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SZÍJ REZSŐ 

MEGJEGYZÉSEK WITTMAN TIBOR CSOMBOR TANULMÁNYÁHOZ 

Szepsi Csombor Mártont egyre gyakrabban emlegetik tudományos és népszerűsítő 
irodalmunkban. Wittman Tibornak folyóiratunkban megjelent cikke egy éven belül már 
második volt az ő tollából. Sajtó alá készül az Europica Varietas teljes szövege. 1620 óta első 
ízben (mert a megelőző két kiadás csak részleges volt). így minden remény megvan arra, hogy 
Csombor Márton elfoglalhatja az őt megillető helyet az irodalmi köztudatban. Éppen ezért 
nem közömbös, hogy a róla szóló írások révén milyen kép formálódik róla. 

Wittman cikke folyóiratunk 1956. 1. számában voltaképpen ugyanazt mondja el, 
mint korábbi írása az Élet és Tudomány, 1955. 22. számában, észrevételem szerint nem minden 
ponton elfogadható változtatással, viszont feltétlenül értékes kiegészítésekkel. E két utóbbi 
mozzanat indít a hozzászólásra. 

Wittman Tibor, Csombor könyvét, az Europica Varietas-t ismertetve, a hollandiai 
Zuchthausok-kal kapcsolatban azt mondja : bennük a „szegényeket mesterségekre tanítják 
és dolgoztatják". — Ismerteti Csombor nyomán a bennük alkalmazott módszert, „amellyel 
a szegényekét a kényszermunka kegyetlen fegyelmébe beletörik". — Természetesn elítéli ezt az 
állapotot, amelyben a „szegények csak kenyérért és vízért dolgoznak"1 

Tehát, mint a kiemelések bizonyítják, Wittman mindenütt szegényékről ír a dolog
házakkal kapcsolatban, holott Csombor könyvében erről szó sincs. Az ellenkezőjét viszont 
nagyon is alaposan tárgyalja Csombor, ki csodálattal adózik a németalföldi szegénygondozás
nak. Koldusokkal sehol sem találkozik Hollandiában (és Angliában sem) éspedig azért nem, 
mert azok ispotályokban élnek, — amit maga Wittman is érint, és nem munkaházakban, amit 
helytelenül csap hozzá az ispotályokhoz,2 s még inkább félreérti Csombort, mikor így folytatja : 
Csombor „leírja a módszert is, mellyel e műhelyekben az embereket valósággal beletörik a 
kényszermunka rendszerébe,3 Ezzel szemben a valóság az, hogy a szegények ispotályokban 
élnek, s hogy azokban milyen ellátásban részesülnek (jellemzően a németalföldi társadalom 
akkori fejlettségére), álljanak itt Csombor vonatkozó sorai: 

„Sok ispotályok benne, sok betegek háza. Soha ez városban ember koldust nem láthat, 
mert el nem szenvedik, hogy a piacon járna, hanem hogyha ereje nincs reá, hogy munkál
kodhasson, tehát bizonyos helyre megyén, ahol őtet felveszik és ispotályba viszik. Ha pedig 
nem érdemli meg az alamizsnát, s mégis koldul, jaj bizony annak, ha rajta érik, mert a Zucht -
házba viszik, ahol megpróbálják, ha ehetik-e, avagy nem. Én istenem, mely nagy alamizsnál
kodás közöttük! Meglátnál egynéhány száz embert betegen feküdvén, ki mellett minden négy 
mellett egy asszonyállat, ki gondjukat viseli etc. Az elhagyatott árváknak is egynéhány köz
helyek vannak, ahol laknak, ahol őket külömb-külömb mesterségre tanítják és egyenlőképpen 
mindeniket veres ruházatban jártatják."4 

Látható ebből, hogy az ispotályokba szegényeket visznek s azokban nincs semmi
féle kényszermunka. — A dologházakba (Zuchthausokba) viszont azokat viszik, akár szegények, 
akár elszegényedettek, akik tudnának ugyan dolgozni, de nem akarnak, s munka helyett 
naplopásból, koldulásból szeretnének jól élni. Az ilyeneket valóban dologházakba viszik, 
azokkal a fiatalokkal együtt, akik romlott, gonosz cselekedeteik miatt kerülnek oda, mivel a 
szülők már nem bírnak velük. Csombor ezt világosan megírja : 

„A tisztátalan személyektől elhagyatott gyermekeknek is szép házuk és jó gondvise
lésük vagyon. A Zuchthausról (a deákok nevezik domus disciplinaris) így érts : Mivelhogy 
minden helyeken, de főképpen őközöttök találtatnak afféle elvetemedett fiak, akik atyjoknak 
anyjoknak szavokkal semmit nem gondolván, mindenféle gonosz cselekedetekre ugyan rohan-

1 Irodalomtörténeti Közlemények, 1956. J. sz. 30. !. — Kiemelés tőlem. 
2 Élet és Tudomány (1955) 22. sz. 676. 1. 
s U o . 
4 Europica Varietas. Amsiierdam-róX szóló részlet. 
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nak, tékozlók, szitkozódok, verekedők, paráznák, s a többi, erre való képest a becsületes és 
okos tanács csináltatott egy közönséges házat, kibe azoknak gonosz erkölcsöket idővel meg
zabolázhatná. Mindenféle mesterember benne, valamit az ember elgondolhat. Ide azért nem
csak az ottvalók, de egyebek is sok országokból gonosz fiukat elküldik és amire látják a benne 
való gondviselők, hogy alkalmas, tehát arra választják : kit deákságra, kovácsságra, kit szabó
ságra, ácsságra, ötvösségre és egyéb mesterségekre. De mind az mesterségen, s mind pedig 
annak előtte, míg reá fogják, bezzeg úgy kezökhöz tanítják, hogyha fene oroszlán volt is 
szelíd báránnyá változik."5 

Tehát javítás a cél, s hogy a módszer a mai felfogás szerint részben primitív, részben 
barbár, ez természetes. Azonban azt se felejtsük el, hogy a maga korában mégis az volt a fej
lettség legmagasabb foka, amit a spanyol impérium alól felszabaduló hollandiai társadalom 
tárt Csombor ámuló szemei elé. Abban a korban s még utána sokáig, az elesettek, a nyomo
rékok a társadalom gúnyolódásának tárgyai. Németalföld ezzel az általános gyakorlattal 
szemben a maga korát messze megelőzve rendezi a szegények (koldusok) és nyomorékok 
helyzetét, még hozzá olyan színvonalon, amely bizonyos vonatkozásban a modern társadalmi 
igényeket is kielégíti. Wittman Csombornak erre vonatkozó leírását ismételten hallatlanná teszi. 

Miért fontos ezt tisztázni? Éppen azért, hogy még jobban kidomborodjék az, aminek 
kiemelése Wittmannak is szándéka volt, hogy ti. ez a fiatal iskolamester, Csombor Märton, 
nem felületesen, hanem egy nyílt tekintetű pedagógus alaposságával vizsgálta a jelenségeket. 
A meglepően jó képességű írónak a — külső formák mögött lüktető belső lényeget is meg
kereső — szemével rögzítette a külföldi társadalmak intézményeit. Ő, aki koldust idehaza még 
többet láthatott, mint igazi és álkoldust Franciaországban, észreveszi, hogy a kálvini, tehát 
abban a korban haladó, polgári irányzatú társadalmak nem tűrik az ingyenélést, a naplopást 
sem Hollandiában, sem Angliában. Aki nem dolgozik, ne is egyék, ez az elv érvényesül. Aki 
pedig nem tud dolgozni, mert erőtlen, agg, vagy beteg, az szegényházba megy, ahol olyan ellá
tást kap, amit Csombor szinte irígylésreméltóan örökít meg az Europica Varietas-ban. Ha 
pedig munkaképes, akkor munkát szereznek neki, amiből tisztességesen megélhet. Ha a 
munka nem ízlik neki, akkor dologházba kerül, ahol, ha élni akar, valóban kénytelen dolgozni. 
Az ilyen munkára csakugyan illik Wittman szóhasználata, mert ez a munka ilyen értelemben, 
és csakis ebben az összefüggésben valóban kényszermunka. Csombor szerint ez a helyzet 
Hollandiában, nem pedig az, hogy a „szegényeket, árvákat" dologházba viszik, amint Wittman 
írja7. Hiszen ez azt jelentené, hogy néhány száz, vagy legfeljebb néhány ezer gazdag ember 
honfitársai százezreit dologházakba kényszeríti. Nyilván Wittman sem így gondolja. Csombor 
pedig, mint láttuk, éppen ellenkező rendezését írja le a kérdésnek. Amit Wittman a szegény
házakról ír, az kifejezetten a dologházakra, más szóval javítóintézetekre vonatkozik, amelyekbe 
azokat gyűjtik össze, akik dolgozhatnának, de nem akarnak, továbbá azokat az elzüllött 
fiatalokat, akikkel a szülők már nem tudtak mit kezdeni. 

Ezzel összefüggésben a németalföldi vallási helyzetet sem úgy jellemzi Csombor, ahogy 
azt Wittman summázza. Szerinte a kálvinizmus oly erős az ő igaz vallásában, hogy a „kato
likusok, arminianusok (protestáns szekta) nyílt utcán való meggyilkolása nem kelt fel
tűnést"8. Ilyet Csombor általános értelemben sehol sem, speciálisan is csak egy esetben állít. 

Az Europica Varietas-ban Csombor valóban beszél a hollandiai ortodox kálvinisták 
eljárásáról, amely a dordrechti zsinaton a fejedelem támogatásával látszólag diadalt aratott 
a liberálisabb, polgáribb, arminiaus irányzat felett, elnémítva a Csombor által név szerint nem 
említett nagy jogtudós Hugo Grotius-t, és vérpadra küldve a kancellárt, Oldenbarnevelt-et. 
Minderről Csombor csak általánosságban és igen óvatosan nyilatkozik, nyilván a hazai álla
potokra tekintettel. Amire Wittman céloz, az csak Vliessingenre áll. Legalábbis Csombor 
csak ezzel az egy várossal kapcsolatban említi azt, hogy ott a katolikust, vagy arminianust 
nyílt utcán is le lehet büntetés nélkül gyilkolni. A történész azonban tudja, mi volt ennek az 
oka. Vliessingen annak a spanyol hatalomnak a torkában feküdt a határ mentén, mellyel 
évtizedek óta élet-halálharcát vívta Németalföld népe. Tengeri' erősség, támaszpont, ahol 
csakugyan nem lehettek elnézőek azokkal szemben, akik vallásilag (s ebből joggal gyanít
hatóan politikailag is) az elnyomó hatalomhoz vonzódhattak (katolikusok), vagy liberálisabb 
elveikkel, s főleg kereskedelmi érdekből a háború befejezését szerették volna (arminianusok, 
városi polgárok). — Különben pedig Csombor más hollandiai városokban kifejezetten meg
említi, hogy a felekezetek békésen élnek egymás mellett, köztüka katolikusok is H. Rotterdam.9 

Enélkül miért is neveznék már az 1620-as évektől kezdve Hollandiát nemcsak a kapi
talizmus mintaállamának, hanem a gondolatszabadság klasszikus hazájának is, ahol Descartes 

5 U o . 
" Élet és Tudomány 1955. 676. I. 
7 Uo. . ' " 
8 Uo. 678. I. 
9 Europica Varietas 174 sk. I. 
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-eszméi a leghamarabb borulnak virágba, a felvilágosodás bölcsőjévé avatva Hollandiát. 
Ahol a katolizált Vondel már a maga kora társadalma előtt is a nemzet egyik elismerten leg
nagyobb költője lehetett. Mindez csak azért volt lehetséges, mert a spanyol hatalomtól magát 
függetlenítő Hollandia,a gondolatszabadság földje lett, tehát a vallásszabadságoké is. Logikusan 
annak a helyzetnek tovább fejlődéseképpen, amit Csombor oly finom tapintattal s mégis olyan 
történeti hitelességgel írt meg az Europica Varietas-ban, amelyben szó sincs arról, mintha 
katolikust, vagy arminianust akárhol a nyílt utcán bárki is büntetés nélkül meggyilkolhatna. 
Ilyen anarchiáról egyáltalán nincs szó, s még Vliessingenben is más okai vannak. Hadászati 
szempontból igen kényes helyen fekvő haditámaszpont volt e város az elnyomó spanyol 
hatalom és Németalföld határán, ez volt az oka az elfogultságnak itt is, nem pedig anarchia. 
Ez utóbbit Wiííman sem mondja. Mégis erre kellene gondolni, ha általános érvényű jellemzése, 
amit e tekintetben ad, igaz lenne. 

Wiííman érinti Csombor ideológiai közelállását Bethlen „protestáns abszolutista ide
ológiai eszmeköréhez", amit — mint írja — alátámaszt az is, hogy a „Basilicon dóron-t 
fordító Szepsi Korocz György is jóakarói közé számít"10. Ez így igaz, csak erre nézve nem tartom 
kielégítő bizonyítéknak Szepsi Korocz Györgyöt, aki éppen annak az /. Jakab angol királynak 
Basilikon dóron-ját fordítja le magyarra, aki lánya urát, tehát vejét, Frigyes p alzi választót, 
a csehek királyát teljesen magára hagyta, s aki Bethlen Gáborral sem szimpatizált, mivel 
alapjában reakciós uralkodó volt. Mint ilyen, azokkal a katolikus uralkodó körökkel tartott 
kapcsolatot Európában, amelyek ellen szabadságuk védelmére csehek és magyarok felkelni 
kényszerültek. Jakab sem meg nem akadályozta vejét, Frigyest vállalkozásában, sem segítséget 
nem nyújtott neki. Holott anyagi és diplomáciai téren egyaránt módja lett volna hozzá. 
Azzal, hogy nem támogatta vejét, önmagához bizonyult logikusnak, mert hiszen ha akár vejét, 
akár Bethlent támogatja, az ő felfogása szerint rebelliseket támogatna, akik az „Isten kegyel
méből" uralkodó törvényes királyuk ellen lázadnak fel, amelyre rövidesen Angliában is sor 
kerül majd. — Csombor megfordult I. Jakab Angliájában, elragadtatva szól Londonról, de 
ideológiai felfogásán nem érzik Jakab közelsége. A királyt csak azért nem láthatta, mert éppen 
azokban a napokban senkit sem fogadott nagy elfoglaltsága miatt — írja Csombor. Hogy 
Szepsi Csombor Márton Beíhlen fejedelem meggyőződéses híve, annak mélyebben fekvő okai 

' vannak, és fejedelem-pártiságának bizonyítékai közül számunkra elsősorban saját megnyilat
kozásai a döntőek, s csak azután olyan másodlagos bizonyítékok, mint a Szepsi Korocz György 
jóakaratú támogatása. Csombor saját kijelentései a leglényegesebbek e tekintetben. Az Udvari 
scholában így ír : 

„Ti penig, kik nagyságos nevet viseltek, mindnyájan háládatosak legyetek, mind 
külső, mind belsőképpen : külsőképpen mellette legyetek mindennemű segítséggel, belső
képpen penig nemcsak szájatökkai, hanem ugyan szüvetekkel valljátok, hanem egyszersmind 
higyjétek is választott királyotoknak lenni". — Továbbá : „Rövid időn, bizony minden kétség 
nélkül az Ur Isten bennünket megbüntet, ha ez mi Gedeonunknak, az Felséges Bethlen Gábor
nak, Magyarországnak, Tótországnak, Horvátországnak, Dalmatáknak választott királyának jó 
akaratját, fáradtságát, nyughatatlanságát, sok költségét, érettünk való sok szenvedését 
semminek alítjuk és meg nem köszönjük. Bizony az Ur Isten nem különben mint Gedeon által, 
ki csak lámpásait zörgette, ugy szégyenítette meg az mi kevély ellenségünket, ez mi megneve
zett királyunk által. Hol volt országunkban az erő? Hol volt a sokaság? Hol a hadnak segítője 
és éltetője a pénz? Csak az Hadnagyot keresé fel az Úristen, azzal mindent ada minekünk. 
Átkát hát az Ur Istennek el nem kerüljük, ha háládatlanok leszünk hozzá11. 

Ez tehát bátor, félreérthetetlen kiállás Beíhlen mellett, pedig nincs tudomásunk 
arról, hogy ehhez anyagi vagy egyéb érdekei fűződtek volna. Itt tehát egy valóban független 
szellem nyilatkozik Bethlen mellett, ami csakis benső meggyőzó'désének lehet következménye, 
nem pedig valamilyen érvényesülési vágy, vagy közvetlen jutalom reménye. S ennek a vallo
másnak jelentó'sége még élesebben áll előttünk, ha tudjuk, hogy ebben az időben már nemcsak 
a főnemesség húzódik Bécs előkelő tisztségeket s anyagi javakat ígérő császári palástja alá, 
hanem a köznemesség is „bedől" a Bethlen-ellenes rágalmaknak, amelyek tervszerűen kerül
nek forgalomba Pázmány és Eszterházy konyhájáról. Bethlenről pl. a nikolsburgi-béke éveiben 
(1621 — 1622.) Szécsi György Murányból a maga meghitt emberei által ezt üzeni Baiíhyány 
Ferencnek, a Bethlen mellé nehezen átálló, de mellette holtáig becsülettel kitartó nyugat
dunántúli fó'úrnak : „Bottiány uramnak izend meg, hogy ne bolondoskodgyék, hanem eo 
fölségének császár urunknak tartsa hívséget. Bethlenhez semmit ne bízzék, mert immár ittis 
az egész föld esziben vévén hittettlenségét Bethlennek, mind elállott tőle, az hada eloszlott, 

10 ír. Közlemények, 1956. 32. 1. 
11 Udvari schola 44-45. 
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csak szalad immár. Egy illyen hitván emberért ne veszítse el magát"12. — íme, így gondol
kodtak Bethlenről azok a földbirtokosok, kiket Bocskai és Bethlen kardja mentett ki Bécs 
föjtogatásából, s teszik ezt azért, mert a fejedelem politikájának plebejus és polgári vonásai 
letagadhatatlanok. Ami a fejedelmek politikájában a haladás irányából nézve a legfőbb érték, 
az a kor fő és köznemessége előtt a legnagyobb bűn volt. Az ellenreformáció hatása alatt egy 
Szécsi előtt Bethlen csak ,,hittván ember". De a külföld szélesebb horizontjával gazdagodott, 
a harmincéves háború előcsatározásaiból hazamenekült kálvinista iskolamester Fehérhegy 
után is a Bethlen által képviselt politikát látja a jövő útjának. Nem „császár ura" hívséget 
tartja szem előtt, az Ő szemében Bethlen a legnagyobb magyar. Neki válik Öntudatos szó
csövévé nyilatkozataibán, pösthumus kötetében, az Udvari scholában is. E tekintetben fenn
tartások és gátlások nélkül nyilatkozhatott, s Csombor nem is ingadozott, félreérthetetlenül 
állt Bethlen politikája mellé. 

* 

Végül még egy megjegyzés Witímannak az Udvari scholá-val kapcsolatos megállapítá
sához. Wittman azt írja, hogy ez a könyv, az Udvari schola, ,,ha nem is fejleszti tovább az 
Europica Varietas polgárias életeszményét, de nem is egyszerű nemesi erkölcstant ad"lS. Én 
úgy látom — s talán rövidesen megjelenő Csomborról szóló könyvemben részletekbe menően 
is bizonyítom majd — hogy Csombor nemcsak hogy nem fejlesztette tovább a polgárias 
szemléletet az Udvari scholá-ban, de annak még nyomát is alig találjuk meg benne. Mintha 
Csombort a papi palást felvételével egészen kicserélték volna, az Europica Varietas világias 
szemléletének nyoma sincs. Amit Wittman a maga igazolására idéz tőle, hogy ti. a ,»szegény
ség a mi gazdagságunk", ez annak szájából, aki az Europica Varietas-t megírta, kétszeresen 
is reakciós kijelentés. Reakciós a külföldön látottakhoz képest, és reakciós Bethlen egész 
gazdaságpolitikájával szemben. 

És mégis, éppen az Udvari schola rosszul sikerült kísérlete a döntő bizonyíték annak 
igazolására, amit Wittman az Europica Varietas-szal kapcsolatban ír, mondván : „értékes 
. . .kísérlet a polgári irányú témakör és hangnem hazai meggyökereztetésére"14. Én ennél is 
tovább megyek s könyvemben részletesen bizonyítom, hogy Csombor nem került hatása alá 
sem a XVI. század nagy vallási megrendüléseinek, sem a századfordulón jelentkező evangéliumi 
pietasu életérzésnek. Benne néhány megnyilatkozástól eltekintve.kifejezetten világi egyéni
séget látok. Ő az első a reformáció után, aki iskolamesteri, majd papi rangja ellenére kiförrot-
tan világi íróként érez, lát és ír, s akiről eddig gyakran helytelen képet adtak azok, kik megemlí
tésre érdemesítették. Sőtér egyik könyvében15 elismerő szavak mellett is csak mint kuriózum 
és anekdotagyűjtőt tekinti. — Turóczi-Trostler pedig — Descartes világát kéri számon 
Csomboron, Descartes történeti fellépése előtt! Bethlen Miklóssal veti össze és elmarasztalja16. 

Wittman Csombor képe sokkal reálisabb, s azt kiegészítve, röviden csak annyit fűzök 
hozzá a magam részéről, hogy miközben kutatjuk a magyar felvilágosodás kezdeteit, vagy ami 
ezzel egy, keressük az elvilágiasodás első nyomait a XVII. század kezdő évtizedeiben, s mi
közben azt látjuk, hogy az egész század folyamán, de még később is, a világi mondanivalók, 
a haladó eszmék igen gyakran egyházi keretben, vallási köntösben jelentkeznek, addig a század 
elején,,Csomborban egy sajátosan világi író-egyéniséget üdvözölhetünk. Nem úgy nézünk 
reá, mint akit a kései humanizmus tett világias gondolkodásúvá, vagy világias gondolatokat 
időnként megpendítő lázadóvá, hanem úgy látjuk őt, mint aki magara megtestesült világi 
ember irodalmunkban. Rajta nyilvánvalóan oly rosszul áll az egyházi ruha, hogyha lelkileg 
is hozzá próbálja magát igazítani, olyan suta és „jámbor" mű kerekedik csak ki, mint az 
Udvari schola. — Ennek „értéke" talán éppen abban rejlik, hogy mint „udvari schola", a 
maga esetlenségével csak még jobban kidomborítja az Europica Varietas világias, felszabadult 
szemléletét. Csombort bibliakritikája, azután kétségtelenül és meglepően élesen jelentkező f 
racionalizmusa (az Udvari scholában) nem az egyházi, hanem a világi életérzés szabad világa 
számára jegyezte el Őt. Ezért hiába is ment el Varannóra papnak, hiába erőszakolta magára 
a papi magatartást, semmiképpen sem állt jól neki. A mélyben — az Udvari schola szerint 
is — megmaradt annak, aki volt Danzigban, Amsterdamban, Londonban, Párizsban, a világot 
elfogulatlanul szemlélő szabad szellemnek, aki miután magára kényszerült ölteni a papi 
palástot, korai halálával mintegy búcsút is mondott a nem neki való világnak, meg sem érve 
ki vet élt művének, az Udvari scholá-nak megjelenését. 

12 Idézi Iványi Béla, Pázmány Péter kiadatlan levelei. 1943. 4. 1. 13 ír. Közlemények, 1956. 34. 1. 14 Uo. 16 Sőtér István, Francia —magyar művelődési kapcsolatok. Bp. 1941, 35. 1. , 16 Turóczi-Trostler József, Magyar cartesiánusok Bp. 1933. A magyar irodalom európaizálódása, Bp. 
1946. A magyar felvilágosodás előtörténetéhez, Irodalomtörténet, 1953. 3—4. sz. 
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