amely azt 
az érzetet keltheti az olvasóban, hogy két, 
egymástól teljesen független szöveget ol-
vas. Azonban, amint azt a Confessióhoz 
írt kísérőtanulmányában Tüskés Gábor is 
hangsúlyozza, a két mű nem értelmezhető 
egymás nélkül, hiszen csak az együtt-ol-
vasás folyamatában, Rákóczi folyamatos 
önreflexiója nyomán bontakozik ki a fe-
jedelem összetett személyisége, sajátos 
történelem- és hitszemlélete. Ilyen érte-
lemben a Confessio és a Mémoires már a 
keletkezés folyamatában összefonódott: 
az előbbit átható vezeklő hangnem, az 
eleve elrendeltetés, az elkövetett bűnökért 
még a földi életben történő bűnhődés hite 
alapjaiban határozza meg az emlékiratok 
narratíváját is.

Az első kötetben foglal helyet a Con-
fessio angol fordítása, melyhez Robert 
Evans oxfordi történész írt előszót. Mind-
két kötetet Tüskés Gábor tanulmánya 
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zárja. Evans tanulmányában először 
kontextualizálja a szöveget, és rövi-
den összefoglalja Rákóczinak a korabeli 
nemzetközi politikai színtéren játszott 
szerepét, reflektálva a fejedelem változó 
megítélésének politikai és ideológiai oka-
ira. Ahogyan Evans is kiemeli, Rákóczi 
szerzői munkásságának értelmezéséhez 
elengedhetetlen annak megértése, hogy 
személyiségében egyszerre érvényesül a 
vezető, a politikus és a keresztény hívő 
identitása.

A Confessiót, Rákóczi ágostoni inspi-
rációjú vallomását a 18. századi spirituális-
vallásos latin nyelvű irodalom egyik rep-
rezentatív alkotásaként tartjuk számon, 
mely, ahogyan arra kísérőtanulmányában 
Tüskés Gábor rámutat, átmenetet képez a 
keresztény vallomások és a profán, ugyan-
akkor spiritualitással átitatott önéletírás 
között. A műfaj perspektívájából nézve 
tehát a mű előremutat a 18. század máso-
dik felében kibontakozó szentimentalista 
önéletírásra, melyet gyakran Jean-Jacques 
Rousseau Vallomásaival azonosítunk. A Con-
fessiót jellemző eklektikusság már csak 
azért is figyelemre méltó, mert jól illesz-
kedik a 17–18. századi főárambeli irodalmi 
tendenciákba. Eltérően a vallásos önélet-
írás konvencionálisnak nevezhető for-
máitól, a Confessio több műfajt is egyesít 
magában: a meditatív részeket megsza-
kítja egy-egy narratív betét vagy éppen 
útleírás; és fordítva, az imák, könyörgések 
beépülnek a narratívába, a történeti refle-
xiókba. Az egész írást áthatja az ágostoni 
szellemiség, ugyanakkor egyértelműen 
érzékelhető a Port-Royal-i én-írás, a francia 
janzenizmus erőteljes hatása is. Tudjuk, 
hogy a sárospataki és rodostói könyvtá-
rakban fellelhető francia nyelvű könyvek 
jelentős hányada janzenista ihletettségű, 
és a világi moralista írások mellett Rákó-

czi olyan Port-Royal-i gondolkodók műveit 
olvasta, mint Antoine Arnauld, Pasquier 
Quesnel vagy Pierre Nicole. Szerteágazó 
műveltségének és szemléletmódjának kö-
szönhetően Rákóczi kitágította a klasszi-
kus keresztény vallomás határait. A Con-
fessiónak a magyar önéletírásban betöltött 
jelentőségét Tüskés Gábor az angol Sa-
muel Pepys Naplójához hasonlítja. A mű 
keletkezéstörténete, az írói szándék és a 
műfaji sokrétűség mind olyan tényezők, 
amelyek a Rákóczi vallomását a magyar 
és erdélyi emlékírás sajátos példájává te-
szik: a Confessio a megbánás, a vezeklés 
hangnemében íródott, és annak az átme-
neti időszaknak a lenyomata, amelyben a 
fejedelem az ágostoni hitszemlélet segítsé-
gével próbál lelki békét találni a szabad-
ságharc bukása és száműzetése után. Az 
írói én kibontakoztatásának folyamata 
tehát nem csupán önigazolásra, a politi-
kai kudarcok megmagyarázására szolgál, 
hiszen az írás, az önreflexió, az önkritika 
gyakorlása Rákóczi számára spirituális 
gyakorlat is egyben, útkeresés, egy új, a 
korábbi bűneitől megtisztult én megalko-
tásának folyamata.

A Confessio fordításába a legnagyobb 
kihívást talán az jelenti, hogy a francia 
irodalmi hatás az eredetileg latinul meg-
írt szöveg stilisztikai jellemzőiben is meg-
mutatkoznak: a többszörösen összetett, 
bekezdésnyi hosszúságú mondatok, a sza-
bad bővítmények halmozása, a közbeveté-
sek, a mondatközi felkiáltások, valamint 
az elokvens, patetikus tónus mind utal-
nak a klasszikus francia stílus jelenlétére. 
A szöveg szerves részét képező metaforák 
és allegóriák az ágostoni és a janzenista 
konceptuális gondolkodás visszhangja-
ként poétikus magasságokba emelik a 
Confessiót. A latin nyelvű kézirat először 
1876-ban jelent meg, majd ezt követte 
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1903-ban a magyar nyelvű fordítás kiadá-
sa. Az eredeti kézirat francia nyelvű fordí-
tását a kamalduli szerzetes, Chrysostome 
Jourdain készítette el a Rákóczi halálát 
(1735) követő néhány évben. A francia 
fordítás néhány részletének modernizált 
változata először 1979-ben jelent meg a 
Corvina kiadó gondozásában, a Mémoires 
szövegével egy kötetben. Az MTA Iroda-
lomtudományi Intézetének XVIII. századi 
Osztálya nemrégiben fejezte be Jourdain 
francia nyelvű kéziratának kritikai ki-
adását, melynek megjelenése 2020-ban 
várható a francia Champion kiadónál.

Bernard Adams angol nyelvű fordítása 
hitelesen adja vissza a Confessio hangula-
tát és erőteljes spiritualitását. A fordítás 
az 1876-ban kiadott latin szöveg és Szepes 
Erika 1979-es magyar fordítása alapján 
készült. Modernizált nyelvezetének kö-
szönhetően a szöveg érthető, s ezáltal a 
tartalom könnyen hozzáférhetővé válik 
a mai olvasó számára. A helységnevek 
aktuálisan elfogadott formájukban sze-
repelnek, a kevésbé ismert hely- és sze-
mélynevek magyarázata lábjegyzetben 
szerepel. Adams fordításának stílusa len-
dületes és gördülékeny. A latin szöveggel 
és Jourdain korabeli francia fordításával 
összevetve megállapíthatjuk, hogy bár 
Adams fordításában javarészt megőriz-
te az eredeti szöveg fentebb említett sti-
lisztikai tulajdonságait, az angol szöveg 
jobb, könnyedebb olvasási élményt nyújt. 
Köszönhető ez annak, hogy a többszörö-
sen összetett mondatok, összehasonlítva 
a párhuzamos francia szöveghelyekkel, 
nem keltik a szintaktikai nehézség hatá-
sát, a grammatikai viszonyok egyértel-
műek, a fordítás tiszta, logikus nyelviséget 
tükröz. Emellett Adams fordításának köz-
pontozása sokkal szisztematikusabb, mint 
a francia szövegé. A fordító hű maradt az 

eredetihez abban a tekintetben, hogy a 
többszörösen összetett mondatokat álta-
lában nem osztotta fel különálló monda-
tokra, hanem a latin szövegben alkalma-
zott pontosvesszővel megtartotta az azok 
közötti relációt, viszont minden egyéb 
központozási kérdésben az egyszerűsítés, 
illetve az ortográfiai modernizálás mellett 
döntött. Kifejezetten látványos ez a döntés 
azokban az esetekben, ahol a halmozott 
melléknévi bővítmények között hiányzik 
a vessző a francia szövegben (a központo-
zásban megjelenő következetlenségre ma-
gyarázatot adhat az a tény, hogy Francia-
országban a helyesírást csak a 19. század 
első felében intézményesítették).

A Rákóczi egyik legfontosabb politikai 
írásaként számon tartott Mémoires-t olvas-
va kirajzolódik a szerző egy másik énje, a 
politikus és fejedelem, aki emlékirataiban 
arra törekszik, hogy dokumentálja a sza-
badságharc mozzanatait, és a nemzetközi 
diplomáciai világ elé tárja a mozgalom 
bukásának okait. A Confessiótól eltérően 
a Mémoires eredetileg francia nyelven író-
dott, valószínűsíthetően azért, mert vallo-
másával ellentétben Rákóczi emlékiratait 
a nagyközönségnek szánta. Ahogyan azt 
már megelőlegeztem, a szerző célkitűzése, 
hogy egy objektív, dokumentatív értékű 
művet írjon, nem valósul meg hiánytala-
nul: az elbeszélésben erőteljesen érvénye-
sülő szubjektív hangnem, a karakterraj-
zok és a fejedelem vallási meggyőződésen 
alapuló történelemszemlélete nyomán a 
Mémoires inkább hat önéletrajzi elemekkel 
vegyített politikai védőbeszédnek, öniga-
zolásnak. Az eleve elrendeltetés, az elkö-
vetett bűnökért még a földi életben történő 
bűnhődés hite áthatja az egész művet – 
hasonlóan a Confessio gondolatvilágához, 
hívja fel figyelmünket Tüskés Gábor. Az 
emlékiratok spirituális-vallásos jellegét 
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mutatja az is, hogy a szerző művét az Örök 
Igazságnak dedikálja, és elbeszélését Isten-
hez intézett fohásszal zárja.

A Mémoires-t először 1739-ben adták 
ki Hágában, Jean Neaulme nyomdász és 
könyvkereskedő megrendelésére, az His-
toire des Révolutions de Hongrie című an-
tológiában. Ismeretes, hogy Rákóczi még 
életében, a rodostói száműzetés alatt át-
nézette és javíttatta a francia szöveget. 
Hadd reflektáljak röviden a Mémoires mű-
faji sajátosságaira, mielőtt kitérnék an-
nak nemzetközi irodalmi jelentőségére és 
az angol fordításra. Elmondhatjuk, hogy 
Rákóczi emlékiratai illeszkednek a kor 
európai memoárhagyományába: a szemé-
lyes hangnem, a szubjektív reflexiók ré-
szét képezték ennek a műfajnak, gondol-
junk csak Retz bíboros, Saint-Simon vagy 
François de La Rochefoucauld emlékirata-
ira. La Rochefoucauld Mémoires-ját (1662) 
éppen ez az alig leplezett szubjektivitás, 
a narratíva énközpontúsága teszi iroda-
lompszichológiai tekintetben igazán ér-
dekessé. A szerző ellen elkövetett vagy 
elkövetettnek vélt igazságtalanságok, az 
önigazolás, a külső körülmények hibázta-
tása közös strukturáló elemek e két, egy-
mástól független írásban. Az énközpontú 
beszédmód ellenére La Rochefoucauld 
Mémoires-jai fontos helyet foglalnak el a 
francia történetírásban, hiszen értékes 
leírást ad a Fronde-ról és a mozgalomban 
részt vevő arisztokrácia kapcsolati hálójá-
ról. Ugyanígy nem alábecsülendő Rákóczi 
emlékiratainak jelentősége sem, hiszen 
más forrásból nem elérhető informáci-
ót szolgáltat a szabadságharcról. Sokat 
elárul a mű nemzetközi fogadtatásáról, 
hogy széles körben olvasták és idézték, s 

a szerző további sorsát is figyelemmel kí-
sérték. A száműzött Rákóczi szerepel Vol-
taire Candide-jában is: „Kunigunda edényt 
mosogat odaát a Propontis partján, még-
pedig egy oly hercegnél, akinek magának 
sincs sok edénye; rabnő lett szegény egy 
volt uralkodónak, Rákóczinak a házában, 
az meg a szultán kegyelméből napi három 
talléron él a menedén…” („Candide vagy 
az optimizmus”, in Kisregények, A világ-
irodalom Klasszikusai, előszó Benedek 
Marcell, ford. Gyergyai Albert [Budapest: 
Új Magyar Könyvkiadó, 1955], 215.)

Akárcsak a Confessio esetében, a Mé-
moires angol fordítását is stilisztikai tisz-
taság, lendületes elbeszélésmód jellemzi. 
A két kötet egymás utáni olvasása nem 
okoz disszonanciát, sőt a műfaji és tar-
talmi különbségek ellenére nagyon jól 
harmonizálnak egymással, köszönhe-
tően a fordítás szisztematikusságának 
és annak a sajátos fordítási stílusnak, 
amelyet Bernard Adams belevitt a szö-
vegekbe. Különösképpen kiemelendő az 
az alaposság, amellyel a lábjegyzetek ké-
szültek: a releváns történeti, irodalmi és 
bibliai információkat tartalmazó jegyze-
tek lényegre törőek, világosak, és segí-
tik a magyar történelem e periódusában 
nem jártas olvasót a két mű keletkezésé-
nek kontextualizálásában, az események 
nemzetközi színtéren való elhelyezésé-
ben. A kötet végén lévő válogatott biblio-
gráfia tartalmazza a témában megjelent, 
egyelőre javarészt francia nyelvű szak-
irodalmat. Bernard Adams élvezetes és 
hozzáértő fordítása kétségkívül pozitívan 
járul majd hozzá a 18. századi magyar és 
közép-európai irodalomtörténeti kutatá-
sokhoz.
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