
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Adalékok az Érdy-kódex egy beszédének fonásaihoz 

A magyar középkor történetében nem elhanyagolható szerepe volt az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrendnek, a pálosoknak. Elterjedtségükhöz, népszerűségükhöz és jelentó'ségükhöz mérten kevés 
adat maradt fönn, legalábbis olyan, amelyet a kutatók figyelembe vettek. Gyöngyösi Gergely művei a 
legbővebb források a rend történetére, szervezetére, szellemi életére vonatkozóan, de ezt értékesen 
egészítik ki az egyéb helyeken levő adalékok. Bán Imrének az Érdy-kódex névtelen szerzőjéről írt 
könyvében1 többször is olvastunk róluk, hiszen égi pártfogójuk, thébai Remete Szent Pál mindkét 
ünnepére találunk beszédet a Karthauzi Névtelennél.2 Ez az egyiptomi szent3 hazánkkal a történelem 
folyamán szorosabb kapcsolatba került. Özsébnek, a remeteségbe vonult esztergomi kanonoknak 
követői róla vették nevüket, s a szent ereklyéinek nagyrésze másfél évszázadon keresztül a Buda 
melletti Szent Lőrincről nevezett pálos főkolostorban nyugodott. 1381. november 14-én ünnepélyesen 
vitték ki Budáról, a királyi kápolnából ide a szent testét, s ennek a transzlációnak az emlékünnepe 
sajátos magyar színt öltött. Ezért olvashatunk az Érdy-kódexben is róla. Bán Imre idézett könyvében 
közli a történelmi tudnivalókat, s e kis kiegészítés is ehhez kapcsolódik. 

Remete Szent Pál transzlációjának történetével viszonylag sokan foglalkoztak, hiszen egy politikai 
tett eredménye jelentkezett ebben,4 véghezvitelénél pedig nem kisebb személyiségek voltak érdekelve, 
mint Nagy Lajos király, Kaplai Demeter esztergomi érsek, Alsáni Bálint pécsi püspök és Horváti Pál 
zágrábi püspök. Maga a történet nem tartalmaz rendkívüli érdekességet, inkább a szöveg hagyo-
mányozódása figyelemre méltó. A múlt században többek között Ipolyi, Békési, e században Áldásy 
Antal, Holik Flóris, Zákonyi Mihály, Horváth János, Kardos Tibor írtak a transzlációval kapcsolatban, 
értékelvén annak fennmaradt korabeli latin nyelvű elbeszélését. Bán Imre elveti Holik Flóris állítását, 
mely szerint az Érdy-kódexben levő beszédnek nem közvetlen forrása az a történet, „amelyet 
Fuhrmann Mátyás 1799-ben Pesten nyomtatásban kiadott. Bizonyítása azonban (mármint Holiké!) 
kizárólag negatív irányú: a Karthausi valóságos forrását nem jelöli meg. Ez nézetünk szerint hazai pálos 
környezetben keresendő".5 

Holik Flóris a transzláció szövegéről írt cikkében* - melyet Bán Imre idéz - a szerzőt Alsáni 
Bálint környezetében keresi, ellentétben a régebbi véleményekkel, melyek szerint maga Alsáni állna a 
mű mögött. Kardos Tibor feltevése alapján talán Miklósfia Imre reguni főesperes lenne a szerző.7 Holik 
csak elismétli Békési megállapítását a keletkezés idejére vonatkozóan, vagyis hogy 1382-85 között 
íródott volna a transzláció szövege. Békési bizonyítása erre vonatkozóan nézetünk szerint is elfogad-

1 BÁN Imre: A Karthausi Névtelen műveltsége. Bp. 1976. 
2VOLF György: Nyelvemléktár IV-V.; Érdy-kódex Bp. 1876. 287-291., 462-468. Mivel Bán 

Imre a Volf György-féle lapszámozást követi, ezért mi is ezt használjuk. 
'Életét megírta Szent Jeromos: Vita s. Pauli primi eremitae. KiadvaP. L. 23. c. 17-30. - A szent 

életének „kritikai" feldolgozása a XVIII. századból: FUHRMANN, Mathias: Acta Sincera Sancti Pauli 
Neostadiil760. 

4ÁLDÁSY Antal: Alsáni Bálint bíbornok. Bp. 1903. 79. 
5 BÁN: i. m. 17. Ki kell egészíteni, hogy Fuhrmannak ez posztumusz műve. 
6 HOLIK Flóris: Alsáni Bálint és az Érdy-codex. ItK 1922.130-132. 
7KARDOS Tibor: A magyarországi humanizmus kora Bp. 1955. 70. 
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ható.8 A szerzőség kérdésében vannak nehézségek. Holik Flóris 1922-ben írja, hogy a szóban forgó 
szöveget a bollandisták adták ki először az Acta Sanctorumban.9 Innen vette át előbb Prileszky,1 ° 
majd Cornelius Flaminius,1' aki mint jó velencei honfi a transzláció megtörténtét cáfolta, s erre lenne 
felelet Fuhrmann posztumusz műve, amelyben szintén megtaláljuk.12 Bár a Századok hasábjain 
Zákonyi Mihály már 1911-ben írt ezzel kapcsolatban,13 Holik Zákonyi közlését nem vette figyelembe. 
Zákonyi hivatkozik Gyöngyösi Gergely „Vitae fratrum.. ."-jára, ahol csak röviden történik említés az 
átvitelről, mert „translationis series pulchro stilo scripta est in Breviario nostro".14 Emellett Zákonyi 
megemlíti Fuhrmann már idézett könyvét, az Érdy-kódexet és a pálos breviárium 1541-es (sic!> 
kiadását. E két forrásfelsorolást egybevetve kitűnik, hogy egyik sem teljes. A forráskutatást célszerű a 
liturgikus könyvekre is kiterjeszteni. A pálosok breviáriumából ugyanis három kiadás ismeretes. 
Zákonyi erről nem tudhatott, hiszen Hóman Bálint 1914-ben publikálta fölfedezését a Magyar 
Könyvszemle hasábjain.1 s Megtalálta a pálos breviárium első kiadásának egyetlen példányát, s ennek 
második kiadását is. Az első 1490, a 2.1537 körül, a 3.1540-ben látott napvilágot. így e könyveket is 
figyelembe kell venni, mert míg Holik Flóris XVII. századi, Zákonyi Mihály XVI. századi forrásra 
hivatkozik, mi a XV. század végéről származó szöveget is tanúul hívhatjuk. 

Érdemes előbb magát a latin nyelvű transzlációs szöveget vizsgálni a hagyományozás folyamán, 
majd ennek az Érdy-kódexben levő beszédhez való kapcsolatát, s végül ez utóbbinak egyéb pálos 
vonatkozásaira választ keresni. 

Az első nyomtatott pálos breviárium - melynek szerkesztője Tatai Antal1' - a transzláció szövegét 
az ünnep (november 14.) zsolozsmájanak olvasmányaként közli, hat részre felosztva. Ez szinte szóról 
szóra egyezik a bollandisták által közölttel, holott ez utóbbit egy régi kéziratból másolták, amint azt 
megjegyzik. A néhány eltérésből látszik, nogy azok olvasási bizonytalanságból erednek. Nem valószínű, 
hogy a török hódoltságot éppen az a kézirat vészelte volna át, amelyet a breviárium összeállításakor 
használt Tatai Antal. Gamaus S. J. az Acta Sanctorumban ha kezdetlegesen is, de törekszik a források 
megjelölésére. Ha ismeri az 1490-es breviáriumot, nyilvánvaló, hogy a könnyebb olvasás és az egy
értelműbb hivatkozás miatt ezt használja. Azonban nem ez történt. A viszonylagos „forráskülönbözés" 
ellenére is az eltérések csekély számából bátran következtethetjük azt, hogy a pálos rendben a 
transzláció története igen elterjedt volt, s annak hibátlan másolására gondosan ügyeltek, hiszen ez a 
remeterend múltjának egyik iegdicsőbb eseményét eleveníti fel, s mint ilyen hatékonyan hozzájárul a 
rendi öntudat fenntartásához. 

Igen korai szövegtanunk van arra, hogy a pálos rend konstituciójában helyet kapott a patrónus 
hivatalos tiszteletének előmozdítása, mivel a prioroknak kötelessége Remete Szent Pál „históriáját és 
transzlációját" leíratni.1' Ez a paragrafus természetesen a Jeromos által írt „Vitá"-n alapuló, január 
10-i ünnep officiumára gondol elsősorban. Viszont a rendi szellem magában hordja az átvitel meg
történte után annak leírását, s őrzését. 

Meglepő, s ugyanakkor érthető, hogy a következő, 15 37-es breviáriumban már eltérés található az 
előzőben levő szövegezéshez képest. Ezt jelentős rövidítés, jobban a tényekre való szorítkozás jellemzi. 

'HOLIK: i..m. Nagy Lajosról múlt időben beszél a történet, aki tudvalevőleg 1382-ben halt meg. 
Alsáni Bálintot pedig csak püspökként említi, holott ő 1385-től kardinális. Tehát e két időpont között 
íródott. 

»Acta Sanctorum 1.1643.608-609. 
1 •PRILESZKY, Johannes Bapt.: Acta Sanctorum Ungariae. Tyrnaviae, 1743-44. 
1 ' Cornelius FLAMINIUS: Ecclesiae Venetae antiqua monumenta. Velence, 1749. 
1 'Mathiae FUHRMANN: Anonymi Hungarici história de translatione S. Pauli Thebaei. Pest, 1799. 
1 »ZÁKONYI Mihály: A Buda melletti szent-Lőrinc kolostor története. Száz. 1911. 597. 
14 GYÖNGYÖSI Gergely: Vitae fratrum ordinis heremitarum S. Pauli primi heremitae. Bp. 

Egyetemi Könyvtár Kézirattára, cap. 35. 
15HÖMAN Bálint: Pálos breviáriumok és Missalék a XV.-XVI. századból. MKsz 1914. 292-296. 
1 ' Gyöngyösi írja a Vitae fratrum.. .-ban: „Magister Anthonius de Tata longo tempore predicator 

apud sanctum Laurentium, qui dedit primus ad imprimendum Breviárium et Missale Ordinis..." 134. 
17ELM, Kaspar: Quellen zur Geschichte des Paulinerordens aus Kloster Grünwald im 

Hochschwartzwald in der Stiftsbibliotek von St. Paul im Lavanthal - Sonderdruck aus der Zeitschrift 
für die Geschichte des Oberrheins Band. 120. 1972. 112. Itt köszönöm meg Mezey Lászlónak, hogy 
erre figyelmemet fölhívta. 
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Szükségessé tette a rövidítést a liturgiarendezéseik között kialakult arányosság, amely liturgikus 
úzusuknál már a 2. kiadású breviáriumukban is érvényesül, de főként az 1540-es kiadásban. Ekkor, 
1537-ben már ott szerepel Csanádi Albert verses officiuma Remete Szent Pálról - amely Kardos Tibor 
szerint „a magyar humanizmus legszebb emlékei közé tartozik"1 8 - , igaz hogy még a január 10-i 
ünnepnél „alia história" megjelöléssel. A november 14-i ünnepen az olvasmányok és könyörgés 
kivételével a zsolozsma többi részeit a főünnepről veszik. A terjedelmes antifonák, responsoriumok 
szintén szükségessé tették a lekciók rövidítését. A három évvel később, Velencében megjelent 
breviárium újabb eltérésekkel tartalmazza a transzláció szövegét. E könyvben az előzőhöz képest más 
helyeken is változások vannak, s úgy látszik, gondos liturgikus szerkesztési munka előzte meg ezt a 
kiadványt, amely a megszüárdult pálos ritust tanúsítja. Csanádi Albert verses officiuma itt nyeri el 
végleges helyét a november 14-i ünnepen. így alkalom is volt a kérdéses szövegen ismét csiszolni, azt 
szebbé, liturgikus használathoz még jobban illeszkedővé tenni. Az 1537-es változathoz képest az 
eltérések jellegét elég ha egy példa megvilágítja: 

Brev. Paulinorum 1537. 
Verum quila eiusmodi reliquie 
preciosissime essent, ne si 
in luce proferrentur impetu 
furentis turbe popularis rei 
exitus turbaretur, piacúit 
noctis sub süentio asportari, 
adeo tacive: ut longo post 
tempore fáma fuisset Pauli 
corpus isthic detineri. 

Brev. Paulinorum 1540. 
Verum quia eiusmodi reliquie 
preciosissime erant veriti, ne si 
in luce proferrentur impetu 
furentis turbe popularis rei 
exitus turbaretur, piacúit 
noctis sub süentio űrbe 
exportari, opinione sola 
haben apud eos remanente. 

A szövegváltozatok mellékesen vallanak arról is, hogy a pálosok igényesek voltak a végzett 
liturgiájukkal szemben. Nem elégedtek meg annak teljesen személytelen, szinte gépies végzésével,19 

hanem igyekeztek minél odaillőbb olvasmányanyagot alkalmazni még akkor is, amikor a történelmi 
viszonyok már korántsem voltak oly kedvezők, mint 1526 előtt. 

Hadnagy Bálint elöljárója parancsára s a rendi igények szerint állította össze Remete Szent Pál 
életéről a tudnivalókat Vita sancti Pauli primi heremite címen. Ennek első kiadása állítólag 1507-ben 
jelent meg Krakkóban, ám ezt Kelényi cáfolja.2 ° Jelenleg az 1511-es évszámot viselő velencei kiadása 
ismert csak, amellyel először Fraknói Vümos foglalkozott részletesen.2' A mű a Jeromos féle „Vitá"-n 
kívül tartalmazza a transzláció szövegét, majd egyéb rendi jellegű írásokat, elsősorban Remete Szent 
Pállal kapcsolatos csodák leírásait. Már Fraknói megállapította, hogy az átvitel története „úgyszólván 
teljesen megegyezik" az Acta Sanctorumban közölttel, s következésképpen azzal is, amely az 1490-es 

1 'KARDOS Tibor: Deákműveltség és magyar renaissance. Száz. 1939. 488-89.; Valamint vö. 
KARDOS Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. Bp. é. n. 209. 

19 Vö. MÁLYUSZ Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 261-262. 
20Vö. KELÉNYI B. Ottó: A Buda melletti szent Lőrinc pálos kolostor történetének első irodalmi 

forrása - Tanulmányok Budapest múltjából. IV. 1936. 87 skk. 
21FRAKNÓI Vilmos: Hadnagy Bálint munkái. MKsz 1901.113-125. 
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breviáriumban található. így megalapozott állítás, hogy a rend e szövegváltozatot tartja autentikusnak. 
István generális a rendtagoknak megtiltja, hogy remete ősük életét más fonásból ismerjék.22 Kitűnik 
ez Hadnagy szavaiból is, amelyek szerint a generális meghagyta neki, „ut vitám sancti Pauli patris 
nostri ab erroribus scriptorum stampatorumque exuerem".2 3 Ezek szerint többféle „vita" s esetleg 
más átvitel-történetek is forogtak közkézen. A rend ragaszkodása mögött — amellyel az 1490-ben 
kinyomtatott változat iránt viseltetnek - mélyebb ok sejlik föl, mint csak egy egységesítő törekvés. 

összefoglalva az eddigieket: a transzláció története már 1490-ben nyomtatásban megjelent. Had
nagy Bálint ezt vette át 1511-es művében. A rövidített s részben átírt 2. változat 1537-ben jelent meg, 
s a harmadik, helyenként újabb szövegezésű 1540-ben. A bollandisták az első változatot vették át a 
XVII. század folyamán, s ez vált ismertté. Eggerer (1663), Pongrácz (1732), Benger (1743), Prileszky 
(1743-44), Fuhrmann (1799) ugyanezt közlik. Pongrácz az átvitel megtörténtének tanúsítására több 
más forrást is felsorol.24 (Orosz Ferenc az 1747-ben, Sopronban nyomtatott kis művében2 s a szóban 
forgó eseményről felettébb röviden szól.) 

A szöveg szerzőjét az irodalomtörténészek egy világi pap személyében keresik. A pálos szellemiség
ről alkotott közfelfogás nem engedte meg, hogy a transzláció prózai történetét, amely Kardos Tibor 
szerint „egyike a magyar humanizmus legrégibb emlékeinek",2 * illetve ennek szerzőjét abban a körben 
keresni, amelyhez legközelebb áll, a pálosoknál. 

A szövegben Alsáni Bálint személye véleményünk szerint nincs olyan nagymértékben előtérbe 
helyezve, hogy ez egyértelműen utalna a pécsi püspök közvetlen környezetére. Hiszen ennyi erővel 
Zágráb püspökének, Horváti Pálnak a klerikusai között is kereshetnénk a szerzőt. A Nagy Lajosról 
zengett dicséret, a király szerepének kiemelése a szekuláris egyházi körökre semmivel sem jellemzőbb, 
mint a remetékre. Nagy Lajos retorikus jellemzése: „invictus princeps, hungarorum rex Lodovicus in 
potentia strenuus, in strenuitate preclarus, in claritate benignus, in benignitate sapiens, in sapientia 
providus, in Providentia verbo et opere christianus" születhetett pálos író tollán is. Elég csak egy 
pillantást vetni a pálos liturgikus könyvek kalendáriumaira, látjuk, hogy szeptember 11. Nagy Lajos 
halálának évfordulója rendi ünnep. A remeteszerzet a király emlékét kolostoralapításai, bőkezűsége, 
márianosztrai tartózkodásai,2 7 Máriavölgy naggyá tétele2 8 s mély keresztény lelkülete miatt külön
leges devotióval őrizte. S ez az átvitel történetében is jelentkezik. 

A nagy esemény leírásának befejezésénél arról olvashatunk, hogy Demeter esztergomi érsek-
kardinális az átvitel napját ünneppé nyilvánítja: „et ipsum diem pro festő translationis eiusdem 
deinceps celebrare vigore et autoritate sue legationis instituit et mandavit". Ezzel a rendelkezéssel 
szükségessé vált az ünnepi zsolozsma végzéséhez egy officium. Himnuszokat, antifonákat, respon-
soriumokat átvehettek a január 10-i főünnepről is. De olvasmányt már nem, hiszen a transzlációs 
officiumok olvasmányai hivatottak az átvitel történetét évenként újra felidézni. A pálosoknál így 
meghatározott igény merült föl a transzláció szövege iránt. S az igény legkézenfekvőbb kielégítése, ha 
maga a rend írja meg az átvitelt. Az e kérdéssel foglalkozók közül eddig Zákonyi említette meg, hogy 
liturgikus forrásokban is fennmaradt az átvitel története. Mivel ő a 3. változatot ismerte, nem vont le 
következtetéseket. Véleményünk szerint igen jelentős, hogy a kérdéses történet első forrása éppen 
liturgikus könyv. Ez utal arra a közösségre, ahol keletkezett, a pálosokra. 

Irhattak-e a pálosok ilyen színvonalon? - vetődik fel joggal a kérdé*. A pálos rendtől egy 
évszázaddal később, a XV. század végén nem állt távol a humanizmus, amint azt a már említett „verses 
officium" bizonyítja. Gyöngyösi Gergelynek, a rendfőnök-történetírónak a „devotio moderna" iránti 
elkötelezettségét Mályusz elemzi.29 Emellett ő gondosan hangsúlyozza, hogy a rend ellenséges 

2 2 Vö. KELÉNYI: i. m. innen veszi át MÁLYUSZ is: i. m. 6-7. 
23MÁLYUSZ:i.m.6-7. 
24Küküllei, Ransanus, Turóczy, Bonfini. PONGRÁCZ, Ignatius: Triumphus Pauli, Posonii, 1732, 

410. 
2 5 OROSZ, Franciscus: Synopsis annalium erenű-coenobiticorum ff. eremitarum ordinis S. Pauli 

primi eremitae Sopronii, 1747. 
"KARDOS: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955. 70. 
2 'EGGERER, Andreas: Fragmen panis corvi protoeremitici Viennae, 1663.132. 
2 »EGGERER: i.m. 156. 
29Vö. MÁLYUSZ: i. m. 263-274. 
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érzülettel viseltetik a -tudományok iránt, s Szombathelyi Tamás éppen a könyvekre, könyvtárakra 
vonatkozó részt nem veszi át Humbertus de Romanis regulamagyarázataiból.3 ° Ez utóbbi mellé csak 
egy adatot állítsunk Gyöngyösi Gergely feljegyzéseiből: Szombathelyi Tamás kedves kolostorában 
Csatkán szép könyvtárat állíttatott fel.3 * A pálos szerzetesek külföldi iskolázására a „Liber viridis"-
ben32 1401-ból találjuk az elsó' közvetlen utalást.33 Ezek szerint a rendnek már korán voltak 
megfelelő' iskolázottságú tagjai. így semmivel sem valószínűtlenebb a keletkezés helyét a pálosoknál 
keresni, mint Alsáni környezetében, mert a szövegre, amint fentebb is említettük, szükségük volt az 
officiumhoz. Rendjük történetében ez kimagasló esemény volt, Alsáni Bálint mozgalmas életében 
pedig csak egy epizód. 

Az Érdy-kódexben található, Remete Szent Pál átvitelének ünnepén mondót beszéd3 4 a transz
láció elsó' megszövegezésével, vagyis az eredeti és teljes szöveggel szoros kapcsolatban van. Mint már 
említettük, Holik határozottan elveti ezt az állítást, sőt példát is hoz, ami ó't igazolja.3 s Ezzel szemben 
több olyan rész található a beszédben, amely egyértelműen bizonyítja azt az állásfoglalást, amelyet 
Bán Imre is megközelít,3 6 hogy a források pálos eredetűek, s kiváltképp az átvitel leírása támaszkodik 
a latin eredetire. 

Maguk a személy és helynevek egyeznek. Például: „Annak wtanna Eegy Venecczey dws palogaar 
kynek Lanczlo Iacab vala newe keeree meg azon monostorbely peter apathwrtwl es az Conuentewl... 
- latinul így hangzik: „ . . . quidam Jacobus Lanczlo venetiarum civis . . . a fratre Petro abbate et 
monachis dicti monasterii...". A magyar változat lényegesen rövidít. De ez a példa is eléggé bizonyítja 
a szoros összefüggést a latin eredeti és a magyar nyelvű között, így a hallomásból szerzett értesülése a 
Karthausi Névtelennek mint forrás kizárható. 

Vagy a szent testének Velencéből történt kihozatala is lényegében hű leírás: „ . . . pechy Balynt 
pyspek es zágrábi paal pyspek eegy eeyyel nagy cheendesseeggel hogy az koez neep reeayok ne 
rohanna eeroette, myeert nagy boechoelettel tarttyaak vala hozaak zent palnak testéét keth apró 
zentoeknek testywel magyar orzagban." A latin ezt körülményesebben meséli el, hogy „in secreto 
lucifuge noctis süentio lucescente" történt a Velencéből való kiszállítás, és hozzáteszi: „cum duobus 
aliis corporibus sanctorum innocentum". A két aprószentről később nem történik említés, és mint 
járulékos megjegyzés kimaradhatott volna a magyar változatból, ha annak nem forrása a latin eredeti 
közvetlenül. 

A szent ereklyéjének a budai vár kápolnájában történt elhelyezése után „Kewes ydew azért el 
mwlwan az felsseeges kyral az majjyary yo wraknak tánachokbol" elhatározza a szentlőrinci 
kolostorba való átvitelt. Latinul ez: „Firmatur regis et regni maiorum consilium...". Ami itt 
szembetűnő, a „magyary yo wraknak" említése. Ezután Kaplai Demeter címeinek felsorolása az 
eredeti fogalmazás alapján szinte teljes az Érdy-kódexben is, holott ezt könnyen elhagyhatta volna, ha 
a kódex írója nem akar különösen hű lenni adatok dolgában az írásos forrásokhoz annak ellenére, hogy 
másutt bátran összevon. 

Nehézséget jelenthet, hogy míg egyik helyen „capella regia"-ként történik említés a budai királyi 
kápolnáról, addig a másiknál „zent lanos kapolnaya" szerepel. A középkor-végi Buaa másik jelentősebb 
ereklyéje, amely körül helyi kultusz is kialakult, Alamizsnás Szent János ereklyéje. Ennek transzlációja 
1489. november 10-én történt a budai királyi kápolnába.37 Az Érdy4códex írása idején már ország-

30MÁLYUSZ:i. m. 261. 
3'Documenta artis paulinorum I. Bp. 1975. 52. idézi Gyöngyösi: Vitae fratrum . . . 67. fejezetét. 
32Budapesti Egyetemi Könyvtár: Clat. 115. Inventarium paulinorum conventuum chartarum 

regesta et bullarium continens, „Liber viridis" dictus. - Részletes leírását lásd: MEZEY, Ladislaus: 
Codices latini medii aevi Bp. 1961.188-199. 

3 3 „Roma, 20 Febr. 1401. - Bonifacius IX priori generali et fratribus Sancti Pauli primi heremite 
Ordinis S. Augustini mandat, ut aliquos ex monachis idoneos ad stúdium sacrae scriptuare ad 
Universitatem Wyennensem vei Cracouiensem vei aliam mittant, et in Itália studia agentes Romano 
Officio uti valeant." MEZEY: i. m. 193. 

34Nyelvemléktár 5. Érdy-kódex 462-468. 
3 s HOLIK: i. m. ITK 1922.131. 
36BÁN:i. nú.J.7.. 
3 7KNAUZ Nándor: A budai királyi várpalota kápolnája. Pest, 1862. 8. 
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szerte tisztelik, s ehhez a pálos rend is hozzájárult, mert nyomtatott kalendáriumaiban február 3-án, 
illetve 4-én ott találjuk Alamizsnás Szent János ünnepét. Temesvári Pelbárt is írt róla beszédet.38 A 
latin szöveg - mint tudjuk - egy évszázaddal előbb íródott Alamizsnás Szent János transzlációjánál. 
Az Érdy-kódex bár beszédet nem közöl ünnepére, tudatában van népszerűségének. S ennek hatása a 
„zent Ianos kapolnaya" említése. 

Maga a beszéd címe: „Remethe zyz Zenth paal ewsewnknek ky hozasaarol" mint érv nem jön 
számításba, hiszen a karthausiak is remete rend voltak, így joggal mondhatták a tébai szentet 
„ewsewnknek". 

A továbbiakban az a kérdés, milyen forrásban feküdt a Karthausi Névtelen előtt a latin szöveg. 
Ugyanis az eddig elmondottak alapján egyformán vehette az első nyomtatott breviáriumból, Hadnagy 
Bálint említett könyvéből, vagy egy számunkra ismeretlen kéziratból. Eligazít e kérdésben az Érdy-
kódexben található néhány évszám. 

Maga a latin nem tartalmaz adatokat azzal kapcsolatban, hogy Remete Szent Pál holtteste hol, 
meddig nyugodott. Az Érdy-kódexben viszont ez áll: „ . . . zaaz hwzon ewt egheez eztendeeg 
nywgoweek embereknek ysmeretlenseegeenel. ..". Majd „.. . három zaaz nyoczwan eegy eztendoeben 
. . . hozataa Constantinapolban...", és „ . . . ott nywgoweek zent paal ewsewnk zyz zent teste zaaz 
heethwen eztendeeg". Annakutána pedig Velencében „nywgoweek tellyeseeggel nyolcz zaaz 
eztendeegh...". Hadnagy Bálint könyvében közöl egy táblázatot évszámokkal, amelyet ő maga állított 
össze, s forrását is megmondja: „ . . . manifeste colligi ex Chronica Jacobi Bergomensis lib. 9.".3 9 Ezek 
szerint Remete Szent Pál 

„Quievit tumulatus 69. 
Constantinopoli annis 829. 
Venetiis 141." 

A Karthausi Névtelen ezek alapján nem Hadnagy könyvét használta. Nehezen tételezhető fel, hogy 
ő egészítette volna ki évszámokkal a beszédet. Itt inkább egy olyan pálos forrás nyomát véljük 
felfedezni, amilyent évszámok dolgában hivatott volt kiszorítani Hadnagy Bálint könyve. Ma már 
eldönthetetlen, hogy a breviáriumot és mellé egy évszámokat tartalmazó kéziratot használt a másik 
remeterend tagja, vagy egy olyan kódexet, amelyben a transzláció autentikus szövege szervesen 
egészült ki az általa említett adatokkal. 

A beszéd példaanyagának vizsgálata szintén ékesen bizonyítja, hogy az Érdy4códex szerzője nem 
használta Hadnagy művét. Remete Szent Pál két csodájáról Bán Imre így ír: „Mindkettő kitűnő, szinte 
művészileg alakított elbeszélés. Forrásuk nincs, szerzőnk alighanem a pálos szomszédok szóbeü 
közlését teszi írásba."40 Ki kell egészíteni megállapítását azzal, hogy a két példa írásos forrással 
rendelkezik, amelyek ismertek. Mindkettő latin nyelvű eredetijét közli Eggerer,41 valamint 
Pongrácz.4 2 

A Karthausi Névtelen első példája, a diósgyőri eset szóról szóra a latin eredeti fordítása. A második, 
a bajcsi legenda már lényegesen lerövidítve került a beszédbe. Az összefüggés a latin és a magyar között 
azonban itt is szembetűnő és félreérthetetlen. Mivel ez utóbbi teljes terjedelme egy külön beszédet 
tenne ki, a rövidítés érthető. 

Hadnagy Bálint noha jó néhány Remete Szent Pállal kapcsolatos csodát felsorol, a diósgyőri esetet 
nem ismeri. Csak a soklyósi porkoláb legendáját említi, azt is összevontan.4 3 A Karthausi Névtelen 
hallás útján szomszédos pálos kolostorokból nem meríthetett olyan nagy pontosságai, ami megtapasz
talható az összevetés folyamán. Ismét írott pálos forrásra bukkantunk. 

38Pelbartus de Themeswar: Pomerium Sermonum de sanctis . . . Hagenau 1511. RMK III. 170. 
287-289. 

3'HADNAGY, Valentinus: Vita sancti Pauli primi heremite . . . 9. 
40BÁN:i.m. 101. 
4 * EGGERÉR: i. m. 167. 
4'PONGRÁCZ: i. m. 394-397. A diósgyőri eset után megjegyzi: „Haec cuiusque vetusta 

Gyöngyesinus eloquentia, quae ex ipsius proprio MS. quod ad manum habeo descripsi." 394. 
4 3 HADNAGY: i. m. 23. cap. LXXXI. 
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A két csoda megírása szónoki jártasságról tesz legalábbis tanúságot, ha nem írói készségről. A pálos 
rend igehirdetése a XV. század elsó' felében egy pápai engedély folytán fellendül.4 4 Gyöngyösi Gergely 
a rendi krónika lapjain több kiváló szónokukról emlékezik meg, akik a XV. században éltek.4 s 

Ugyancsak ő adja ki nyomtatásban a pálos prédikátor számára megszívlelendő' utasításokat.4 * Ezek az 
adatok közvetlenül vagy közvetve vallanak arról, hogy a pálosok rendelkeztek olyan írásokkal, 
amelyeket a néma barát tőlük kölcsönkért nagy művének megírásakor. Magyar nyelven viszont ő 
öntötte formába, amint arról a rá jellemző szerkesztés tanúskodik.4 7 

összefoglalva az eddig elmondottakat, megismételjük, hogy a transzláció latin szövegét, amely a 
pálosoknál liturgikus használatban is volt, e rendből eredeztetjük. Az Érdy-kódex tárgyalt beszéde 
pedig részleteiben pálos eredetű latin forrásokra megy vissza. A Karthausi Névtelen érdemeiből nem 
von le semmit az, hogy e beszédét nem elbeszélés, hanem tudatosan összegyűjtött írott források után 
készítette. 

Az Érdy-kódexnek csupán egy beszéde adta a vizsgálódás anyagát. Nem lenne érdektelen a pálos 
remeték által szintén tisztelt Remete Szent Antal átvitelének forrásait is kideríteni, mert minden adat 
egy kis fénysugár, amely ha halványan is, de magyar középkorunk irodalmi összefüggéseit világítja 
meg, s elfeledett, számba nem vett értékeinkből tár többet szemünk elé. 

Török József 

Ecsedi Báthori István meditációi és európai hátterük 

Ecsedi Báthori István „zsoltáros fohászai" - legalábbis egyelőre úgy tűnik - magányos, elszigetelt 
próbálkozásként jelentkeznek a XVI-XVII. század fordulójának magyar prózájában. Műfajának, 
jellegének meghatározásában ezért annyi a bizonytalan, vitatott kérdés. 

Toldy Ferenc a „beküldő által 1605-i énekeskönyvnek jelzett kéziratlomot"1 zsoltároknak nevezi, 
bár maga is érzi, hogy több ez a mű, mint zsoltárfordítás vagy parafázis: „ . . . de nem fordításai azok 
Dávid zsoltárainak, hanem csakugyan a Dávidé formájában és hangján, a szerzőnek vallásos ömlengései, 
melyek nemcsak hittudományi meggyőződései- és érzületéről tanúskodnak, hanem itt-ott személyes 
viszonyait, sőt a történelmet is érintik".2 

Incze Gábor felváltva beszél zsoltárokról és fohászokról,3 Pintér Jenő fohászkodásoknak,4 míg 
Horváth János elmélkedéseknek nevezi.5 

Az újabb szakirodalomból Klaniczay Tibor az imádsággyűjtemény megjelölést használja,6 Pirnát 
Antal „személyes hangú imákról és vallásos elmélkedésekről" beszél, illetve prózai vallomásokról.7 

Nagy Barna a fohászkodások elnevezés mellett foglalt állást: 
„Igaz, hogy ezek a sajátos könyörgések és imádságok igen sokszor szoros kapcsolatot mutatnak a 

hagyományosan Dávid király neve alá foglalt zsoltárokkal, mint ezek hosszabb-rövidebb részeinek 
fordításai, parafrázisai, egyéni zengzetű változatai, úgyhogy . . . a «zsoltáros fohászkodások* elnevezés 

44MALLECHICH, Gasparus: Quadriparíitum regularium... Wiennae, 1708. 192-193. 
4 5 Pl. Szombathelyi Tamás, Tatai Antal, Csanádi Albert. Gyöngyösi: Vitae fratrum... különböző 

fejezeteiben említve. 
4"GYÖNGYÖSI Gergely: Directorium singulorum fratrum officialium... Velence, 1520 körül, 

cap. XI. 22-24. „Ideo debent operám dare ut in domo habeantur libri varii ad hoc necessarii videlicet 
Vocabularia et expositiones Biblie, Vita patrum et libri historiales. In libri non sint avari, sed libenter 
communicent indigentibus. Sepius faciant exhortationen in conventu. Debent esse tanquam lucerne 
ardentes, ut concordet vita cum doctrina. . . . " 22. 

4 7„Elssew reeze . . . másod . . . harmad..." VÖ. BÁN: i. m. 118. 
1 TOLDY Ferenc: Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Pest 1869. 49. 
2TOLDY:i. m. 50. 
3INCZE Gábor: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században. Debrecen 1931. 102. 
4 PINTÉR Jenő: A magyar irodalom története. Bp. 1930.1.140. 
'HORVÁTH János: A reformáció jegyében. Bp. 1953. 315. 
*RMKTXVII.sz. 1.679. 
7 A magyar irodalom története. Bp. 1964. II. 45-46. 
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sem volna helytelen. Mindamellett jobbnak látszik az átfogóbb «Fohászkodások» cím, mert egyfelől a 
Biblia sok más része is beáramlott ide . . . ; másfelől, mert a zsoltárokhoz képest az író személyes, 
egyéni lírája, írói ambíciója, belső lelki életének, családjának, egyházának eseményei, külső-belső 
történései is sajátosan és terjedelmesen szóhoz jutnak."8 

A kérdés végleges eldöntése lehetetlen a teljes mű kritikai kiadása nélkül, hiszen a Toldy által 
közölt szemelvények alapján nem alkothatunk magunknak hiteles képet a műről, de még az eredeti 
kézirat olvasásával sem, a bibliai és egyéb források visszakeresésének s a lapok rendezésének hiányában. 

A töredékeiben fennmaradt, rendezetlen kézirat rekonstruálásában segítséget jelentene egy műfaji 
modell feltételezése, melyet Báthori követhetett könyve írásakor. Az a tény, hogy Báthori újra és újra 
javítja, írja könyvét, tudatos szerkesztésre vall: 

„Vgiann Varanonn uegeztem uala ell, de Eched uarabann itt uiobann irtam, az menire lehetett 
corrigaltam is. Jollehett azután ismeg uyonnann irtam,... ismeg uyobann iruan corrigaltam . . . 

Mostanis akarnám, ha meg ualaha uionnan írhatnám, mert elég makulalt es fogiatkozással uagionn, 
kitt en irni uioban keztem uala utolzor 1603. eztendöben."9 

A műfaji modell megállapításához szükséges a mű magyarországi előzményeinek és esetleges 
társainak felkutatása. Kortársakra gyakorolt hatásával valószínűleg nem számolhatunk, hiszen a kézirat 
1850-ig eltemetve feküdt az oláhfenesi Jósika-kastély kápolnájában, nyomtatásban nem jelent meg, 
másolás útján való terjesztéséről sem tudunk. 

E tanulmányában Báthori művének irodalmi megfelelőit a határokon túli kálvinista vallásos 
irodalomban próbáljuk keresni. 

Báthori eszményképei Kálvin és Béza voltak, Szent Ágoston mellett rájuk hivatkozik legtöbbet. 
Testamentumában műveit az „ecsedi prédikátorra hagyta, hogy ha a szükség úgy kívánja, Kálvin és 
Béza szellemében javítson, corrigáljon rajtok".1 ° 

Könyvtárában valószínűleg több latin Kálvin és Béza mű lehetett meg más kálvinista szerzők, 
teológusok és egyházatyák művei mellett (Crysostomus, Athanasius, Eobanus Hessus, Johannes 
Brentius, Rudolf Gualtherus, Luther stb...), hiszen gyakran szó szerint idéz, fordít tőlük (pl. Kálvin 
Genesis-kommentárját, De spiraculo vitae stb...). 

Ezért vizsgálhatjuk először a két reformátor környezetében (Genf és a navarrai udvar), az ő 
hatásukra kialakult vallásos irodalmat. 

1.1. A kálvinizmus viszonya a vallásos költészetben - attól függően, hogy melyik korszakát vagy 
melyik teológust vizsgáljuk - igen ellentmondásos. Kálvin ellenezte és tiltotta a bibliai témát, a 
hitigazságokat feldolgozó költészetet, az egyéni, laikus bibliamagyarázást. Ezért a korai francia 
protestáns költészetet az udvari, majd a vallásháborúk idején az elkötelezett, harcos művek jelentették. 
Még az 1578-ban összeült Sainte-Foy-i zsinat is ezt az elvet képviselte rendeleteiben: 

„Ceux qui mettent la main ä la plume pour écrire les histoires de PÉcriture Sainte en vers seront 
avertis de n'y méler pas de fables poétiques, et de n'attribuer pas ä Dieu les noms des fausses divinités, 
et de n'ajouter ni retrancher aucune chose de l'Écriture, mais de s'en tenir aux propres termes du 
Texte Sacré."1,1 

Ugyanakkor a Biblia értelmezésére és a művészi prózára maga Kálvin nyújtott példát az 
Institúcióval. Az emberi gyengeségről, a látszat-világ és a szellemi igazságok ellentétéről, a bűnök 
önkínzó beismerésének szükségességéről, a kegyelem bizonytalan voltáról szóló tanai, s az ezekből 
fakadó bizonytalanság szinte „predesztinálódtak" a költői kifejeződésre. 

"NAGY Barna: Tervezet Ecsedi Báthori István műveinek kiadására. It. Dolg. Szeged 1972. 111. 
9 A Báthori idézeteknél megtartjuk az MTA kézirattárában levő kézirat jelenlegi szárhozását, jel

ze ted 61.; 119/A. 
1 °KOMÁROMY András: Báthori István országbíró végrendelete. Száz. 1890. 312. 
1 * Idézi LEONARD: Historie generale du protestantisme. Paris 1961. II. k. 152. („Figyelmeztetnek 

mindazok, akik a Szentírás történeteinek megverseléséhez fognak, hogy ne keverjenek bele kitalált 
meséket, és ne tulajdonítsák Istennek hamis istenségek nevét, és ne tegyenek hozzá, ne is hagyjanak el 
semmit belőle, hanem ragaszkodjanak a Szent Szöveghez.") 
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S valóban, az 1575-80-as évektó'l induló laicizálódással, a vallásháborúkba való belefáradással 
egyidőben született meg a protestáns irodalom harmadik fázisa, egy befelé forduló, személyes líraiságú 
vallásos költészet és próza, melynek jelentó'ségére csak nemrég figyeltek fel az irodalomtörténészek, s 
így értékelése most kezdődött meg.1 a 

Ekkor alakul ki az a sajátos gyakorlatú, személyes vallásos költészet, melyen eró'sen érződik a 
szintén ekkor megjelenő zsoltárparafrázisok és az egyre nagyobb számban terjedő zsoltárfordítások 
hatása, mely egységes tömböt alkot a francia irodalomban (d'Aubigné, Du Bartas, Jean de Sponde, Des 
Masures, Simon Goulard, Jean Tagaut, Jean de la Taille, Cristophe de Gamon - és a katolikus 
Qtassignet, La Ceppéde). 

i Ugyanez a folyamat játszódik le a vallásos prózában is a XVI. század végére. Ennek a protestáns 
irodalomnak egyik reprezentatív műfaja a meditáció, mely szoros kapcsolatot tart a zsoltáros költé
szettel. 
"J I. 2. A meditáció intenzív, személyes vallásos gyakorlat terméke. Célja Isten dicsőítése, Istenhez 

fordulás a Biblia szövegén keresztül. Hagyományai Ágostonig nyúlnak vissza. Éppúgy, mint az 
ágostoni konfessziónak, hármas funkciója van: a bűnök megvallása, hitvallás és dicsőítés (confession 
diés péchés, confession de foi, confession de louange),13 s zz a karom törekvés legtöbbször keveredik, 
egymásba játszik. 

Nem válhat száraz bibliai szövegmagyarázattá vagy teológiai kérdések tárgyalásává, hiszen fő 
jellemzője a szent szövegek személyes átéltségű magyarázata, a bensőséges, mély érzelmi töltés. Mindez 
az imához közelíti, az ima (könyörgés és hálaadás) tulajdonképpen beleépül, általában indítja vagy 
lezárja a meditációkat. A szerzők elsősorban személyes használatra, de mások épülésére is írnak. 
I. 3. A meditáció műfaja megújul a kálvinista vallásgyakorlatban. Az első kálvinista meditációkat Béza 
írja. A Chrestiennes Méditations 1582-ben jelenik meg Genfben, majd a siker miatt már a rákövetkező 
évben újra kiadják.14 

Bézában épp zsoltárfordításai során fogalmazódott meg a mű gondolata még az 1550-60-as 
években, de nem véletlen, hogy a meditációk még húsz évet várattak magukra, s csak Kálvin halála 
után, a laicizálódás első éveiben jelentek meg. 

„ . . . il y a quelque temps qu'apres m'estre employé ä la traduction et exposition d'iceux, je me suis 
mis aussi á esbaucher quelques méditations sur ce subject ayant choisi comme pour un essay, les sept 
Psalmes pieca, nommez penitentiaux . . . le tout mon pour instruction et consolation particuliére."15 

Bár itt Béza azt vallja, hogy saját épülésére és vigaszára foglalkozik a hét bűnbánó zsoltárral, 
valójában didaktikus, gyakorlati r$\ ggette Amellett, hogy - mint már a zsoltárokban - kísérletet 
tett egy kálvinista esztétika gyakorlati megvalósítására a Pléiade „pogány" költészetével szemben 
(noha természetesen ott is megtaláljuk a vallásos inspirációt), fő célja az volt, amint Mario Richter 
megállapítja, hogy a gyónás szentségének eltörlése miatti tanácstalanságban példát mutasson a hívek
nek az új, egyéni konfesszióra, melyről így ír máshol: 

„Et quant a la confession, nous en trouvons cinq especes, que nous enseignons et prattiquons 
songneusement selon la parole de Dieu: non pas pour y chercher remission de nos pechez, mais comme 
fruits et effects du vray sentiment de nos pechez. 

1. La premiere est publique de toute FEglise envers Dieu, lors qu'elle s'assemble ordinairement 
pour ouír la predication . . . 

2. La seconde est d'un chacun particulier ordinairement respandant son coeur devant Dieu pour luy 
demander pardon,... 

12L. pl. Jacques PINEAUX: La poésie des protestáns de langue francaise 1559-1598. Paris 
1971.; Albert-Marie SCHMIDT: Étudessurle XVP siécle. Paris 1967.; Andre STEGMANN: L'apport 
des traductions des psaumes ä l'esthétique du baroque poétique. in: Szenei Molnár Albert és a magyar 
későreneszánsz. Szeged 1978. 155-162. 

13 Pierre COURCELLE: Recherches sur les confessions de Saint Augustin. Paris 1963. 15. 
1 "Theodore de BÉZE: Chrestiennes Méditations. Genf 1964. Mario Richter előszavával. 
1 s BEZE: i. m. 39. („Jó ideje már, hogy a zsoltárok fordítása és kiadása után néhány meditációt is 

kezdtem írni róluk, a hét bűnbánó zsoltárt választva próbálkozásom tárgyául . . . mindezt saját 
épülésemre és vigaszomra.") 
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3. La troisiéme est, quand un pecheur extraordinairement touché d'un vray zele de Dieu, vient 
jusqu'á confesser hautement sa misere, et la misericorde de Dieu envers luy, ä l'exemple de David. 

4. La quatriéme est particuliere, ascavoir quand un pecheur requerant consolation et asseurance de 
son salut, s'adresse á son prochain, et sur tout ä son Pasteur . . . 

5. Lacinquiéme est, quand un pecheur se reconcilie á celuy qu'il a offencé.. .m 6 

A bűnök felsorolásának a funkciója tulajdonképpen nem is a bűnök alóli feloldozás reménye; nem 
Isten előtt kell felfedni rejtett bűneiket, hanem az önvizsgálat által felfedezni magunkban Isten 
kegyelmét, tehát önmagunkon keresztül megismerni Istent. 

„Ha valaki előtted vallomásba kezd, nem tudósít téged a benne történtekről, hiszen a bezárult szív 
nem akadály kutató szemednek és az emberi keménység el nem hárítja kezedet... Magasztaljon a 
lelkem, hogy szeressen téged. Vallja meg sok-sok irgalmasságodat, hogy dicsérjen téged."17 

Béza maga hét meditációjában a második (I., VI., XXXII., XXXVIII., LII., LXXX., CXLIII. 
zsoltárról) és a harmadik fajta (LI. zsoltárról) konfesszióra ad mintát — saját vallomásával, példájával: 

„Et quel meilleur exemple de tout ceci scauroit-on choisir que moy-mesme? Aussi le veux-je 
publier afin que je sérve de miroir ou patron aux autres."1 8 

Ágoston szavai visszhangoznak itt a Vallomásokból: 
„Kinek beszélem mindezt? Nem, igazán nem neked, Istenem. Inkább színed előtt a véreimnek 

mondom én el ezeket a dolgokat, az én emberi fajtámnak, bármilyen kicsiny hányada bukkan is majd 
erre az írásomra. És miért? Nyilván azért, hogy ha magam, vagy bárki emberfia olvassa e sorokat, 
tűnődjünk el kissé: íme milyen mélységekből kell hozzád kiálltanunk Istenem."19 

Béza modellt ad itt a meditációra, melyet mindenki önmaga számára realizálhat, alakíthat. Nézzünk 
jneg egy ilyen modellt: Meditation sur le VIe psalme, commencant Domine ne etc . . . 

A VI. zsoltár két részre osztható. Az első részben (1-8. v.) a betegség leírása, a nyomorúságos 
állapot bemutatása váltakozik a segítségkéréssel. A második rész (9-11. v.) hálaadás a meghallgatásért. 

Béza — mivel bűnbánó konfessziót ír - az első részt bővíti és formálja át, hiszen a zsoltárok 
általában önmagukban nem voltak alkalmasak a bűnbánatra. Ez az egész meditációnak 9/10 része. Szó 
szerinti, idézetet nem találunk itt, a könyörgés és panasz váltakozó szerkezetét sem követi, a meg
szólítás is hiányzik. 

Panasszal kezdődik a meditáció, a beteg test helyett a bűnös lélek szólal meg, erősen eltávolodva az 
eredeti zsoltártól. Az egyén bűneiről szól s nem ellenségei rágalmairól vagy üldözéseiről. Nemcsak 
illusztrációt kapunk a kálvinista bűnfelfogásról (noha ez fontos volt, hiszen új módon közelítik meg), a 
bűn öngyötrő bevallásának, vállalásának, az alázatnak szükségességéről; a vallomás - felülemelkedve a 
didaktikus célon - átéltté és költőivé válik. 

„Helas, moy plus que miserable, assailli, préssé, outré de toutes parts, navré mortellement par ma 
conscience, percé d'outre en outre par le sentiment d'infinis forfaits, ne me restant plus que le 
profond abysme du desespoir . . . La térre s'ennuye de soustenir une si malheureuse creature, et ouvre 

16 Confession de la foy chrestienne, faite par Theodore de Beze,. . . Imprimé par Conrad Badius, 
M. D. LIX. 199—202. („A konfessziónak öt fajtája van, melyet Isten útmutatására gondosan tanítunk 
és gyakorolunk: nem bűneink bocsánatát remélve, hanem a miattuk érzett megbánásunk gyümölcse
ként, ennek hatására. 

Az első az egész egyház közös konfessziója Istennek, midőn szokás szerint összegyűlik a prédikáció 
meghallgatására . . . 

A második mindenki egyéni konfessziója, midőn kiönti szívét Isten előtt bocsánatért könyö
rögve . . . 

A harmadik, amikor a bűnös annyira felbuzdul Isten iránti szeretetében, hogy - Dávid példájára -
hangosan vall nyomoráról és Isten iránta tanúsított irgalmáról.. . 

A negyedik, amikor a bűnös vigaszt és üdvözülésének bizonyosságát keresve felebarátjához, főként 
lelkipásztorához fordul... 

Az ötödik, amikor a bűnös kiengeszteli azt, akit megsértett...") 
17Szent Ágoston vallomásai. Bp. 1973. V. könyv 1.165. 
1 *BÉZE: Chrestiennes Méditations. 63. („És tudnék-e a magaménál jobb példát választani? Azért 

is akarom közrebocsátani, hogy tükörként, mintául szolgáljak mások számára.") 
1 »ÁGOSTON: i. m. II. könyv 47. 

58 



desjá la grandé gueule de son abysme pour m'engloutir . . . O Dieu qui as dit que le moyen de n'estre 
pointjugé est de se juger soy-mesme.. ."20 

Ezt követi a megszabadításért való könyörgés - a dicsőítés érveléssel keveredik, szinte dialógussá 
válik Isten és a meghallgatásért fohászkodó között. 

„O Dieu, tu sgais le desir que j'ay d'estre instrument de ta gloire, et d'employer tout ce que tu 
m'auras fait estre á publier tes louanges: helas, Seigneur, mes pechez m'envoyant á la mort, empesche-
ront-ils l'effect de ceste volonte qui vient de toy? Car estant mort et gisant en la poudre, voilá tout 
mon dessein rompu, ma memoire sera quant et quant assopie, ma langue ne pariéra plus de toy, ma 
bouche ne sera plus, bref ce povre corps estant desfait, á quoy te servira-il, ni á ses prochains?"2' 

A hálaadás nagyon rövid - talán mert ehhez nem kellett példát adni, hiszen bármelyik zsoltár 
alkalmas erre a célra. Itt sem idézi külön a zsoltár szavait, hanem elszórtan beolvasztja a meditáció 
soraiba, de már sokkal jobban ragaszkodva az eredetihez, szó szerinti fordításait is adva. 

„ . . . FÉternel a exaucé mes prierés: FÉternel poursuivra d'escouter mes supplications, et par 
consequent tous mes ennemis, qui ont esté si outrecuidez, s'en vont confus, je les voy desiá tout 
esperdus, force leur sera de quitter leur malheureuse entreprise á leur grandé honte, changement 
d'autant plus admirable qu'il aura esté soudain et non attendu."2 2 

Több ez a meditáció, mint bibliamagyarázat, didaktikus célja ellenére is lírai, bár líraisága nem 
személyes, hanem névtelen, kollektív imákra emlékeztető', megtartja a zsoltárok hangját. Mégsem 
puszta parafázis, de teljesen nem térhet el az eredeti szövegtől, hiszen mintát ad. Csírájában már 
fellelhető a későbbi fejlődés vonala, mely Jean de Sponde szubjektív hangú meditációi felé mutat. 
Három irányban tágítja Béza a zsoltár gondolatmenetét: az önvizsgálat-állapotleírás, a hitigazságok 
tárgyalása és a dicsőítés felé. 

A meditációk stílusa jelentős szerepet játszott a protestáns költői nyelv kialakulásában, mint azt Ma
rio Richter is hangsúlyozza előszavában, Béza a navarrai udvarban „divatozó" „style coupée" szigorú, 
erőteljes prózáját ötvözi a bibliai hanggal, iskolát teremtve az őt követő meditáció-írók számára. 
1. 4. Béza példája nyomán az 1580-as években sorra lelennek meg a meditációk.23 Ez a tény - a 
különbségek ellenére is — érdekes eszmei-műfaji-ízléshomogenitást sejtet; e néhány év alatt keletkezett 
művek megífására-olvasására való igény irodalomszociológiailag figyelemre méltó jelenség. 

Nagy számukra magyarázat lehet az a kedvező fogadtatás, melyben Henrik és környezete részesí
tette őket, és épp emiatt kell résen lenni az egyéni vallásos hév és az akadémiai helyekre kacsintó, az 
udvarnak szóló buzgóság szétválasztásánál. Ez az igény felszíni megnyilvánulása a francia társadalom 
ekkori válságának, a vallásháborúkba belefáradt protestáns lelkivilága fejeződik ki ezekben az elmélke
désekben. A racionális, harcos és „száraz" teológiai fejtegetések után szükség volt az érzelmi közelí
tésre, a hit egyéni, átélt kifejeződésére. A kálvinizmus önvizsgálata találkozott a válságból eredő befelé-
fordulással; a zsoltár soraiban, Izrael népének szenvedésében és Dávid panaszaiban a hugenották, s még 
inkább saját sorsukra ismertek a protestánsok. Ezért válnak épp a zsoltárok a meditációk ihletőivé. 

2 °BÉZE: i. m. 52. („Ó jaj, én mindennél nyomorultabb, minden ellenem támad, szorongat, kínoz, 
lelkiismeretem halálra gyötör, határtalan bűnök kerítenek egyre jobban hatalmukba, már csak a 
kétségbeesés mély örvénye vár rám... A földnek fáj a hátán hordani egy ilyen nyomorultat, s már 
nyitja is hatalmas torkát, hogy elnyeljen. Ó Istenem, te azt mondtad, hogy akkor nem ítéltetünk el, ha 
mi ítéljük meg magunkat...") 

21BÉZE: i. m. 55. („Ó Istenem, tudod, mennyire szeretnék a te dicsőséged eszköze lenni, és 
minden adományoddal téged dicsőíteni: ó jaj, Uram, bűneim megölnek, s így megakadályozzák ezt a 
vágyam, mely tőled származik? Mert ha porrá leszek, meghalok, minden tervem meghiúsul, emléke
zetem elszunnyad, nyelvem nem dicsér többé téged, szám megsemmisül; ha tehát ez a szegény test 
megsemmisül, hogyan szolgál téged s felebarátait? . . . " ) 

22BÉZE: i. m. 58. ( „ . . . a Mindenható meghallgatta könyörgésemet; a Mindenható teljesíteni fogja 
az én esedezéseimet, s így minden ellenségeim, kik oly önhittek voltak, most megszégyenülnek, már 
látom is őket megháborodottan, hiszen fel kell hagyniuk nyomorult mesterkedéseikkel, s annál 
csodásabb ez a változás, amennyire hirtelen és váratlan volt.") 

2 3 A meditációkról szóló szakirodalom sajnos nagyon kevés, s magukhoz a meditációkhoz is nehéz 
hozzájutni, így az ismertetés során főként (d'Aubigné és Sponde kivételével) Mario Richter és Alan 
Boase írására támaszkodhattam csupán. Lásd. BEZE: i. m.; Mario RICHTER előszava; Jean de Sponde: 
Méditations avec un Essai de poémes chrétiens. Paris 1954. Alan BOASE bevezető tanulmányával. 
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1. La Roche-Chandieu (Antonie) de: Meditation sur le psaume XXXI. Az 1581-ben Lausanne-
ban elhangzott meditáció Beza kötetében jelent meg 1582-ben. A mű csak címében meditáció, 
valójában didaktikus értekezés, bibliamagyarázat. 

2. Simon Goulart: Ving-cinq Méditations chrestiennes de tessence, des noms, de la nature et des 
propriétés de Dieu. 

Szintén az 1580-as években keletkeztek, s 1610-ben jelent meg Genfben. La Roche-Chandieu 
meditációját folytató száraz, didaktikus értekezés. 

Mindkettő megmarad teológusnak, nem fedezik fel a zsoltárok költői értékeit. 
3. Guillaume Du Vair: Méditations. A kötet 1585-ben jelent meg. Bűnbánó és hálaadó zsoltárokról 

ír — inkább parafrázisokat. Elegáns, ciceroniánus stílus jellemzi, minden érzelmi átéltség nélkül. 
Érdekessége, hogy Du Vair katolikus moralista, filozófus és politikus volt. 

4. Dániel Toussaint: L 'Exercice de l'Ame fidéle assavoir priéres et méditations pour se consoler en 
toutes sortes d'afflictions. 

A meditációk személyessége, érzelmi telítettsége szembetűnő az 1582-ből származó műben, mely 
már címében jelzi a műfaj rokonságát az imával. Toussaint viszont nem zsoltárokhoz kapcsolódik. 

5. Duplessis-Mornay: Discours et Méditations chrestiennes. 1586-ban kiadott kötetében 
Savanarola meditációját is közli az LI. zsoltárról (melyet egyébként Luther is kiadott 1524-ben), 
mintegy saját munkájának igazolásául, ami bizonyítja ebben az időszakban a kálvinista személyes 
vallásos megnyilvánulások ritkaságát, önmagát ezzel egy irodalmi tradíció folytatójaként tünteti fel. 

Személyes, szubjektív hangú, önvizsgáló meditációit bűnbánó vagy hálaadó zsoltárokról írja, saját 
sorsára ismerve bennük. Bibliai nyelvével, stílusával éppúgy Bézát követi, mint a meditációk szerke
zetével: a zsoltár szövege beolvad a meditációba. Ugyanakkor eltérő sajátosságokat is találunk: a 
zsoltártól eltérő bevezetővel kezd, ennek tanulsága vezet az első versszakhoz. A gondolatmenetet a 
zsoltár szakaszai tagolják, melyeknek teljes szövegét adja, s ezek mindig az előző gondolatok konk
lúziójaként s a következők kiindulópontjaként szerepelnek. 

„Seigneur, ä qui plus á propos conviendra ce propos qu'á moy, qu'á moy que tu poursuis et en la 
chair, et jusqu'aux os? . . . Tu ois: mais non, hélas! pour moy. Seigneur, que puis-je donc plus dire? 
Certes: mais escoute au moins á ceste fois. 

«Seigneur, ne me repren point en ta fureur, et ne me corrige point dans ton ire.» 
Je ne demande pas, Seigneur, que tu ne me reprens point.. ,"24 

A bűnbánat és bizakodás témái eléggé konvencionálisak, költői képeket nem alkalmas, egyszerűsége 
mégis szép stílussal párosul. 

6. Agrippa d'Aubigne: Méditations sur les psaumes.2 s Noha csak 1630-ban jelentek meg, d'Aubigne 
1588-ban kezdte írni meditációit, ekkor keletkezett a legrégebbi (az LI. zsoltárról), a legkésőbbi pedig 
1626-ban (áXVL zsoltárról). 

Művére nem jellemző a szubjektív hangvétel, de nem is marad meg Béza kollektív érzelmeket 
kifejező, a zsoltár hangját és témáját túl nem lépő kezdeményezésénél - d'Aubigne aktualizálja az 
eredeti modellt. „Alkalmi" meditációi (barátja halálakor: XVI., barátja vigasztalására: LXXIIL, 
felesége halálakor: LXXXVIIL, a béke örömeiről: CXXXIIL, vagy a Henrik nevében írt bűnbánó 
könyörgés: LI.) témájukkal, gondolatmenetükben is igen eltérnek az eredeti zsoltároktól. Míg Béza 
„zsoltárai" beilleszthetők lennének a Bibliába, addig d'Aubigne aktuális célzásaiból pontosan meg 
tudja a kutatás állapítani a történelmi eseményt, időpontot, mely ihletője volt. 

„C'est cetté main qui fait tant de merveilles . . . tire un Joseph de la prison pour lui donner en main 
les resnes d'un Royaume, . . . A quoi nous attacherons les exemples de Henri quatriesme en France, et 
en Angleterre d'Elizabeth."26 

24Duplessis-Mornay: Meditation sur le psaume VI., idézi BOASE: i. m. CVIII. („Uram, kire is 
illene ez a beszéd jobban, mint rám, kit testemben, csonjaimig üldözöl? . . . Hallod: de nem, ó jaj! 
Uram, mit mondhatnék még? Igaz, de mégis hallgas meg most az egyszer. «Uram, a te búsulásodban 
ne feddj meg engemet, és a te haragodban ne ostorozz meg engemet.» (VI. zsoltár, Károlyi Gáspár 
fordítása) Nem kérem, Uram, hogy egyáltalán ne feddj meg...") 

2 5 Agrippa d'Aubigne: Oeuvres, Paris 1969. 
26d'Augibné: i. m. 542. („Ez az a kéz, mely annyi csodát tett.. . , mely Józsefet kihozta a 

börtönből, hogy egy királyságot kormányozzon.. . S még hozzátehetjük IV. Henrik példáját Francia
országban s angliai Erzsébetét.") 
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Szerkezetében is eltér Bézátói: először megnevezi az okot, mely alkalmat adott az egyes meditációk 
írására: „Occasion et argument: Sur une repentance que fit le Roi de Navarre, a la Rochelle, l'autheur 
lui fit present de cetté meditation, laquelle fut lors trés bien receue, et plusieurs fois prononcee par Sa 
Majesté.. ."2 7 

Ezt követi a zsoltár teljes szövege, majd a meditáció, melyben - Bézához hasonlóan - szintén 
visszatérnek a zsoltár szavai, rövidebben vagy hosszabban. Sokkal racionálisabb, s ebből következően 
több fontos bibliai helyet is használ érvelése alátámasztására, amivel Bézánál nem találkoztunk. 
Terjedelmében is jóval túlhaladja az eredeti modellt, mellyel egyébként szövegszerű egyezések is 
kimutathatók. Didaktikus mondanivalója ellenére nyelvezete költői, képei és metaforái sokszor a „Les 
Tragiques" soraira emlékeztetnek. 

Béza nyomán, az ő modelljét követve kialakult tehát egy jobbára bűnbánó zsoltárokkal foglalkozó 
meditáció-irodalom, mely a művek kölcsönös egymásrahatásával fejlődik. 

Az azonosságok mellett érdemes megfigyelni a műfaj kereteinek tágulását, a fejlődést, melynek 
lehetőségét már Bézánál láttuk. A meditációkban egyre inkább szubjektívvá válik a didaktikus, 
közösségi hang, megjelenik a hitigazságokon való elmélkedés, sőt Mornay-nál és d'Aubignénál is az 
önvizsgálat egyre konkrétabb formáival találkozunk, önmagukra vagy másokra, körülményeikre vonat
koztatják a zsoltár szavait, sőt aktuális célzásokat szőnek bele. 

A Bézánál kezdődő hármas fejlődési irány Jean de Sponde Meditációiban teljesedik ki.2 * 
I. 5. Sponde 1588-ban megjelent kötetében is Béza modellje realizálódik, de már gazdagodva a további 
fejlődés eredményeivel is. 

Nem a „közkedvelt" bűnbánó zsoltárokat választja; a konfesszió öt formája közül a harmadik 
valósul meg itt: a nyomorúságos állapot bemutatása. 

A meditációk szerkezete Bézának épp annyit köszönhet, mint Duplessis-Mornay-nak: a zsoltár 
tartalmától eléggé eltérő filozofikus bevezetővel kezdődnek, a psalmusok idézett versszakai adják a 
tagolást. Sponde-nál viszont (s ezzel az eddigiek során nem találkoztunk) a gondolatmenet egy másik 
fajta felosztása is jelentkezik - nagyobb egységenként, mint az egyes versszakok - , s ezt a tagolódást a 
gondolatmenetbe illesztett fohászok jelzik, melyek szervesen beépülnek, majd az egész meditációt egy 
végső ima zárja le. 

„Seigneur, garde-nous icy cependant ceste vie, qui nous est agréable, entant qu'elle nous sert á te 
servir: prolonge-la-nous, mais avec raccourcissement de noz malheurs, avec Prolongation de tes biens, 
jusqu'á la mórt:... et finalement sóit que nous vivions, sóit que nous mourions, fay que nous vivons a 
toy, que nous mourions á toy, Seigneur, en la main de qui est nostre vie, et nostre mórt. Amen."2 9 

Elmélkedéseinek tartalma erősen eltávolodik a zsoltárétól, mely sokszor csak ürügy az írásra. Más 
bibliai idézetet is beilleszt, de sosem bibliamagyarázás a célja. Ez a tartalmi bővülés abban a hármas 
irányban történik, melynek útjait Béza jelölte ki. Isten dicsőítése hosszabb és gazdagabb, mint a 
psalmusban, hiszen ez a dicsőítés a meditáció célja: „Tes oeuvres, tes biens, ta grandeur, ta puissance, 
finalement tes indicibles perfections sönt le subject de ta louänge. Tu nous redemandes donc ce qui est 
á toy, II te faut loué'r, pour te faire un Sacrifice agréable."3 ° 

27d'Aubigné: i. m. 536. („Alkalom és indoklás: A szerző a Navarrai Királynak készítette ezt a 
meditációt La Rochelle-ben tartott bűnbánata alkalmából, melynek őfelsége igen örült és többször el is 
mondott.") 1588. telén a La Rochelle-ben tartott gyűlésen miniszterei szemére hányták Henriknek, 
hogy a katolikusokat adományokkal halmozza el és szerelmeire túl sokat költ. Ezekre a bűnökre 
találunk is utalásokat a meditációban. 

2 "SPONDE: Méditations. La Rochelle(?) 1588. 
2'SPONDE: i. m. 80., a XLVIII. zsoltárról szóló meditáció befejezése: („Uram, őrizz minket evilági 

életünkben, mely kedves nekünk, ha téged szolgálunk: hosszabítsd meg életünket, de rövidítsd meg 
szenvedéseinket, s halmozz el bennünket jótéteményeiddel halálunkig... és végül, akár élünk, akár 
halunk, add, hogy érted éljünk s érted haljunk, Uram, a te kezedben, ki életünk és halálunk vagy. 
Amen.") 

3 "SPONDE: i. m. 119-120. („Alkotásaid, jótéteményeid, nagyságod, hatalmad, vagyis 
kimondhatatlan tökéletességed dicséreted tárgya. Csak azt kéred tőlünk, ami a tiéd. Dicsérni kell 
téged, hogy áldozatunk kedves legyen előtted.") 
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Ennek a célnak rendeló'dik alá tulajdonképpen az egész mű, az eltérő" részleteknek, a Bézáénál 
sokkal változatosabb hangnak, témáknak ez adja a közös értelmet. 

Bővül a meditáció a hitigazságokon való elmélkedés felé is. Ahogy Béza számára a fő célkitűzést a 
bűn, a bűntudat megfogalmazása jelentette, úgy kerülnek elő Sponde-nál is a hasonló kérdések: az 
úrvacsora, a predesztináció stb. . . De sohasem válik teológiai fejtegetéssé, mindig egyéni, személyes 
marad. 

A legjelentősebb gazdagodás azonban a harmadik irányban történik: az önvizsgálat, az állapotleírás, 
mely Bézánál még a kollektív bűntudat szintjén állt, Sponde-nál szinte Ágoston Vallomásaihoz hasonló 
személyességet ér el. 

Az individualizálódás két szinten jelentkezik. Mint már Duplessis-Mornay-nál és d'Aubigénál, nála 
is megjelennek az aktuális politikai célzások (noha sokkal áttételesebben és költőibben), Izrael és a 
hugenották, Dávid és Henrik közti párhuzam, a hugenották vereségeire vagy sikereire való reagálás, 
mint ezt Alan Boase elemzi bevezető tanulmányában. 

Mindez igazolhatná Émilie Droz gyanúját, mely szerint Sponde műve nem vallásos hév, hanem 
világi ambíciók ihletésére jön létre, Henriknek ajánlott meditációival akadémiai állásra pályázik.3' 

A műnek van azonban egy másik, mélyebb szintje is, melyre a szakirodalom még nem figyelt fel: a 
négy meditáció Sponde belső válságának kifejeződése, személyes problémáit, vívódásait tükrözi. Egész 
élete és életműve a századvég individuális és társadalmi válságának kifejezője. Ennek a válságnak talaján 
születik személyes hangú, felfokozottan lírai, feszült művészi prózája, innen származik befelé forduló, 
önvizsgáló attitűdje. 

A meditációkban ugyanaz a dráma játszódik le, mint a hozzájuk csatolt, velük együtt kiadott Essay 
de quelques poémes chrestiens3 2 záróversében: 

XII. 

,,Tout s'enfle contre moy, tout m'assaut, tout me tente, 
Et le Monde et la Chair, et FAnge révolté, 
Dont l'onde, dönt l'effort, dönt le charme inventé 
Et m'abysme, Seigneur, et m'esbranle, et m'enchante. 

Quelle nef, quel appuy, quelle oreille dormante, 
Sans péril, sans tomber, et sans estre enchanté, 
Me donras-tu? Ton Temple oü vit ta Saincteté, 
Ton invincible main et ta voix si constante. 

Et quoy? mon Dieu, je sens combattre maintesfois 
Encore avec ton Temple, et ta main, et ta voix, 
Cest Ange revolté, ceste Chair, et ce Monde. 

Mais ton Temple pourtant, ta main, ta voix sera 
La nef, Fappuy, Foreille, oü ce charme perdra, 
Oü mourra cest effort, oü se rompra ceste Ondé." 

Az első versszak a gyötrődés, a kísértés bemutatása: a Világ, a Test és a Lázadó Angyal csábításai
nak leírása. 

A második versszak a keresésé: támaszért, segítségért kiált, melyet Isten Templomában, egyházában 
kell megtalálnia. 

Látszólag szimmetrikus szerkezetű a vers, az első két szakasz motívumai: Világ, Test, lázadó Angyal 
- támasz, meghallgatás -.Templom ismétlődnek a második két szakaszban. A szimmetria azonban 
csak látszólagos, hiszen felborul a motívumok logikája: a Templomban ugyanaz a kísértés várja, 
kitevődik az egyenlőségjel a Templom és a kísértések között. 

3 1 Emuié DROZ: L'Imprimerie ä La Rochelle. Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance XVII. 
1955.138 

32SPONDE:i.m. 198. 
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A Második rész csupán a negyedik versszak, melyben mégis megtalálja a megnyugvást; itt a 
Templom egyenlő lesz a támasszal, a biztonsággal, ám ugyanakkor - bár csak lexikai szinten - a halál 
rendelődik melléjük harmadikként. Ez az aszimmetria, a .,de mégis"-sel bevezetett rövid válasz elárulja 
a görcsös hinni akarást, támaszkeresést, önmaga meggyőzésére írja a negyedik versszakot. 

A konfliktus az „én" és Isten között, az ebből fakadó feszültség a forrása a meditációk szubjekti
vitásának, vallomásos jellegének. 

Az első meditáció a XVI. psalmusról (Dixit Insipiens . . . ) még egy istentagadóval szemben hangoz
tatja a vallás igazságait, de a zsoltár kiválasztása árulkodik. Már ebben a meditációban, de még inkább a 
másodikban (a XLVIII. zsoltárról) egyre sűrűbben saját kételyei jelentkeznek. 

„Comment souffres-tu, Seigneur, tous ces opprobres? N'es tu pas l'Ouvrier de cest ouvrage? n'en 
es-tu pas le maistre" ? 3 3 

„Les uns sönt des Cains, les autres sönt des Abels. Et d'oü vient ceste inégalité? A ceux quí 
demeurent en toy, de ta gráce: á ceux qui s'enfuyent, de leur malice. 

Et pourquoy ne fais-tu point grace esgalement á tous? "3 4 

„Vaudroit-il pas mieux n'avoir jamais esté, que finir d'estre et commencer de n'estre plus? Mais oü 
sönt tes belles promesses de vie? Ceste vie, Seigneur, qui d'ailleurs est si courte, á quelle fin? pour la 
perdre? " 3 s 

A kételyeket mindig a hit és megértés problémája követi: 
„ . . . mes esprits ne scauroient comprendre ce que je contemple de mes yeux, et je veux scavoir 

ce que tu veux mesme que j'ignore."36 

„Donne-moy intelligence, Seigneur, et que je comprenne tes mystéres."3 7 

S csak egy választ talál rá: az emberi ész nem képes Isten igazságának megértésére, csupán a hit. 
„ . . . je me contente que tu en cognois la raison. Je ne m'en travaille point, car tu veux que je me 

repose en ce que tu dis."3 * 
A hitet a templomban keresné, az egyéni töprengések helyett a gyülekezetben kellene találni a 

bizonyosságot. Sponde azonban - mint a versben is - itt is elárulja bizonytalanságát, bizalmatlanságát 
a tételes dogmákban, a szervezett egyházban. Hiszen már 1584-ben felháborodott hangú levelet kap 
Bézától, amiért nem jár rendszeresen templomba. 

33SPONDE: i. m. 24. („Hogyan tűrheted, Uram, mindezt a gyalázatot? E műnek nem te vagy-e 
alkotója, nem te vagy-e ura? ") 

3 4 SPONDE: i. m. 29. („Egyesek Káinok, mások Ábelek. Honnan ez az egyenlőtlenség? Azok közt, 
kik benned élnek, kegyelmedben, s kik gonoszságukban elfutnak előle. Miért nem árasztod kegyelmed 
egyaránt mindenkire? ") 

3 sSPONDE: i. m. 79. („Nem lett volna jobb soha nem élni, mint létünket befejezve megkezdeni a 
nemlétet? Hát hol vannak az életről szóló szép Ígéreteid? Mivégre, Uram, ez az amúgy is oly rövid 
élet? hogy elveszítsük? ") 

36 SPONDE: i. m. 29. ( „ . . . eszem nem tudná felfogni, amit szemem lát, s én még azt is tudni 
akarom, amiről te azt akarod, hogy rejtve maradjon előttem.") 

3 7 SPONDE: i. m. 79. („Uram, adj nekem értelmet, hogy megérthessem titkaidat.") 
3 8 SPONDE: i. m. 30. („Megelégszem azzal, hogy te tudod az okát. Nem gondolkozom rajta, mert 

te úgy akarod, hogy megnyugodjak abban, amit mondasz.") 

63 



„Je scai que les enfans doivent tousjours, et par tout, méditer indifféremment tes merveilles, car 
elles sont tousjours et par tout. Mais aussi quand je contemple l'estendue du Monde, il faut que je 
confesse, mon Dieu, que mes imaginations me sortent point du Monde: je ne contemple point, mais 
seulement le Monde . . . 

Si j'entre en mon cabinet, je te voy, je te considére mais c'est en solitude: et combién que tu sois 
avec moy, je ne suis pas pourtant en la compagnie de mes fréres . . . J'accours donc ä ceste compagnie, 
je mesle mes méditations á leurs méditations."3 9 

A kételyek, kérdések a harmadik meditáció bevezető részében sűrűsödnek (az L. zsoltárról), ez a 
fordulópont. Kérdésekkel, kereséssel kezdődik: „Oü suis-je, mon Dieu? mais, ö mon Dieu, oü es-tu 
toy-mesme? Car voylä, je te cerche au Monde et je ne t'y trouve point: parmy les hommes, et tu n'y es 
point: en l'Église, et je ne t'apper^oy point."4 ° 

Sem a világban, sem az emberek között, sem az egyházban, a Templomban nem találja Istent. 
Gyötrelmei mélyéről kiált meghallgatásért, lázad: „. . . pourquoy me détiens-tu si longuement, en 
prison, en géné, en ordure? Je te dy encore, et j'en Proteste ä toy-mesme,.. ."4 ' 

Úgy érzi, nem talál meghallgatásra, itt is feltűnik az „alvó fül" motívuma' „Si je parle, et que tu te 
musses dans le silence, mes parolles que sont-ce que du vént, emportées, consumées, esperdués au 
vént? Je crie ä pleine gosier, mais ces oreilles s'estoupent.. ."4 2 

Innen egy lépés lenne a magára maradás, önmagára utaltságának felismerése, ehhez azonban nincs 
ereje. 

„Ha, non, Seigneur, tu ne tarderas point, non, tu n'as point tardé. Car voyla ton Prophéte qui 
Fannonce, et je le croy: ouy, ce qu'il annonce est advenu, et n'en doubte point."4 3 

Nem vállalja a felismerést — ezért marad a műfaj keretein belül. A mű közepéig fokozódó 
személyes hang itt megtörik, a negyedik meditáció pedig (a LXIII. zsoltárról) szinte már Navarrai 
Henrik és a hugenották nevében íródik. A lázadó hangot Istenben való megnyugvás váltja fel. Az 
aszimmetria itt is jelzi: a kétely sokkal nagyobb szerepet kap a műben, mint a megnyugvás. 

Ebben a korban a hugenottákban erősen élt kiválasztottságuk tudata, így bizonyosak voltak 
üdvözülésükben. Sponde-nál nem találjuk meg ezt a bizonyosságot, inkább a bizonytalanságból 
származó szorongás-élmény válik nála meghatározóvá. A kegyelem bizonyosságának kételye a 
janzenistákat előlegzi, mint ahogy meditációinak szubjektivitása, vallomásossága is. Hiszen a janzenista 
elmélkedések mintáját Ágoston Vallomásai adják, ahogy Pierre Courcelle írja: „minden jó janzenistá-
nak egyszerre van a fejében és a zsebében ez a könyv".44 

A meditációkat olvasva minduntalan Sponde 1593-ban történt áttérésére kell gondolnunk. A XVII. 
század elején a vallomásos, önéletírás-szerű művek a rekatolizálások belső, lelki történetéről szület
nek, Sponde konfessziója az áttérés előtti pillanat belső helyzetrajza. 

II. 1. A kálvinista meditáció-irodalom XVI. század végi kialakulásáról és fejlődéséről szóló rövid s 
nyüván nem teljes áttekintésünkben Ecsedi Báthori István művének európai megfelelőit próbáltuk 
megkeresni, próbáltuk elhelyezni egy európai kontextusban. 

3'SPONDE: i. m. 69. („Tudom, hogy gyermekeidnek mindig és mindenütt egyformán kell 
elmélkedniük csodáidon, hiszen mindig és mindenütt jelen vannak. De be kell vallanom, Istenem, hogy 
ha a Világot szemlélem, képzeletem nem tud rajta felülemelkedni, csupán a Világot szemlélem . . . 

Ha a szobámban vagyok, látlak téged, szemléllek téged, de egyedül vagyok: s bármennyire is velem 
légy, nem vagyok testvéreimmel... A gyülekezethez sietek hát, hogy elmélkedéseimet az övékével 
egyesítsem.") 

4 "SPONDE: i. m. 81. („Hol vagyok, Istenem? ó Istenem, hol vagy te magad? Mert íme, kereslek a 
Vüágban, s nem talállak: az emberek között, s ott sem vagy, a Templomban, és ott sem talállak.") 

4 ' SPONDE: i. m. 82. ( miért tartasz engem ilyen sokáig börtönben, bajban, szennyben? Nem 
szűnik panaszom, előtted tiltakozom . . .") 

4 2 SPONDE: i. m. 83. („Ha beszélek, s te csöndbe burkolózol, szavam csak levegő, széthordja, 
elfújja a szél? Teli torokból kiáltok, de fülét elzárja. ..") 

4 3 SPONDE: i. m. 84. („Ó nem, Uram, te nem késlekedsz, nem, nem késlekedtél. Mert íme a te 
prófétád, ki jósol, és én hiszek benne, igen, elérkezett, amit jósol, nem kételkedem.") 

44Pierre COURCELLE: Les Confessions de Saint Augustin dans la tradition littéraire. Paris 1963. 
567. 
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Hogy Báthori műve több és más, mint zsoltár vagy zsoltárparafrázis, már Toldy is észrevette. A 
távolságtartást, a különbséget Báthori is érzi: hangja a zsoltárokéra hasonlít, képei, frazeológiája 
belőlük táplálkozik, de nem Dávidként szól, csak úgy, mint Dávid: 

„Ki az Israelnek tábora között sokatt budosom, bellpoklos leuenn bünnell, ki rekeztettuen 
azonkepen, mint Maria zugoloduan Moses ellenn, es budostam ez uilagonn az te meg feddésedben, 
mint az sidonep az puztaba, kik meg kesertenek, Uram, tegedett."4 5 

Imáknak, fohászkodásoknak sem tekinthetjük a teljes művet, mert az imák (hálaadások, könyör
gések) csak egy részét alkotják az egésznek, lezárásul szolgálnak a bűnbánó, dicsó'ító' részek vagy az 
egyes caputok végén, amint ezt láttuk a megvizsgált meditációknál. Maga Báthori sem nevezi művét 
imáknak egyszer sem. Ez az ima zárja például a második caputot: 

„Oltalmazz meg annál nagiob niomorusagoktolis. Hertelen halaitól, dög halaitól, mirigi halaltoll, 
meni ütö köuektöll, külső, belső keleueníektöll. mynden zőmiüsegektöll, chyodauaul, peldauol 
leteltöli, üdöknek zörniüsegitöll. Bűntől, ördögtöll, ördögnek tagiaytoll es Uram haragiatoll, sok sogo 
hogo gonoz akaroimtoll... 

Agi io egesseget en Istenem, tartch meg az zegeni meg niomorodott három kis aruakall, es zegeni 
keett hozzad teritetted kis atiamfiayuall. 

Kiket mind lelkekben, testekbenn, felesegemmel, hozam tartozokkall Atia, Fiv, zent Lelek, 
tellieszentharomsag Isten en magammal egetemben az te oltalmad, gonduiselesed ala aianlok. Az tellies 
zentharomsag isteni kegielmesseged zallion mi reánk."4 6 

A meditáció műfajáról és a XVI. század végi kálvinista meditáció-irodalomról mondottak alapján 
próbáltuk igazolni, hogy Báthori caputjai meditációk. 

A Biblia szövegén keresztül fordul Istenhez, a bibliai textusokból fakad, hozzájuk kapcsolódik a 
bűnbánat, dicsőítés. A szöveg rendezéséig nehéz végleges megállapításokra jutni, sikerült azonban máris 
találnunk néhány zsoltármeditációt; így például az 59. caput a XXXV. zsoltárról írott elmélkedés, a 
63. pedig a XXXVI. zsoltárhoz kapcsolódik. Szabályosan követik a zsoltár gondolatmenetét, több 
helyen szó szerinti fordítását adva. 

Valószínű azonban, hogy mind a 73 caputnak nem egyforma a szerkezete, hiszen láttuk, a 
meditáció nem feltétlenül zsoltárhoz kapcsolódik, s azt is, hányféle variációja létezhet. A caputok 
között találhatók olyanok, melyek nem zsoltárokból nőnek ki, vagy nem a bibliai szöveg az elsó'dleges, 
nem hozzá fűződik a reflexió, hanem a gondolatmenetbe épül be, annak alárendelten. Ismét más 
szerkezetű - verses - a Noé történetét elmesélő caput. 

II. 2. A konfesszió Béza által megállapított öt fajtája közül Ecsedi Báthori István zsoltár
meditációiban a második és a harmadik típus realizálódik: önvizsgáló, bűnbánó vallomások. A zsoltár 
itt is három irányban bővül a konfesszió céljának megfelelően. Elsó'dleges rendeltetése Isten dicsőítése, 
minden motívum, gondolat ennek rendelődik alá. így vall Báthori elmélkedéseinek céljáról: „Nisd 
meg, Uram, az en zamat, had dichirien minden üdöbenn, es az en ziuemet, lelkemet tiztich meg, hogy 
egetemben almombais ueled bezellien, elmem chiak rollad elmeikegek, gondolatom terollad legenn. 

Az en aiakim zolliak az te nagi dolgaydatt, nieluem hirdesse az te chiodalattossagidatt, öröke chiak 
tégedet zollianak, bezellienek az en aiakim."4 7 

„Kyert felségednek irasombannys zyuemnek keserűessegeböll dichiretnek enekett éneklem, es 
nieluemnek tulkait áldozom teneked tellieszentharomsag egi bizoni Istenn."4 8 

Teológiai kérdések, hittételek fejtegetése gyakran akasztja meg a panasz vagy a bűnbánat áradását, 
mely a meditációnak velejárója, míg az imának nem lehet része. De mindig személyes átéltségű, 
érzelemmel telített ez a bibliamagyarázat. így elmélkedik például a meditáció-irodalomban igen 
kedvelt LI. zsoltár 6. szakaszáról, mely Báthorinak is kedvelt, vissza-visszatérő textusa: 

„Teneked, teneked Uram egedöl uetkeztem, es te előtted gonozt chelekettem, hogy meg igazitassal 
az te bezedidben, es giözedelmes legi azokonn, az kik tégedet itilnek. 

Első értelemmel igi magiarazom, hogy en senkik ellenn proprie nem uetkeztem, chiak te ellened en 
Istenem, es te előtted, az az ellened chelekettem gonozt, az az te latod es nem egeb külső, belső 
uetkeimet. 

4 5E.B.I . 33/B 
4 6E.B.I.5/A-B 
4 7E.B.I . 30/B 
4 8E. B.I. 37/A 
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Hogi igaznak találtassál az te bezedidbenn, az az hogi meg tessék, mely igaz Isten uagi, es igazak az 
te itiletid my raitonk. Es meg giözzöd azokatt, akik hamissann itilnek az te mi raitonk ualo igaz itiletid 
felöli. 

Mas értelmem ezenröll: chiak teneked egedöli uetkeztem, es te előtted gonozt chelekettem.. ."49 

Sokszor még polemikus vitairatra emlékeztető részekkel is találkozunk: 
„It Dauid eretnek Ferenc Blandrataual es az papais az öueiuell fel fualkodnak egeb istentelenekkell. 
Ezt kérdik: uallions kichioda az Isten es az magasságban lakozó felség."5 ° 
Leginkább azonban a befelé forduló, önelemző' tendencia jellemző Báthori művére, mint ahogy 

Béza is ebben az irányban bővíti a bűnbánó zsoltárokat, s a későbbi fejlődés is e tekintetben a 
legnagyobb, amint azt Jean de Sponde-nál láttuk. 

Báthori elmélkedése lelki válságának tükre, szubjektivitása a kálvinista valláserkölcsi eszménykép és 
az emberi gyarlóság közti ellentét belső konfliktusából fakad. 

A zsoltár még személyesebbé válik nála, mint Bézánál. így találjuk a parafrázis vagy az ima keretein 
túlmutató konkrét eseményekről való beszámolókat, amilyen aktualizálásokat láttunk d'Aubignénál is. 
Nem napló- vagy önéletírásszerű itt az események leírása, a konkrét történésekben - mint Ágostonnál 
- az isteni gondviselés példázódik, s csak mint ilyenek kerülhetnek ide. Ezért említi minduntalan az 
1599 nyarán történt „csodálatos" felgyógyulását, így kerülhet be Belgioso látogatása, Szepsi városának 
feldúlása stb. . . . E meditációkra azonban a szubjektivitásnak egy nagyobb foka jellemző: az ese
mények leírása helyett inkább az általuk kiváltott érzésekről vall „lírai önéletírásként".5' 

S az igazi konfliktus nem is a külvilág, a külső történések és az egyén között zajlik, hanem az 
„én"-en belül. Báthori egyre mélyebben merül el az önmarcangolásban, egyre jobban elszakad a 
cselekvéstől, a társadalmi cselekvés lehetőségétől. A meditációkra a teljes alázat, a bűnök szinte véget 
nem érő felsorolása lesz így jellemző: 

„Vallom előtted magamat bűnösnek, en zegeni bűnös emberr, ki az bűnösök között elsöb uagiok, 
ki uetkeztem chiak te ellened en Istenem . . . 

Az bűnnel meg terheltetett napokat uigsagall mulattam ell. 
Isteni ielenest mutattall és intetteell engemet almombannis, kit en nem uöttem chiak elömbeis. 
Melli ez uala: Vaiha meg ismerted uolna az te meg látogatásodnak ideytt &.(Ezt azért irom ide, hogi 

almomban uolt az ideié, láttam ez zep almot, kit isteni látásnak tartok, mert zentirasboll all). 
Noha Uram meg rettentem, de ismeg uetkeztem, minthogi mostannis eiel, napall külömb külömb 

kepén uetkeztem, mint Ádámnak utálatos, bűnös magua. 
Eltem, mynt dög es mint bolond, eltem mint bodog, maga bodogtalan. öttem s ittam, de bizoni 

izetlenöll emeztettem meg . . . 
Iffiusagomnak zabadsagos allapattiat latuan magam el hittem, es külömb, külömb ektelensegekre 

indultam, es sok bűnöket chelekettem."5 a 

Belső vívódásai vetítődnek ki az ördög kísértéseiben, melyeket olvasva Bornemisza ördögére kell 
gondolnunk: 

„íme, Uram, latod eiel napall az ördög mint saniargat sok giötrelmekell, keserues kesertesekell, 
chialardsagokall, hitegetesekell, chalardkodasokall, yeztesekell, igiretekell es busitasokall."5 3 

„ . . , mert chiak az hatalmas ur lstenn mondhatna meg, meni kesertetim mind lelkiek, testiek 
uoltanak ez idők alatt, mostis naponkent uadnak, orzagonknak zamtalan ualtozasibannis leuenn."s4 

Bűnbánat, hitvallás, dicsőítés, könyörgés és hálaadás - ez az öt fő téma váltakozik a meditációk
ban, ezek variációi adják a szerkezetet, valamelyik dominanciája a meditáció jellegét, Isten meg
szólítása és a záró ima pedig a keret. 

Vizsgáljunk meg egy meditációt az eddig elmondottak illusztrálására. 

4 9E.B.I . 66/A 
50E. B.I.68/B 

5 'Vő. BALÁZS Mihály: Ecsedi Báthori István és a manierista művészi prózánk. Acta Iuvenum, 
Szeged 1972. 40. 

*aE. B. I. 6/B-8/A 
5 3E. B.I. 32/A 
54E. B.1.119/A 
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II. 3. A 63. caput a 36. zsoltárról szóló elmélkedés, szerencsésen fennmaradt a teljes szövege, a 
lapok szövegszerűen bizonyítható helyes sorrendjéből következó'en nem hiányzik belőle. 

A 36. psalmus nem bűnbánó zsoltár. Három egységre különíthető: az első (1—5. vsz.) a hitetlen, 
megátalkodott ember bemutatása, a második (6-10. vsz.) Isten dicsőítése, a harmadik könyörgés 
(11-13. vsz.) 

Báthorinál a zsoltár „penitencia énekké"5 s alakul át. 
A megszólítás után, a hitetlen leírása helyett saját bűnei felsorolását, megvallását találjuk. Ez a 

leghosszabb része a meditációnak - kilenc bekezdésnyi. Nem általánosságokról szól, nem Béza 
kollektív bűntudata jelentkezik: a fiatalságának vétkeiről, „hivataláról" vall: 

„Vram, akki mindeneknek eletekett igazgatod, engemetis pedig niomoroltadat germeksegem olta 
fogua uezerlezz es örzezz, ugi mint zegeni méltatlan fiadatt. 

Jollehett bizoni zamlalhatatlanzor uetkeztem, uetkezemis, naponkent es óránként, zempillantason-
ken t . . . 

De meeg chiak azokatt sem tuttam chelekednem, az melliet hiuatalom kiuant uolna, es utatis 
mutattall rea . . . 

Bolond es balgatag iffiu uoltam, es az halainak giümölchett teremtettem, holott felségednek kellett 
uolna uiragoznom,Jeueleznem esgiümölchöznöm zent áldozattal!."56 

A bűnökre az egyetlen felhozható mentség Istenbe vetett hite, bizalma, ez a hitvallás a kálvinista 
bűnfelfogás megfogalmazása. 

„Ki en Uram semmit io chelekedetimben nem bizom annak erdemybenn, sem az meg holt, meg 
düchöüült zentekhez sem azokank esedezesekhez. 

Hanem chiak az egi my uronk Jesus Christushoz, es az ö aldozattianak erdeméhez, es niugzom az ö 
aldozattia által ualo örökre ualo esedezesebenn. 

Es az ö általa ualo zent keduedben niugzom uram Istenem. 
Mert nem kerkedhetem, uram Isten en az en iouaimmall, sem chelekedetimmel, de uagionn 

nekemis egi Jehoua Christusom, ki en uelem öröke meg maradó niu Istenem, Uram, ezbenn bizom, ha 
ellensegim labomnal fogua uonoznak ide stoua hurconakis."5 7 

S ezt követően kapjuk a magyarázatot: a meditáció valójában a 36. zsoltár első öt szakaszát 
követte, de költői áttétellel és a vallomáskényszer áradó érzelmeivel a bűnös emberben önmagára 
ismerve, önnön bűneiről vallott. 

„En uagiok az bűnös, kiröll zent Dauid kirali profeta zollott az ö soltaranak 36. rezebenn: az holott 
leg elözzör első uersebenn zoll az Isten feletlen emberekröll."5 8 

Az ember jócselekedetei nem érnek semmit, egyet tehet: önmagán keresztül megismerni Istent, 
önmagában felismerni az isteni igazságszolgáltatást és gondviselést. Ez adja Báthori Összes meditációjá
nak inditóokát, értelmét. 

„Kinek chiak a maga es az te isteni ismereted uolnä oruossag leg elsöbenn, en hiu Istenem."5 9 

A következő rész Isten dicsőítése, mely tulajdonképpen a zsoltár 6-10. versszakának fordítása. 
Az utolsó rész, a könyörgés is a zsoltár soraival indul (11-12. vsz.), de elhagyja a 13. szakaszt, a 

gonosz megátkozását, hiszen ezzel önmagát átkozná meg az előzőek értelmében, s a könyörgés 
menetét is megtörné. A fohász egyre konkrétabbá válik, házanépéért, üdvözüléséért imádkozik. Ez a 
fohász egyben a meditáció lezárása is. 

„ . . . legienn kedues az en zegeni zemeliem es áldozatom az te tekinteted előtt tennenmagadert, es 
uedd el Uram, ez. KICHINI MVNKATT az te zegeny zolgattol io keduedböll kegíessenn es kegelmesen, 
kitt az alnaksagnak kenchieböll chinältattam. Segichi, uram Jesus, minden iora minden dolgaimbann. 

Engedd meg Uram, hogi az itiletbenn az embernek fiának, az ur Jesus Christusnak zeki előtt 
alhassak meg nagi batorsagall, es soha meg ne gialaztassam mind öröke. Amen."6 ° 

55 így beszél Báthori írásáról: pl. „Caput Tercium ky ezis en zegeny poenitencia tartásomnak 
éneke." 6lB 

S6E.B.I.72/A-72/B 
57E. B.I. 73JA 
58E.B.I.73/B 
S 9E.B.I . 73/B 
60E.B.I.74/A 
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Báthori elmélkedéseiben tehát a bézai modell egyfajta realizálódását fedezhetjük fel. A további 
vizsgálatoknak meg kell kísérelni az esetleges konkrét kapcsolat feltárását, de ha ilyen nem is létezett, 
az analógia nyilvánvaló. A premisszák adottak voltak: a XVI. század végi francia és magyar társadalom 
- természetesen más jellegű válsága, a bezárkózás, befelé fordulás, a kálvinista bűnfelfogás, az igény a 
személyes vallásgyakorlatra és a hittételek érzelmi megközelítésére. 

Báthori ismerte Béza műveit (ha a Méditations-X esetleg nem is), ő maga is fordított zsoltárokat. így 
Béza meditációinak közvetlen hatásától függetlenül is megszülethettek meditációi, egyidó'ben a műfaj 
francia felvirágzásával - s ugyanazon a szinten. Az összehasonlításnak épp az a felismerés az ered-
menye, hogy Báthori István elmélkedései nem egy főúr elkésett, magányos különcségei, hanem 
világirodalmi jelenség része, ebben a vonulatban kereshetjük művének társait. Biblikus, költői nyelve, 
lírai, szubjektív vallomásossága Jean de Sponde meditációival rokonítják. 
III. 1. Mindkettőjük műve társadalmi és egyéni válság talaján bontakozik ki. A vallásháborúk, valamint 
a magyar uralkodó osztály válsága a XVI-XVII. század fordulóján egyaránt kedveznek az elmélkedő 
műveknek. A társadalmi problémák mindkettőjüknél megjelennek: Sponde-nál a hugenották üldöz
tetése, Henrik zsoldosainak egy 1588-as veresége; Bathorinál pl. a Bocskai-kérdés, Básta dúlása stb. . . 

Ugyanígy közös belső meghasonlottságuk, mely alapvetően meghatározza művük hangját. Sponde-
nál a konfliktus az „én" es.Isten között van, vallási kételyeire, nyugtalanságára keres választ, lázadás és 
keresés jellemző meditációira. Bathorinál a konfliktus az „én"-en belül jelentkezik: a kálvinista 
vallásetikai eszmény és az emberi gyarlóság közti gyötrődés vallása Isten előtt. Közös vonásuk az 
Istenbe kapaszkodás, céljuk Isten megismerése önmagukon keresztül. Személyességük ebből fakad. 
III. 2. Közös vonás a dogmatikus vallásosság hiánya is. Egyik műre sem jellemző a bibliai idézetek 
lelőhelyének pontos megjelölése, s ami még érdekesebb: mindkettő saját maga fordítja latinból a 
Bibliát, sőt emlékezetből idéznek.6' 
III. 3. Hasonlóak a költészet feladatáról vallott nézeteik is: az ember azért teremtetett, hogy Istent 
dicsőítse, a költészet ennek szolgálatában áll. De észreveszik és sokra tartják - Sponde természetesen a 
költő nagyobb öntudatával - az esztétikai értékeket is. 

„Ez egezz zep, ekés, drága, araninal, giönginell zebb, zebb es mindenfele zepsegnell zebb 42. locust 
mind ide nem iram röuidsegert, kit nehezen hagiok eil, de o io lelkö kereztien, lásd meli zepen 
mosioliognak ez igik az mi aldot magból zületet messiás Jesus Christusonkra, kit ti keresztiének, 
akiknek töb üdötök uagionn hozza, ekesichetek es beuichetek meg . . ."* 2 

Sponde művében a Biblia mellett a humanista erudició, a görög-latin irodalom, mitológia hatása is 
erősen jelentkezik. A reneszánsz, de nem a kálvinizmus gyakorlatának megfelelően igyekszik bizo
nyítani az antik költők teológus voltát, egyeztetni a keresztény vallást és a görög mitológiát. 

„A quelle fin, je demande, crois-tu que l'Homme ait eréé? A célébrer k gloire et la louange de 
Dieu.. ." 

„Voilá cetté divine Poésie á laquelle notre poésie humaine aspire, ou devrait aspirer, et aspira en 
effet pendant les premiers siécles, celle qui fut non seulement toute philosophique, mais toute 
théologjque . . ." 

„Quand donc ces premiers poétes qui mettaient par éerit le mystére de la création ont dit: Le 
monde fut eréé ex nihilo . . . Ainsi que dit le Saint Esprit, Et tenebrae erant super faciem abyssi. D'oü 
le trés théologique Orphée apelle la Nuit mére de toutes choses . . ."* 3 

6 • SPONDE: i. m. Alan BOASE bevezetője CXII. „Nem szükséges felhívnunk a figyelmet arra, hogy 
a szerző milyen szabadon bánik a zsoltárral, mely inkább ürüggyé válik. Ugyanez a szabadság nyilvánul 
meg abban is, hogy Sponde (mint Mornay is) emlékezetből idéz, A zsoltárok, úgy, ahogy meditációik
ban találjuk, a kor egyetlen francia zsoltárfordításával sem egyeznek." 

6 2E. B.I. 164/A-B 
63SPONDE: Homeri omnia, Prolegus, 14-5." idézi BOASE Lm. XXXI-II. („Mit gondolsz, 

kérdem, mi célból teremtetett az ember? Hogy Isten dicsőségét és dicsőítését zengje." . . . ,Jme az az 
isteni költészet, melyből a mi emberi költészetünk táplálkozik, vagy melyből táplálkoznia kellene, és 
táplálkozott is az első századokban; ez a költészet, mely nem csupán filozofikus, de vallásos is 
volt."... „Mikor hát ezek az első költők, kik leírták a teremtés misztériumát, azt mondták: A világ a 
semmiből teremtetett,... Mint ahogy a Szentlélek mondja: Et tenebrae erant super faciem abyssi. 
Honnan Orpheus, a nagy teológus az éjszakát minden dolgok anyjának nevezi.") 
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Báthori erről egészen másként vélekedik: 
„Mert engemet sem Baall, sem Belial, sem [? ], sem Remmon, sem Astaroth, sem Juno, sem Venus, 

sem Jupiter, sem Maars nem teremtett, semmi iot uelem sem tehetnek, s nemys uarok semmy iot 
töllök, kik magoknakys io tehetettlen baluanyok uoltanak."6 4 

III. 4. S végül ami első olvasásra hasonlónak tűnik a két műben: az a rendkívül feszült, erőteljes, versbe 
hajló művészi próza. Ahogy Báthori mondatai sokszor ritmizálhatok, akusztikailag tagoltak, szinte 
verssorokra tördelhetők, s egy helyen pedig valóban versbe mennek át, ugyanígy Sponde meditációit is 
többen versnek tekintették.6 5 Ebben a sajátosságban mindkettőjüknél nyilvánvalóan a zsoltárköltészet 
nagy hatása volt a meghatározó. 
III. 5. A sok közös vonás mellett különbségeket is találunk. Sponde műve közelebb áll az értekezéshez, 
Báthorié az imához, amint ezt a meditáció műfajának átmeneti, a kettő közti jellege meg is engedi. 
Ebből következően Báthori műve személyesebb hitelű, annál is inkább, mivel ő, ha nem is csupán 
magának, de nem is királyának ajánlva írja meditációit. És nyilván meghatározó különbség, hogy 
Báthorira főként a bűnbánó zsoltárok hatottak, Sponde pedig más jellegű zsoltárokat választ. 
IV. Báthori írásainak műfaji meghatározását nem tartjuk még lezártnak. Ennek alapvető feltétele a 
szöveg rendezése, s ezt az első megközelítést követnie kell az egyéb lehetséges hatások számba
vételének - elsősorban a magyar és latin nyelvű előzmények vizsgálatára gondolunk. 

Erdei Klára 

Néhány vonás Babits irodalomszemléletéhez 

A Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent Arcképek és tanulmányok, több becses - a 
szerkesztő Gál István által elősorolt - Babits-tanulmánykötet után újabb értékes fragmentummal 
gyarapította a tanulmányíró poéta doctus műveinek kiadásait. 

A jelen gyűjtemény - szemben a Könyvről könyvre kötet esszéinek avval az egységével, amelyet a 
Babits-írások módszere, műfaja ott biztosított, vagy a Babits Adyról tematikus rendező elvével - , 
egyszerűen a még kötetbe nem került tanulmányokból, kritikákból ád válogatást. 

Mérlegelve azt a mostoha sorsot, amelynek sokáig Babits Mihály irodalmi hagyatéka - a kiadásokat 
illetően is - részese volt, őszintén örülhetünk minden - az életmű újabb részeit közzétevő -
vaUalkozásnak. A most kézhez vett - Borsos Miklós Babits-portréjával díszített —, szép kivitelű, bár 
nyomáshibáktól nem mentes gyűjteménynek is. Ám mind égetőbb szaktudományos és olvasói igény 
sürgeti egy - a költő összes műveit felölelő, s az immár semmivel nem indokolható (a jelen kiadás 
szövegeit is csonkító) hiatusokat végleg megszüntető, kritikai igényű kiadás elkészítését. (Ennek 
szükségét csak részben enyhítheti még az oly nagyarányú és üdvözlendő vállalkozás is, mint a negyedik 
köteténél tartó - nem hiánytalan — Babits Mihály művei, ugyancsak a Szépirodalmi Könyvkiadó 
gondozásában.) 

1. A tanulmányok Irodalom és társadalom címmel gyűjtettek egybe. Közülük az első, a Modern 
impresszionisták - egyebek közt - a korai Babits-líra egyik jellegzetes műfaját, a Paysages intimes 
verstípusát (tehát nemcsak az e címmel egybegyűjtöttt verseket) világítja meg. A romanticizmus 
világából kibontakozó impresszionista festészetet, valamint annak egyéb előzményeit és művészet
történeti környezetét nagyívű, sokrétű tárgyi tudásról tanúskodó, színpompás esszében hozza elénk. 
Mindez, „a festészet lírája" (14) önleleplezés is. 

E „szabadlíceumi előadását" 1910-ben tartotta Fogarason. S nem lehet véletlen, hogy a Herceg, 
hátha megjön a tél is kötetben olvassuk a. Paysages intimes hét versét. Mintha válaszolna Duprenek, aki 
- szerinte - „valóságos költő a festők között". (15) 

Ezt mutatják az ismeretlen egzotikumainak verstémái (Messze... messze, Paris), az utóbbi fölé 
oda is írja: Fantázia; íriszt pedig már így kérleli: „Idézz fel nékem ezer égi képet | és földi képet, trilliót 
ha van, | sok földet, vizet, új és régi népet, | idézz fel, szóval, teljes enrnagam" (Himnusz íriszhez). 

6 4E.B.I . 3/A 
* sVö. BOASE/i. m. Cl. „ . . . legszívesebben verseknek tekintenénk (ezeket a meditációkat) a stílus 

szépségei, rapszodikus szerkezetük és az érzelmek intenzitása miatt." 
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A kiemelés - s ezt nem pusztán a filológiai pontosság kedvéért jegyezzük meg - Babitsé. Mert 
ugyan többet is, mást is jelent ez a kérés, mint a paysage intime meghatározását, enélkül azonban 
annak babitsi felfogása nem érthető. A világ színeinek, képeinek ez a trillióval is jelzett, hedonisztikus 
befogadása vezeti el a „saját képére formált" költői tájakhoz. 

A módszer nem új. Azért sem, mert a Paysages intimes versfüzér legkorábbi - eddig ismert 
keltezésű - darabja, az Alkony 1905 májusára tehető. De azért sem, mert ez a fajta költői tájfestés -
láthattuk - már első kötetében megjelenik. (Messze vezetne, bár nem nehéz belátni, hogy ez a módszer 
- korai előzmények és Petőfi ,,romantikus-impresszionista" versének, az Sz. J. kisasszony emlék
könyvébe címűnek sokat sejtő közjátéka után - nálunk is a romantika polarizálódása idején -
alighanem a Sirámok első versét író Vajdával - kezdődik.) Babits második kötetét azonban erősen 
befolyásolja a paysage intime. Ilyen költői táj az, amely a Himnusz íriszhez idézett sorainak - mintegy 
- kifejtéseként, a Ballada írisz fátyoláról négy évszakában mutatkozik; e módszer nélkül aligha 
jöhettek volna létre az Esti kérdés valószerű és egyben oly imaginárius tájai; A campagna énekének 
indítása; a Mindenek szerelme első öt szakasza; vagy az Új leoninusok. S ezt látjuk az összegyűjtött 
versek új, 1977-es kiadásában is közreadott, alighanem a Petőfi Tündérálomixaik nevezetes hattyú
metaforájára rezonáló, (egyébként a költő 1909-ben írott, a témáról sokat mondó Útinapló-jában 
szereplő) Az Olt partján című míves szépségű költeményében is. 

2. Irodalom és társadalom című tanulmánya (Huszadik Század, 1912) nemcsak mint a könyv első 
tematikus egységének címadója, hanem önmagában is kitüntetett jelentőségű. 1911-12 ugyanis - ez 
a_ szépirodalmi művekben is kitapintható - fordulatot jelent költői-gondolkodói fejlődésében. Pest
közeibe költözése, a nagyváros, s nem utolsósorban az iparosodott elővárosok, meg a külvárosi 
nyomor, elesettség megismerése (Haza a telepre, Gólyakalifa), az 1912. május 23-i nevezetes munkás
tüntetés, s az újpesti „Kártyavár" társadalmi közege egyrészt; a főváros szellemi élete (a Nyugat, a 
Huszadik Század), elmélyülő barátsága a Dienes-házaspárral, s — nyilván mindezek hatására is - Ady 
költői nagyságának fenntartás nélküli elismerése másrészt; megszünteti azt a korábbi, sok összetevőből 
adódó attitűdöt, amelyet - durva egyszerűsítéssel - Babits „steril" irodalmi korszaka fémjelez. 
Mindinkább helyet követelnek világszemléletében a társadalmi kérdések. így lesz mérföldkővé az 
Irodalom és társadalom több gondolata. 

„Az irodalom éppoly kevéssé vonhatja ki magát a társadalmi környezet hatása alól, mint ahogy a 
testi világ nem vonhatja ki magát a gravitáció világot behálózó törvényei alól. (.. .) így egy költő 
szellemében és művében is lehetetlen, hogy meg ne legyen, bár implicite és öntudatlanul, a körötte élő 
társadalom, a múlt egész terhével, a jövő minden akarózásaival." (31.) - Persze, nem mechanikus 
kapcsolatot tételez irodalom és társadalom között. Hangsúlyozza a művészi teremtőerő fontosságát. 
De — fűzi hozzá - a költő sem úgy teremt, hogy alkotását „semmiből hozná létre. (. ..) Semmiből 
semmi sem lesz ( . . . ) " (33.) 

Nem jelent ez mindig evidenciát. Már Csokonai is úgy tudta (persze akkor, amikor a társadalomból 
való számkivetettségét a legsúlyosabbnak érezte), hogy „a semmiből világokat" teremtő képesség a 
költő hatalmának, magasabbrendűségének - mintegy --záloga (A magánossághoz). S ez a megejtően 
szép „fenomenológia" egy esztendeje még Babitstól sem volt idegen. A 5d/ja/-szonettben mottóként 
idézi Bolyai János atyjához írott leveléből: „Semmiből egy új, más világot teremtettem." S erről szól 
ez az 1911 elején keletkezett vers is. De 1911 második fele már Babits életének említett, nagy 
vízválasztójához tartozik. Megszűnt a száműzöttség-érzés. Márpedig a semmiből vüágokat teremteni, -
ez a számkivetett ember védekezése és menedéke. Az egykori „Tomi-i" száműzött nem érezte immár 
szükségét. 

Az 1912-es fordulattól vékony palló vezet az ellenforradalmi korban keletkezett Babits-tanul-
mányokhoz. A költő világnézetének radikalizálodása szempontjából az irodalomtörténész számára 
a legtöbb újdonságot 1917-es, a Kártyavárt ért támadásokra válaszoló Kritika című írása jelenti (Ny. 
1917.1). Itt jegyzi meg: „Homérosz a népé volt, mielőtt a filológusoké lett volna, Shakespeare a lon
doni suburb publikumáé, mielőtt a német esztétika lefoglalta." (39.) 

3. Az 1919 utáni tanulmányok további tanulságos adalékokkal szolgálnak annak a folyamatnak a 
megértéséhez, amely Babitsot a két világháború közötti progresszív magyar irodalom kiemelkedő 
egyéniségévé tette. 



Az irodalmi konzervativizmus és progresszió között - Babits küzdelmeit tekintve - a legkorábbi 
és leglátványosabb kenyértörésre Petőfi és Ady eszmei öröke kapcsán került sor. - Bármennyire 
közismert a Petó'fi-örökségnek a nem forradalmár Babits megvalósította vállalása a kurzus idején 
(Petőfi koszorúi), e vers indítékai egészében csak az azt bevezető esszével együtt tárulkoznak fel. Ez a 
most közreadott írás arról győz meg, hogy Babits ugyanazzal az esztétikai értékrenddel és mód
szerrel közelít most is a magyar szabadság Homéroszához, a zseniális „gyermekhez" (utóbbi meta
forája rájátszik az Ady megrajzolta Petőfi-portréra!), mint a Petőfi és Aranyban tette. Csakhogy 
lekoptak az ott ismertetett, legfélreérthetőbb, Hartman János-féle kategóriák, s maradtak azok, 
amelyeket Babits most már valóban, első személyben vállalhatott. Ezek közül pedig - bár sok az 
eredeti, „szokatlan" megállapítás - egy sem pejoratív. 

Ady és Babits viszonyáról, a Babits Adyról kötet kapcsán korábban (ItK 1977.) részletesen 
szóltunk. De mert a kiadvány - számos elismerés mellett - vitákat váltott ki, nem lesz fölösleges egy 
vonatkozásra e helyütt felhívni a figyelmet. - Ha valaki úgy gondolná, hogy Babits Ady melletti 
kiállásai csak „prózaként" hatnak, de hívei ellen támadó írásai valóságos „költemények" (Abody Béla 
Ady és Babits című cikkére utalunk, a Kortárs 1977. novemberi számában), úgy hadd idézzünk néhány 
Babitstól származó „prózarészietet", amint az akadémiai konzervativizmussal perel. „Kérdezzük meg 
nyíltan: mért fogadta az Akadémia »tárt karokkal« a kétségtelenül »merész újító« Petőfit, s miért 
egészen más az állásfoglalása Ady irányában? Petőfi nagy költő volt; de Ady is minden kétséget 
kizáróan az; hatása talán még túlszárnyalja a Petőfiét; a nemzet legszélesebb és legfogékonyabb rétegei 
ismerték el a magukénak; az ifjúság rajong érte; írótársai majdnem kivétel nélkül fejedelmüknek 
vallják; költészetének mélyen nemzeti tartalmát csak a vak nem látja; túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
»a magyarság saját lelkét lelte benne«, s a külföld a magyar költészet szimbólumát, nem kevésbé, 
mint hajdan Petőfiben; neve többször hangzott el, s íródott le rövid pár év alatt, mint bármely magyar 
költőé valaha; s rejtett hatását egész szellemi életünkre ki mérheti föl, ki állíthatja meg? . . . " (86-87.) 
- Újra Abody cikkére utalunk: valóban túlzottnak találta volna Babits Ady igazi - tehát nem a 
nevével visszaélők táplálta - kultuszát? 

Ugyancsak a Nyugat és az Akadémia ambivalens viszonya derít fényt a folyóirat története egyik -
válsággal fenyegető - eseményének, az Ignotus-esetnek némely kulisszájára. Babits, aki - beláthattuk 
- , ha kellett, igen kemény küzdelmet is vívott az akadémiai konzervativizmussal (a Könyvről 
könyvre-cikkei kapcsán is láthatjuk ezt), a Nyugatot igyekezett megvédeni attól a szélsőségtől is, amely 
az Akadémiában vagy az őt - kéretlenül - ismét tagjai közé választó Kisfaludy-társaságban csak a 
haladó, modern irodalmi törekvések kerékkötőjét látta. Ezt fejtette ki Ignotussal polemizálva A 
Nyugat és az akadémizmus című cikkében. 

Nincs a Nyugat 1930 körüli helyzetére több szempontból rávilágító, nagy vitairatnak olyan 
gondolata, amely - utólag is - ne Babitsot igazolta volna. De a polemizálót írása végére elragadta az 
érthető indulat, hiszen Ignotus őt - a Móriczcal együtt vállalt főszerkesztői őrségváltás okán -
árulással vádolta. így ír vitriolos hangon „az Ignotus sarkain ügető sakálkák"-ról (108.), a Kisfaludy-
társasági tagság miatt „lihegő kis sakálok" (109.) hangulatkeltéseiről, majd alább ugyanezt a „sakál-
metaforát" veti oda támadói ellen. S ez csakhamar visszaháramlott rá. Nem követelhetjük ugyanis 
utólag az akkori indulatok patikamérlegen való latravetését attól a - Hatvány és alkalmasint Ignotus 
.jóvoltából" ismeretes Toll-beli kritikája tanúsága szerint is végletesen Babits ellen hangolt - József 
Attilától, aki a sakál-metaforát is csakhamar Babits ellen fordította. „Sakált kiált, hollót hörög / ki jól 
dalolni restéi; / és idenyög a dala-dög, / az éveire mester." (Egy költőre, I.) Benne van a versben a 
célzás - mint a mindkét allúziót fölfedező Basch Lóránt írja (Egy literális pör története, It. 1959. 
3—4.) - az Akadémiára és a Kisfaludy-társaságra is, amelyek ürügyén Ignotus össztüzet nyitott. 
„Kóró a lelke, ül azon / kis varasbéka ékül; / vartyog s míg zizzen a haszon, / vénebb békákkal békül." 
Mivel Babits vitacikkét 1930. február 1-én hozta a Nyugat, József Attila - igen szellemes és igaztalan 
- gúnyversét pedig 1930- április 27-i számában közli a Kortárs, így az áthatás kétségtelen. 

4. Az Ignotus-esetnél is tanulságosabb az, amit belőle nem egy kortárs vagy utód következtetésként 
olykor levont. A Nyugat eszerint Babits szerkesztésében balról jobbra, a radikalizmusból a konzerva
tivizmushoz tért volna. (Vö. Hatvány Lajos: Ady, Bp. 1959. 559.) S bár a baloldaliságnak -
pártállásokat tekintve - a Jobb és bal című verset író Babits számára aligha lehetett saját személyére 
vonatkoztatott értelmezési tartománya, a Nyugat és Babits harmincas évekbeli balra tolódása a jelen 
kötetből származó újabb adatokkal igazolható. 



Babits a huszonöt éves Nyugatot harcos folyóiratnak állítja. „Micsoda harc ez (...)? Az örök 
irodalmi baloldal harca, ki tagadja? " (110.) Persze, ez a harc az értékek őrzéséért is folyik - olvassuk 
- egy az értékeket rombolni kész világban. (íme A gazda bekeríti házát elszánt, hősi programjának 
újratogalmazása.) Ezért aztán a „baloldali", „destruktív" jelzők mellé - másoktól - kijár a Nyugatnak 
a „konzervatív" minősítés is. - A folyóirat kétfrontos harcát jelzi ez; az értékek, a jó hagyomány 
megőrzését, s a konzervatív szűkkeblűség, meg a jobb- és álbaloldali rombolás, a hamis „radikalizmus" 
elleni küzdelmet. „Baloldalon állunk ma is, az Isten balján, mint Ady állt; (. ..) Mi világnézetek 
kavargása között iramodtunk neki az irodalomnak; (...) átéltünk minden világnézetet, szocializmust 
és arisztokratizmust, apostolokét és tiszta artistákét', s ha csak szép verset akartunk - mint Ady 
mondta, »gyönyörűket írni«: az is több volt, mint egyszerűen csak szép vers, az is tüntetés volt és 
tiltakozás, az egész akkori magyar glóbus ellen, mely nem ismert verset a cigány nótáján túl. Ebben 
voltunk valahogy mind baloldaliak, azaz ellenzék." (110—111.) 

A költő az általuk teremtett irodalom egyik legnagyobb érdemét abban látja, hogy soha nem 
akarták azt az élettől elszakítani. Ez az életközelség pedig 1932-ben, a folyóirat negyedszázados 
ünnepén is igaz. S nem éppen veszélytelen. Mert - szavai szerint - „az élet soha barbárabb és 
erőszakosabb nem volt". (113.) Ettől az újkeletű barbarikumtól akarták megőrizni az irodalom 
pozícióit. így válik valóban a Nyugat a harmincas években őrtoronnyá, s egyszersmind szekértáborrá 
(jóval az illyési, a Magyar Csillagra vonatkozó megfogalmazás előtt) a barbarikum ellenében. 

Persze, jelentette ez az őrtorony distanciáját is az alantas indulatú csatározásoktól. Babits szavaival: 
a magasból nézett ez az irodalom alá; „nem szállt a piacra (.. .)" (113.) 1938 fog ebben döntő 
változást hozni, mikorra Jónás már a piacon prédikál, költője pedig egy esztendő múltán a közelharcot 
hirdeti, „PAJZZSAL ÉS DÁRDÁVAL", egy könyv okán ugyan, de egy egész kor ellenében. 

Ám a torony már most odaveszni látszik. Amely elefántcsontból készült - a mívesség nemes anyagá
ból - , s faroszok gyanánt világított; Babits által megérzékített döbbenetes romlása pedig jelzi az új, a 
minden eddiginél sötétebb, félelmetesebb kor nyitányát. „Minden, amihez legalázatosabban tapadtunk, 
örökségünk és munkánk, ott áll a pusztulás lottólajstromán, s már sejtjük a nagy sziklákat a sötétben, 
amiken hajóink úgy zúzódhatnak szét, mint a tojáshéj. Barbár erők feszülnek körülöttünk a sötétben. 
Nagyobb feszültség ketyeg itt magunkban, mint a titkos pokolgép. Aknáinkban megtorlódott az 
igazságtalanság, s nincsen félelmetesebb robbanószer földön és föld alatt. Érett vulkánokon áll a mi 
palotánk. (...) ki tagadja, hogy gyilkos gázok füstölögnek a laboratóriumokban, s gyilkos ideológiák a 
lelkekben?" (114.) - S mégis harcra buzdít. Ifjú nemzedéket lát nyomukba szegődni, akik forra
dalmárok a gondolatban, s hagyományőrzők (a barbarikum rombolásának evvel is ellene mondva) a 
formában. Az aranykornak - mondja - vége, de - 1932-ben! - kibontakozik látomása az ezüstkor 
„nemzedékéről", őket látja - a kilátástalanság fenntartott próféciája ellenére - a torony, mostmár 
nagybetűs, küldetéses Elefántcsonttorony védelmezőinek; elszánt harcosoknak, a zúzott ablakok, 
kialvó fények ellenére. „Tragikus harc, héroszi irodalom, szemben a korral, nyomor és közöny közt -
hősies oázis az elboruló, barbár életben." (116.) - Nemcsak a majdani szűkebb nemzedéki csopor
tosulásról szól ez a prófécia. Erkölcsi tartalmát éppúgy be fogja tölteni az érett Radnóti, mint - kései 
írásaival a Jónás imája eszmeiségével azonosuló — Bálint György, a szellem eltiporhatatlanságat hirdető 
Szerb Antal, a nemzeti eszme igazi őrtüzeit mindvégig vigyázó Halász Gábor, a hűségében soha nem 
hibázó Sárközi György - s a sor folytatható. 

Ez idő tájt a Babitséhoz hasonló vészjelzést - ilyen szeizmográf-érzékenységűt - csak egy-két 
magyar költő adott. Mindenekelőtt a készülő fasiszta roham ellenében a munkásegységért és - hivata
los meghirdetés előtt - a népfrontért síkra szálló József Attila. A történések látszatai őket már ékkor 
nem tudták félrevezetni. Eriélkül nehezen volnának értelmezhetők a Magad emésztő... ismert sorai: 
„Most már értelek. / Pörös felek / szemben álltunk, de te szintén / más ügyben, más talaj felett / tanús
kodtál, mint én." — A „szintén"-re - eszmeileg is rímelő — „mint én" nem utolsósorban az ilyen — 
korai, „más talaj felett" született, mégis oly hasonló - felismerésekben lelheti magyarázatát. 

Aggodalmainak messze nem csak az irodalom terén adott kifejezést. Békekiáltványa, amelyet 
1935-ben többedmagával a Népszövetséghez intézett volna, s amely mások közönye miatt meghiúsult, 
ugyancsak bővelkedik politikai (hogy azt ne írjuk: prófétai) éleslátásról tanúskodó elemekben. „A mai 
háború nem otthonunk védelmét, hanem otthonunk áldozatul dobását jelenti. Éppen ezért hangos 
szóval ítéljük el azt is, aki a háborút vagy háborús érzületet nemzeti jelszavak szép köpenyébe takarja. 
Aki a nemzet szent nevét keveri ezekbe az aljasságokba, s az emberiség ellen készülő merényletet 



nemzeti frazeológiával szépíti: a mi szemünkben nem lehet más, mint hazaáruló és nemzetgyalázó." 
(140-141.) 

Nem jár jobban Babitsnál - A magyar jellemről írott tanulmányának tanúsága szerint - a 
rasszizmus, a magyarság faji antropológiája és egyebek. Tudván tudja: a magyarság a honfoglalás eló'tt 
és után annyi néppel keveredett, hogy a „győztes", a gyengébbeket - részben - beolvasztó fajnak 
egyetlen ma is kimutatható maradéka a nyelv. Ezért tartotta Babits a magyarságot mindig szellemi 
egységnek (ez volt az ellenforradalom teoretikusai által annyit kárhoztatott, Az igazi haza című cikké
nek is a lényege), s ez az egység - mércéje szerint - magasabb rendű mindenfajta törzsi-nemzetségi 
összetartozás-tudatnál, és főként igazabb amazoknál. Ezért is volt számára megírásra érdemes a 
Jónás-történet (amely ismeretesen Istennek a törzsi-nemzetiségi szintet meghaladó, az egész világnak 
szóló szeretetét hirdeti), ennek igazát tanulhatta már Bergsontól is, ezért tartja a kereszténységet egye
temes érvényűnek: e szellemi magyarságtudat szólalt meg 1938-ban, A tömeg és a nemzet című 
cikkében s az Eucharistiában, nyílt tiltakozásul mindenfajta sovinizmus, fasizálási törekvés és kivált az 
első zsidótörvény tervezete ellen. Sőt, A tömeg és a nemzet - amelynek kiváló elemzését adja Vas 
István (Kortárs, 1978. 4.600-605.) - éppen annak ellenében született. 

Mégsem teoretikus a Babits írása. Sokszínű esszét olvashatunk a magyar jellemről; a pompa
szeretetről, az okosságról, a patópálságról, meg a - többek közt - Arany János és Szinyei Merse Pál 
képviselte szemlélődő típusról; Rákócziról, Kossuthról; János vitézről, Toldiról és az Obsitosról; a 
valóról, s arról, ami „snnak égi mássá". 

Babits Mihálynak a magyar jellemről írott esszéjében a historikus bizonnyal fölfedezhet jó néhány -
a műfajból eredő - nyitott kérdést. Lehetne firtatni - például - a magyarság öröklött inerciáját s 
más - a konzervatív magyarság-képletekből eredő - terminust. A legfőbb kérdés azonban az — 
1939-et írunk! - , hogy minek az érdekében és mi ellen Íratott e ragyogó nemzetkarakterológia. A 
befejező gondolatsor egyben a választ is megadja. „Nemzet vagyunk, a szó régi, szellemi, jogi, erkölcsi 
értelmében; nem pedig faj a tülekedő fajok között, se nem valami nyomorult, kicsiny erőlködés á nagy 
erők félelmes csataterén. Csak nem akarunk ilyenné válni? Meg kell maradnunk nemzetnek, léleknek, 
szabadnak, nemesnek, alkotónak, keleti nyugalomban, mely mindenkivel dacol, szellemi erőben, mely 
senkinél sem érzi hátrább magát. Nem átváltozásra, magunkból való kikelésre van szükségünk. Inkább 
magunkhoz való visszatérésre. Magunkba szállásra." (199.) 

5. Bármennyire az irodalom és társadalom témakörhöz kapcsolódott a Modern impresszionisták 
című szabadlíceumi előadás, műfaját tekintve egy gyökerű a kötet második része, az Arcképek, 
bírálatok remek esszéivel. Ha csak metaforikusán értve is - a költő Riedl Frigyes-bírálatától indíttatva 
- megkísérelnénk az írói portrékat és a bírálatokat elénk adó Babits faculté maítresse-ét meghatározni, 
úgy két elemet ragadhatnánk ki: a beleélő készséget és az önleplezést. Az önleplezés kivált saját 
irodalmi problémáinak a mások műveiben történő feltárásában mutatkozik meg. S ebből következik a 
beleélő készség is. Hatalmas tárgyi tudása azonban megmenti a szubjektivizmus csapdáitól. Esszéi, 
bírálatai - a látszólag legszubjektívebbek is - annyira tárgyszerűek, hogy az impresszionista kritika 
minden buktatóját képesek elkerülni. De átveszik annak megannyi ragyogását. 

így olvasunk káprázatos színgazdagságú és mégis oly tárgyszerű „szabadliceumi előadást" 
Shakespeare egyéniségétől (ezek az előadások Fogarason hangzottak el, s a Fogaras és Vidéke közölte 
őket folytatásokban); így élvezzük, mint bontja ki a költő a Falstaff-jelenetekből meg a Vízkeresztből 
az író szertelen kora ifjúságának élményeit, az egyébként alig ismert stratfordi esztendők világát; a 
korabeü női divatot, s az egyéb szokásokat; A velencei kalmár és a Lear király kapcsán megismerjük 
Shakespeare „modern" lélektani felfogását; aztán múlhatatlan érvényű nőismeretét (Ophelia, 
Desdemona, Tessica); meg a Szentivánéji álommai, az Ahogy tetszikkél és sok egyébbel, reneszánsz 
világképének több összetevőjét. 

Nem hiányzik - az eddigiekből is nyilvánvaló beleélő készség mellett - az önleplezés például 
Swinburne-ről írott esszéjéből. Vele kapcsolatban három jegyet emel ki: meghatározó származását (az 
ősi eredet az egészen fiatal Babitsnál még hangsúlyos tényező; ezt később, - Nevek, ősök, címerek 
című itt közreadott írásának bizonysága szerint — feledte, s ami fontosabb, nevetségessé teszi — ma is 
tanulságul szolgáló érvekkel - a saját pedigréjük után kutató sznobokat); dekadenciáját (melyet -
híven korai irodalmi felfogásához és önszemléletéhez — együtt emleget a Baudelaire-éval, de a 
Horatiuséval, a Vörösmartyéval és az Aranyéval is) és lelkére formált görögségélményét. — Ugyancsak 
önleplezés és beleélés kettőssége az, ahogy a görög színjátszásról, az általa jóval később lefordított 
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Oidipusz királyról ír, vagy Poe-nak az Oidipusztol nem is olyan távol esó' novelláiról (amelyeknek 
gyűjteményét - ismeretesen - szintén ő fordítja majd - Pásztor Árpáddal együtt - magyarra). 

A babitsi faculté mattresse kiegészül attól elmaradhatatlan járulékos elemekkel. Közülük talán a 
legfontosabb a kortársi értékek tisztelete. Amint Szép Ernó' verseiért rajong, vagy harcba száll 
Ignotussal saját költeményei túl szigorú megrostálása miatt, és áll meg fó'hajtással nagy idők olyan 
tanújának emléke előtt, mint Lévay József, aki még testi valójában ismerhette Petőfit és Aranyt; vagy 
ahogy a Dante-kutató Kaposy Józsefről emlékezik - aki az ő Isteni színjáték fordítását egy évtizeden 
át - mintegy - vigyázta. Ám ha valaminek hamis a csengése (pl. Gábor Andor Miréio-fordításainak, 
vagy Kozma Andor - mások által túlértékelt - költészetének), nem marad el a kemény - bár minden 
körülményt mérlegelni igyekvő, s így többnyire megértő - bírálat. S talán csak egy jelenségtípussal 
szemben volt könyörtelen. Avval, ami irodalomellenes. (PL: az Évi sáfárkodás, a Debrecen és Párizs, 
vagy a könyv első részéből az Európaiság és regionálizmus meg a Könyvpropaganda és könyvégetés 
című írása.) 

Sem tér nincs rá, sem értelmét nem látjuk, hogy Babits Mihály mindenik, most elénk került nagy 
esszéjében felkutassuk ezt a - nem tagadjuk - elég önkényesen megállapított faculté mattresse-t, vagy 
amaz elszánt irodalomvédelmet. Csak éppen utalunk a Pascal gondolatait*., a Dosztojevszkijt^ (ezeket a 
Rádióban olvasta fel); a szintén önleplező, ifjúkorában kezdődött nagy rajongására utaló Tennyson-
portréra, a Puskin-emlékbeszédre 1937-ből (milyen kesztyű-odavetés ez is a kornak és a rendszernek!); 
s a Magyar Proust nemes pátoszú méltatására. 

Helyénvalóbb arról szólni, hogy mért érezzük az esszék kapcsán fölvett szempontokat igaznak bár, 
de önkényesnek. Azért, mert nemcsak ezt a kötetet jellemzik. Részben vagy egészben ráülenének a 
korábbi Babits-tanulmánykötetekre is. Kétségtelenül önkényes külön beszélni - például - az Irodalmi 
problémák vagy az Ezüstkor Babitsáról, s megint külön arról a tanulmányíróról, akinek egyidejű művei 
akkor kötetbe nem gyűjtettek. A tanulmányok összességét pedig a versekkel, a szépprózával és a 
műfordításokkal áthatásban kellene hogy szemlélje a kutató, s ennek elérhetése immár olvasói igény is. 

Arra, hogy mind a Babits-kutatás, mind a nagyközönség számára a befogadás e természetes 
dialektikája - elemi tudományos és művelődési igény teljesítéseként - biztosíttassák, egyetlen lehe
tőség kínálkozik. Az Akadémia Textológiai Bizottsága által elhatározott kritikai kiadás keretében 
nielőbb megvalósítandó, csorbítatlan ,3abits Máhály összes művei" közreadása. 

Melczer Tibor 
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