
A. Erdei Klára 

MODELLFEJLŐDÉS ECSEDI BÁTHORI ISTVÁN PRÓZÁJÁBAN 

I. Átmeneti periódus, kríziskorszak, az értékek devalválódása - többnyire ez jut először eszünkbe a 
XVI—XVII. századforduló Magyarországának általános jellemzésére. 

Alapvető életérzéssé válik a létbizonytalanság, a szorongás; a túl sok és gyors értékváltás következ
tében a belső értékek keresése, a sztoikus függetlenségre vágyás vagy a mély vallásosságba menekülés 
- s ennek az attitűdnek irodalmi vetületeként a korábban bontakozó világi széppróza, szerelmi 
költészet, s egy időre átmenetileg a fegyvercsörtető hitviták helyét is átveszi az elmélyülő, elmélkedő, 
filozofikus-vallásos költészet és próza. Az elmélkedés mint attitűd közös, de műfaji megnyilvánulásai
ban igen széles skálájú: Rimay János bölcselkedő vallásos költeményei, DarhÓlcz Kristóf, Wesselényi 
István aUegonzáló™fordításai, Ecsedi Báthori István meditációi, Hajnal Mátyás elmélkedő könyve, Pécsi 
Lukács Ágoston-fordításai és kegyességi iratai, Pázmány imádságos könyve (hogy csak a legismerteb
bek közül soroljunk fel néhányat) gazdag műfaji spektrumot rajzol elénk, melyben sok a nehezen leír
ható, így elnevezésük is bizonytalan. E műfajok maguk is átmenetiek, átalakulóban vagy születőben 
levők. 

Előadásunkban szeretnénk e poétikai kategóriák közül csupán egynek, a befelé forduló elmélyülés 
egyik legpregnánsabb, legjellemzőbb kifejeződésének, a prózameditációnak e korszakra vonatkoz
tatott, a XVI. század végén kialakuló modelljét1 felállítani - Ecsedi Báthori István irodalmi 
munkásságát tekintve kiindulópontnak. 

Bájhjori élete, személyes sorsa a századforduló mentalitásának egyik legkarakterisztikusabb meg
valósulása; s az szubjektív hangú, vallásos prózája is. Úgy érezzük, hogy életműve nemcsak e műfajhoz 
képez igen alkalmas modellálási anyagot, de közelebb hoz a korszak, Rimay és kortársai periódusának 
árnyaltabb megismeréséhez is. 

Báthori írásának műfaja éppoly bizonytalan, mint felsorolásunk legtöbbjéé. A szakirodalom nevez
te Imának, fohásznak, zsoltároknak, elmélkedéseknek, prózai vallomásoknak.fjA kérdés eldöntését 
segíti, ha megtaláljuk, milyen mmtáka^kOTethetett Báthori A XVI. századi magyar elmélkedő próza a 
külföldi, leginkább a német lutheránus irodalom hatására alakult, német vagy latin nyel*™ művek for
dítása pótolta az Önálló műveket egészen a XVII. század elejéig. Ezek között azonban nem sikerült az 
orthodox református, genfi orientáltságú Báthori pontos műlajisiftki^t megtalálnunk, így jutottunk 
el a svájci reformáció, a Kálvin és Béza körül kialakult francia és latin nyelvű elmélkedő irodalom vizs
gálatához, hívtuk segítségül a kortárs európai minták közül a két reformátor környezetében (Genfben 
és a hatás kisugárzása szempontjából legfontosabb n^y^ai udvarban) kialakult elmélkedő irodalmat. 

II. A XVI. század végének Franciaországát vizsgálva sok párhuzamot találhatunk a magyarországi 
válsághelyzettel - a végeláthatatlan vallásháborúk hasonló életérzést eredményeztek. A Kálvin fel
lépését követő időszakban szükségszerűen meg kellett születnie az új hit, ^ b&itudatérzás,másik: 
érzeljni, introvertált megközelítésének a protestáns kodaiombarJU 

U5812:ben Theodore de Beze megjelenteti évek óta fiókban rejtegetett, vallomásos meditációit a 
hét bűnbánó zsoltárról, s ezzel a régen várt művel új korszak kezdődik a kálvinista devóciós 
irodalomban. Művének előzményeit a kálvinista zsoltárfordításokon, a kor legnépszerűbb s leginkább 
reflektorfényben álló műfaján követhetjük nyomon. Az egykor véglegesnek tekintett Marót-féle 

1A modell fogalmán vizsgálódásainkban nem a mű egészét mint a valóság egyfajta tükröződését 
értjük, sem a hagyományos követett példa szerepet, hanem a tudományos megismerés gondolati 
modelljét, mely a mű egészéből kiemeli azokat az eljárásokat, melyek az írói élményt leképezik s azt az 
olvasóban felidézik, vagyis az egész műnek mint objektumnak lényeges tulajdonságait fogalmakban 
kifejező rendszerét. 

a A „Chrestiennes Meditations" megjelenési éve vitatott volt. Szövegének újrakiadója, Mario 
Richter (Beze, Theodore de, Chrestiennes Meditations, ed. Mario RICHTER, Geneve, 1964.) 1582-re 
teszi a megjelenés évét, míg Eugenie Droz (DROZ, Eugenie, L'originale des Chrestiennes meditations 
de Beze, In, Bibliotheque (fHumanisme et de la Renaissance, 1955.) megtalálta 158 l-es kiadását. 
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zsoltárfordítások funkcionális puritánsága a század végén már ;nem kielégítő, aJe|^ájg^,Baiafi:ázJLs: 
jrnHainn] figyre távnindik a zsoltártól, fokozatosan önállósul, a teológiai célokon túl irodalmi ambí-
cjákJcal telítődik. Már nem csupán más szavakkal magyarázzak az eredeti szöveget, a^zsőTtluruj 
megformálást nyer, a kor és a szerző képére formálódik. A didaktikum helyére a líra, a, hűség 
princípiuma helyére a kifejezni vágyásé lép. 

Béza maga is ezt az utat járja be életművében psaltériuma 1561-es befejezésétől, majd annak 
állandó bővítésétől meditációi kiadásáig - s ezzel befejezi Kálvin megkezdett lépését, megszületik az új 
hit, új életérzés teljes, értelmi és érzelmi kifejeződése -irodalmi formában. Béza e meditációkat nem 
csatolta ugyanebben az évben megjelent, gazdag apparátusú psaltériumához, maga is érezte, hogy új 
minőség, másfajta irodalom született: a zsoltároktól függetlenedett, önálló műfaj. Fordításaitól a 
meditációkhoz vezető úton Béza a költőietlen költészet felől elérkezett a költői prózához. 

A szűkebb..éjrtejejnben vett, tehát a keresztény vallásos gyakorlatban kialakult meditáció (és nem a 
meditáció mint elmélkedő attitűd a világ dolgainak szemlélésére) intenzív, személyes devóciós gyakor
lat terméke, írott formájában vallásos műfaj.. A Biblia valamely textusáhozJ&gárjL kapcsolódé.glmél-
kedés Isten megismerésére, melyhez az ember ..önmaga megismerésén keresztül juthat Legfőbb jellem
zője líra és didaxis ellentmondásos kettőssége: egyrészt személyes, individuális tartalmakat hordoz, 
önvizsgálatot s a hittételek érzelmi közelítését; másrészt teológiai, problémák tárgyalását - így egyéni 
érzelmek és tradicionális hit különös keveréke, bonyolult kölcsönhatásának eredménye. 

Ez a kettősség, ennek kiegyensúlyozott aránya nagyon fontos, ez segít elválasztani rokon műfajai
tól - hisz ha a gondolati elem túlzott hangsúlyt kap, könnyen válhat száraz bibliamagyarázattá, 
kommentárrá vagy prédikációvá. Ha az érzelmi elem, s ezen belül is csupán a könyörgés vagy hálaadás 
gesztusa lesz a domináns, akkor már imáról beszélünk; egyébként az ima a meditációt általábanJndítja.. 
vagy, lezárják Bibliai szöveghez kötöttsége a parafrázissal rokonítja, e kettő elhatárolásánál az önállóság 
mértéke lehet döntő: a meditáció sokkal inkább eltávolodik az eredeti mintától. 

A meditáció poétikájának kialakulása az egyházatyákig nyúlik vissza, Szent Ágoston „Enarrationes 
in psalmos"-ától, a pseudo-ágostoni MeüTtacíóktóí kezdődően a középkorban virágzó elmélkedés
irodalomban, melynek végén, a reformáció előestéjén Erasmus és Sayonarola.illnak, felhalmozódtak 
szinte mindazok az eszközök, melyekből a XVI. század végi meditációk majd merítenek. 

A XVI. sz. közepén, a reformáció vízválasztásával differenciálódik az addig egységes meditáció is. 
Igen figyelemreméltó jelenség, hogy a műfaj katolikusoknál és protestánsoknál egyaránt iíhisztris 
szerepet kap. A gyónás krízisének egyfajta megoldásául, a személyes vallásosság kielégítésére íródnak a 
loyolai és a bézai meditációk egyaránt (s a nyomukban kialakult iskoláké is) — csak éppen a közös 
előzményekből más és más motívumok hangsúlyozódnak. így születik meg többféle modell -melyek 
közül most csak a genfi eredetű, kálvinista vonallal foglalkozhatunk. 

Bézával új korszak kezdődik a meditáció történetében, nála és az ő hatása nyomán születő művek
ben válik valóban irodalmi műfajjá, nyeri el sajátos, új karakterét Béza célja kettős volt műve kiadása
kor. Egyrészt tudatosan törekedett egy új, a kálvini-szellemnek megfelelő, a Bibliára alapozott eszté
tikai rendszer megalkotására. Másik, még fontosabb indítóoka a kegyelem, a grace problémája volt. 
Béza a gyónás pótlásául, helyette írta e meditációkat, saját példáját tükörként felmutatva, közvetlen 
konfesszionális kapcsolatot teremtve Isten és a penitenciatartó között, kielégítve az önvizsgálat igé
nyét, a meghallgatás utáni vágyat. 

Épp e cél határozta meg, hogy mit és hogyan használjon fel a műfaj tradícióiból, s mi az az új 
minőség, mélyet meditációi hoznak. 

A meditáció műfaji kritériumai adottak voltak számára, ezeket át is veszi, kitűnően alkalmazva az 
új tartalom kifejezésére. így bibliai textushoz kapcsolódik, noha csak lazán követve, a Biblia szavain 
keresztül Isten előtt folyik a monológ önmaga és Isten megismerésére. Jellemzi a didaktikum és érzel
mek kettőssége, s ennek megfelelően absztrakt és konkrét stílusszintek váltakozása, A meditáció törté
netéből a középkori hagyományok (Mária- és Krisztus-passiók, a Bonaventura-vonal) teljesen kiiktatód
nak számára, helyette az intellektuálisabb, a lélek mélyét fürkésző ágostoni meditációkhoz nyúlt 
vissza, 

Béza legfőbb újítása épp az, hogy a meditációt a konfesszió s az önyaUomás (ami a korban apeni-
tenciavallással szinte egyet jelentett) szolgálatábai ájultja, a protestáns meditáció Bézától kezdve össze
fonódik a zsoltárokkal, főként a bűnbánó zsoltárokkal. 
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Alaptémává válik a bűnói lélek gyötrelmeinek és fohászkodásainak kifejezése. A meditáció műfaja 
tág keretet biztosított az egyén és a kor problémái beáramlásának, sokkal inkább, mint a parafrázis, a 
meditációk a mozdulatlan, örök bibliai témák mellett aktuális mondanivalóval telító'dtek. 

A francia szakirodalom eddig nem szentelt kellő figyelmet sem Béza meditációinak, sem meditációi 
hatásvizsgálatának, mely pedig igen jelentős volt, s jól nyomon követhető a kortárs életművekben. 
Kiadványa iskolát teremtett, s hatása nemcsak a protestáns, de a katolikus devocionális irodalmon is 
mérhető.3 Példája nyomán Genfben, IV. Henrik környezeteben sorra jelentek meg a meditációk, kez
detben teológusok,4 később már laikusok, költők tollából is5 a nyolcvanas, kilencvenes években. A 
századforduló környékéig 26 protestáns meditációs művet sikerült összegyűjtenünk, új kiadásokkal 
együtt 40-et. Ez a szám, ilyen aránylag rövid idő alatt, e korban, egy általunk már kevésbé ismert műfaj 
esetén igen jelentős, műfaj történetileg figyelemre méltó. A 26 műnek 65%-a zsoltármeditáció, a többi 
egyéb bibliai helyhez kapcsolódik, legtöbbjükön szövegszerűen kimutatható a bézai mű követése, de 
megszabja gondolatkörüket, formai felépítésüket is. 

Természetesen nemcsak Béza mintája hatott, egymással kölcsönhatásban fejlődtek ezek az elmél
kedések e néhány évtized alatt devocionális gyakorlatból egyre inkább irodalmi műfajjá. Kikristályoso
dott egy viszonylag állandó rendeltetésű (konfesszió, önvizsgálat), azonos tárgykörű (zsoltárok, főként 
a penitencia-zsoltárok), hasonló érzelmi állapothoz (testi-lelki szenvedés, bűnbánat) rendelt műfaj. Kia-
lakultsztereotip struktúrája, mely nagyjából a penitencia ősi pszichológiai-etikai-vallási alapsémáját kö-
veti:(.lJ a bűnös testi, lelki nyomorúságáról vall Isten előtt, állapotát fizikai és erkölcsi végveszélyként 
jellemezve Lekéréssel, kérdésekkel ostromolja Istent ;3>fordulat: meggyőzi önmagát az isteni gondvise
lésről 4.-az eljövendő kegyelem előérzetével dicsőíti Istent, megbánva előbbi kételyeit, türelmetlensé
gét, majd hálaadással zárul. Ez a séma természetesen variációiban jelenik meg, imák, teológiai fejtegeté
sek, betétek szakíthatják meg, tagolhatják. 

Végül e sztereotip struktúrához a kifejezőeszközök nagyjából állandó állománya társul: biblikus, 
főleg az Ószövetségből táplálkozó kifejezéskészlet, ellentétek gyakori alkalmazása, erős hajlam a túlzá
sokra, a borzalmak részletezésére, az emfázisra. 

E hugenotta meditációk legnagyobb jelentőségét abban látjuk a XVI. sz. végén, hogy a bontakozó 
individualitás, az én-irodalom számára nyitottak utat (a reformáció által rossz szemmel nézett világi 
szépirodalom helyett szinte egyedüli lehetőségként), á zsoltárparafrázisnál szabadabb, flexibilisebb jel
legük teret adott az egyre szubjektívebb megnyilatkozásoknak. Dávid és a közösség hangjából fokoza
tosan kivált az „én". A szubjektum előtérbe kerülésével, a zsoltártól függetlenedő önállósággal csök
kent a társadalmi-teológiai megbízatás határozottsága, a műveket már egyedül szent és kegyes tártai-^ 
muk nem igazolhatta, erősödött az evilágiság, a teológiai szempontokat kezdték felváltani az irodal
miak. A 90-es években, a meditációs művek virágkorában, Agrippa d'Aubigné vagy Jean de Sponde 
prózájában a meditáció már elsősorban esztétikai értékek hordozójává vált, az „én" belső történései
nek tükrévé. 

III. Az eddigiekben felrajzolt minta modellizálása után nem maradna más hátra, mint összevetni 
Báthori kéziratával. Az összevetés azonban korántsem könnyű és egyértelmű, tisztán kirajzolódó 
modellünkkel egy hjjánypSj nem homogén mű áll szemben, melynél még a lapok sorrendjében sem 
lehetünk biztosak. Nem állíthatjuk, hogy a ránk maradt 73 caput 73 meditációt tartalmaz, ennél a mű 

3 Vö. pl.: - DU VAIR, Guillaume, Meditations sur les sept pseaumes de la consolation et de la 
penitence de David. K. N. 1585.; - LA CEPPEDE, Jean de, Imitation des pseaumes de la penitence de 
David (.. .), Lyon, 1549. Jean THOLOSAN; - DESPORTES, Philippe: Quelques prieres et medita
tions chrestiennes. Rouen, 1594. Raphael du Petit Val stb. 

4Vö. pl.: - LA ROCHE-CHANDIEU, Antoine de, Meditations sur le Psalme XXXII, Traduictesde 
Latin en Francois (.. .}, Geneve, 1583. J. Laimairie; és in Béze op. cit.; PELISSON, Pierre, Meditation 
sur le Pseame CXXVIL, in Meditations Chrestiennes sur les Pseaumes VI, XXV., XXX. et XXXII. par 
Philippe de Mornay. La Rochelle, 1586. Pierre Haultin stt>. 

sVö. pl. Duplessis Mornay, Philippe de: op. cit.; Sponde, Jean de, Meditations sur les Pseaumes 
XIII. ou LIII., XLVm., L. et LXII. Avec un Essay de quelques Poämes Chrestiens. La Rochelle, 1588; 
- AUBIGNÉ, Agrippa d', Meditations sur les Pseaumes. Geneve, 1630. Pierre Aubert stb.F? 
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szerveződésé jóval bonyolultabb. Ugy véljük, a megközelítés kulcsát Báthori maga adja kezünkbe az 
utolsó lapokon: 

„1579. Ezt enn az köniuechikett el keztem uala irny uaranay hazamnall nagi niomorusagomnak 
ideinn. Végeztem ell 1582. eztendöben nagiob uigaztalasomra az mint az urr akarta (...) Vgiann 
uarannonn uegeztem uala ell; de Eched uarabann itt uiobann irtam az menire lehetett corrigaltam is. 
Uegeztem el ueteri calendario 1600 mense Februario. Jollehett azután ismegújonnan írtam; es azután 
3z Isten lelke segitettuen ismeg uyobban iruan conig/altam, noha mostannis elég fogiatfcozűssal uagionn; 
mert chiak az hatalmas ur Isten mondhatta meg meni kesertetem mind lelkiek testiek uoltanak ez idők 
alatt; mostis naponkent uadnak; orzagonknak zamtalán ualtozasabannis leuenn; röuideden tugia chiak 
az en zent es hiv Istenem mikbe forgottam es forgódom mostannis. Mostanis akarnám ha meg ualaha 
uionnan Írhatnám mert elég makulalt es fogiatkozassal uagionn; kit en irni uioban keztem uala utolzor 
1603 eztendöbenn. Es ime mostann el uegeztem az zent Istennek segedelmeböll 1605 eztendöbenn."6 

Báthori tehát 25 éven át dolgozott művén, ötször írta újra és korrigálta - s ránk a végső, az 1605-ös 
kézirat„maradt csupán. Nyilvánvaló, hogy az újraírásokat nem az íráskép szépítése tette szükségessé, 
(ez nem is sikerült neki), hogy a 25 év alatt nagy átalakuláson ment át az első változat. Honnan indult 
Báthori, mi lehetett az ősműfaj, s hová jut el - ezt az időbeli fejlődést csupán egyetlen módon, a 
ránk maradt végső változat szinkrón vizsgálata segítségével kísérelhetjük meg rekonstruálni. A jcgzjr^t 
változatossága, polifon jellege arra enged következtetni, hogy több^ egymásból ftjlődfi^rnod^ellel kell 
számot vetni, s éppen a különböző fejlődési szintek nyomon követése a legizgalmasabb. A mű szüle
tési ideje ugyanaz a periódus, ugyanaz a 20-25 év, mely alatt Bézától Spondig kialakult a meditáció új 
modellje - csak itt a faistájyjosotflás, foryarqata egy emberen keresztül, egy művön belül megy végbe. 

Be kell vallanunk,jjejn. tartjuk túlzottan vaószinűadí, hogy Báthori ismerte a hugenotta medi-
tációk valamelyikét is - legfeljebb Bézáét. De azok a motívumok, premisszák, melyekből elindult, 
önmagukban is létrehozhatták az analógiát, a meditáció felé vezető utat predesztinálták. 

A közvetleo_hatásról tanúskodik a köny^árábjin_meglevő több Kálvin-és Béza-mű, melyekből több
ször idéz is; a környezete és Béza, Genf között fennálló kapcsolatok; maga is azt vallja, hogy művét a 
két reformátor szellemében írja. A meditációk programja már Béza 1559-es Confessiójában megfogal
mazódott. 

Ezt a hitvallást fogadta el az 1562-3-as tarcal-tordai zsinat hitvallása is - elsőként az európai orszá
gok közül. A közvetlen hatások közé sorolhatjuk még az ágostoni Meditációkat7 és Vallomásokat is, 
melyből akárcsak Béza, Báthori is merít, a középkori meditációkkal viszont nem mutat műve hasonló
ságot. (Gondolunk itt elsősorban a Bonaventura-hagyományra vagy a reggeli és esti Krisztus-passió, 
Maria stb. meditációkra.) 

A közvetlen hatásokon kívül a meditációk felé mutat a hasonló életérzés, az önvizsgálat, az önvallo
más növekvő igénye, az új penitenciatudat s kegyelemfelfogás érzelmi megközelítésének vágya.. 

A Báthori által bejárt út egyes szakaszait a különféle műfajtípusokkal reprezentálhatjuk. Sorren
dünk hipotetikus, következésképp vitatható, a különféle modellek egymásra következése nem egyér
telmű, hiszen Báthori „újraír", tehát nem egyszerűen másol, nem egymásra következése nem egyer-
másolva újabbakat illeszt hozzájuk, hanem az előzőeket többnyire beépíti, bővíti, idomítja az új 
modellhez, s nekünk visszafelé kell következtetnünk. A sorrend elképzelésekor segítségül hívtuk a kor 
irodalmi áramlatait, legfőképpen épp a dolgozat első részében ismertetett genfi vonalat. 

Modellek: 1. 1579-ben kezdi írni első próbálkozásait, 24 évesen. Ekkor még nem a későbbi bezár
kózó, emberkerülő alkat, nemrég házasodott, részt vesz a törcjk, elleni küzdelmekben, hamarosan 
országbíróvá nevezi ki Rudolf. Valószínű, hogy ami ekkor kerül ki tolla alól, az még nem a későbbi 
ön tépő vallomásáradat, hanem az a néhány rövid lélegzetű, latin vagy főként latin nyelvű fejezet, 
melyeket a végső kéziratba is átvett. Mint pl. a 66. és 67. caput (a végső számozás szerint), mélyek 
egy-egy gondolat köré összeszedegetett bölcs mondások a Bibliából vagy ismert vallásos szentenciák
ból. Formailag a középkori szentenciagyűjtemények hagyományait folytatja, de ez a hatás valószínűleg 
vegyül az Erazmus-Seneca-féle florilégiumokéval. íme a teljes 67. caput: 

6 E.B.I. 119a-b. 
7 A XVI. században igen népszerű, Ágostonnak tulajdonított Meditációkat valójában Jean de 

Fécamps (1028-1078), fécamp-i apát írta. 
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„Si Christum bene scis, satis est si coetera nescis. 
Si Christum nescis, nichil est si coetera discis. 
Dum spiro spero, spes mea Christus erit. 
Da et iube domine mii Jesu filii Dauid. 
Sine te enim, nee uelle, nee posse, nee proficere ualeo."* 

Ezek lehettek az első próbálkozások, melyeket azután egyre bővít - saját latin parafrázisaival, mint 
azt pl. a 70. caputban láthatjuk. 

Ekkor azonban már foglalkoztathatta az anyanyelvű Biblia kérdése, s az ügyért nemcsak Károlyi 
Gáspár egyik mecénásaként tesz sokat, hanem maga is megpróbálkozik a fordítással. Még mindig a 
fiorilégium műfaján belül, de a szerkezet már szilárdabb, nem olyan esetleges, - így a 73. caputban 
Jeremiás siralmainak 3. könyvét fordítja versszakról versszakra, ám az egyes versek közé a Biblia latin 
párhujzamait építi be, főként Jóbtól, Dávidtól veszi a hasonló locusokat 

2. 1596(? )-1600. Másodszor már Ecsed várában, a világtól való elzárkózása után nyúl újból a kéz
irathoz. Az a nagy lelki fordulat, mely erre az elvonulásra 'indította, veteti elő vele a 14 éve abba
hagyott írását, de ekkor már egészen más indítékokkal. 

Magyarul ír, a kéziratban elszórtan találunk csak latin bekezdéseket, idézeteket, nem számítva az 
első fázisba sorolt 10 levelet , 

Az újrakezdésnél Báthori azt a formát, műfajt kereshette, mely legadekvátabban fejezte ki új 
életérzését, az eseményektől való távolmaradásával az egyre jobban elhatalmasodó tépelődést, önvizs
gálatot, önvádat, elkomoruló meghasonlását a világgal; olyan kifejezési formát, melynek segítségével 
közelebb kerülhetett Istenhez. 

Ilyen próbálkozás lehet az 58. caputban Noé történetének megverselése a reformáció bibliai histó
riáinak modorában. Egyetlen kísérlet, mely nem bizonyult számára megfelelőnek. 

Még egyszer nyúl verses formához - az57. caput verses fohászakor, hol ritmikus prózából csúszik 
át szinte észrevétlenül versbe. Ennek sincs azonban folytatása, az RMKT 1. kötetében feltételesen 
Báthorinak tulajdonított, a kézirathoz csatolt, más kéz által írt és Bakssi-reminiszcenciákat mutató 
költeményt semmiképpen nem tartjuk Báthoriénak, annyival művesebb, hogy sokkal inkább gondol
hatunk pl. Rimayra, 

Báthori maga is érezte volna, hogy nincs tehetsége a versíráshoz? Aligha irodalmi-esztétikai szem
pontok miatt hagyhatott fel vele - benső nyugtalansága, a bűnbánat folyama feszíthette szét a rím és 
metrum kereteit, s áradt szét gáttalanul, szerkezet nélkül bűnbánó-könyörgő prózai imáiban, az 
ószövetségi próféták stílusán. Ilyen pl. a 3. caput „Ky ez is, en zegeny poenitencia tartásomnak 
éneke."9 Itt talál rá igazi hangjára, mely a porig alázott, gyarló ember szenvedő monológja a hallgató 
Jehova előtt, passzív, tehetetlen önvádja a lélek örvényeiből, ki előtt a válasz, a kegyelem örökké 
bizonytalan marad. A névtelen, örök bűnös hangja, aki feloldódik a penitencia s a könyörgés gesztusá
ban. 

„Vndok uagiok uram felséged előtt, az föölld syrr alattam, az nap hoolld es chülagok es az EEg 
homaliosok az en bűneim miatt 

Az christus koporsoiaba magaual el temetett bűneimet feiemre kaparom; 
Bűnt bűnre haltok, azboll halmot rakok kiket mint az bika feiemre haniok, es alatta ugi bömbölök: 
Az ebekéi sem érdemiének Uram en kenjeret erdemem zerent, de te io uagi es o, yo uagi te eb 

kölikeken meg köniörölö hiu Ur Isten: 
Nem vagiok Uram en melto fiadnak híuattatnom, pezeri allapatott sem érdemiek: 
Söot menj ell uram en töllem, mert bűnös ember uagiok en. 
Az égre nem melto zemeimet fel uetnem, az te lakó heliedre: sem hogi az föld engem tarchionn 

hordozzon, ki az te lábaidnak samoli zeke. 
En njomorodott utálatos bűnös uagiok meg rothadandó porr, elek ugi mint büntöll meg seniuedett 

dögg azzoniallat haui korsagos ingéhez hasonló igazsagoo ferfy."1 ° 

«E.B.I. 78b. 
»E.B.I. 6b. 

,0E.B.I. 8b-9a. 
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3. Az efefli kétírásfázis között hos&Liiidö^M-éic^íelt el, 1601 és 1605 között azonban még három
szor írja-újból-művét. E rövidebb idő alatt ne.m.az^újabb tnűfajváUások ajellemzők, hanem ajnegtalált 
hangnak, a vallomásos penitenciának személyesülése, elmélyülése. A penitencia és a könyörgés arche-™* 
típusa lassanként egyedi helyzetként konkretizálódik, alanyi megnyilvánulássá válik, témái gazdagod-
nak,«4éhbjéj^yé válnak, emberi sorsegészének kifejezése felé mélyül - mindezáltal esztétikai értéket, 
jelleget nyer. 

Felszakad az a kálvini-teológiai gát, mely a Szentírást és saját sorsát mereven elhatárolta^^aJBihha^-
törJé^éseffiejiijttagára talál. „Ez rajtam tölt" írja a bibliai történet mellé lapszéli jegyzetbe, Dávid sorsá
ba, szavai közé már saját életét, szavait szövi, a kettó' egybefonódik. 

Báthori elejgnjgk talán legsúlyosabb ̂ ÍJfeággveJ^99volt, amikor Básta feldúlta kedves városát és 
eklézsiáját, j^zepsit. A külső' esemény magánjellegű csapással társult, Báthori elsőjúlyjasJii^gsigét^ 
okozta, egy időre teljes bénulást. E két esemény jelenik meg eloszol konkrétan a szöy&gben (20 évnek 
kellett eltelnie eddig az írás kezdete óta), hogy ettől kezdve azután egészen élete utolsó lépéséig, 
Bocskay mellé állásáig most már részletesen nyomon követhessük mind a magyarság, mind saját sorsa 
fordulóit, afféle lelki önéletírásként, hol nem a történések az igazán fontosak, hanem az általuk kivál
tott lelki folyamatok. 

Érdekes idősíkok alakulnak ki e többszöri átírással, melyek a most már konkrét dátumok segítségé
vel jobban nyomon követhetők. Egyrészt a régi anyag másolásakor a lapszélre írja, pl. a Jeremiás-siral-
mak fordítása melle: 

„1604. Most uagion ez mi raitonk zegeni haias magiarokona"1 * 
Máskor beledolgozza a régebbi szövegbe, így szinte „kibeszél" az irodalmi textusból, talán elsőként 

irodalmunkban: 
„Engegied uram mind uegig haladó zegeni zolgad segichigedböll, ki ez mai nap (mikor ezt en irtam 

ez előtt sok üdökell) magadall rezesitettell, egi teste uerre leuenn en uelem erdemetlen nagi bűnös 
fergedell...'" 2 

Egyre gyakoribb azonban, hogy egy hír ihleti új részek írására, így Báthori András halálakor. 
„Caput hoc unum pro Andrea. 
Meg halgas engemet Jákobnak Istene es Dauidnak vra ne uessdd ell előled köniörgesemett, Ábrahám

nak kezijanak megerösitöie, mostannis segischigönk; ne puztichi ell nemzetsegönkbenn, o Isaknak 
oltalma. Ne engegied uram az fel fualkodott képpel fel tüzöltolahbarbarustelö£iöniaz te neuednek 
dichiretire (...) Tekinch meg uram az tieidnek aldozatiokatt, kik abban az orzagbann syralmasann 
hozzad ohitanak imatkoznak téged tiztelnek igazann es segechegre hinak regentöll foguan, es ez mos
tani siralmas igiekbenn ualo ohaitasokatis!Ml 3 

Ugyanezt a caputot előveszi, mikor az András halálát okozó Mihály vajdát 1601-ben Básta meg
öleti, s ezt írja a lap szélére: 

„Ezt en irtam uala akkorr; mikor Mihály uaida Somliai Batori Andrassra rea ment uala erdelibenn, 
holott mégis giözte."1 * 

Majd az újabb caputot már ennek az eseménynek, a halál körülményei részletes ismertetésének 
szenteli, mert Isten igazságszolgáltatást látja benne, hiszen ennek felmutatása a cél, akárcsak az 
ágostoni vallomásokban, a történések leírása csak ebben a vonatkozásban kaphat funkciót. 

A penitenciavallás még egy irányban bővül tematikailag: *..sflft^^yfS. tártaMf>lf Tn^tlatí-teftlngiai 
kérdéje|i;._tárgy_alásával gazdagodik, a lírai elemek ellenpontjaként a ráció, a didakükum jelenik meg. 
Természetesen nem^hítvitair^szlőBzálhasogató merevségével tárgyalja Báthori a hittételeket, sorakoz
tatja fel érvként a bibliai locusokat, az egyházatyáktól vagy kora teológusaitól vett idézeteket, de azért 
nem állja meg, hogy helyenként Dávid Ferencet, Blandratát vagy a pápát ne sorolja az ördög „tagjai" 
közé. 

"E.B.I. 105a. 
,aE.BJ.62a. 
,3E.B.I. 110b. 
14E.B.I. 110b. 

7* 625 



Mindez a témabővülés már nem fér meg a bűnbánó ima vagy a bibliai parafrázis keretei között, s így 
érkezik el Bathori a meditációhozrA bűnös lélek gyötrelmeinek gáttalan áradatát egyre egységesebben 
pántoítTszilárdabb gondolati "struktúra váltja fef,''á bTbTiäTszövegből kiindulva. Az ősi könyörgés gesz
tusa összeföiíiődik a zsoltár gondolatmenetével, kialakul az a meditációs modell, melyet dolgozatunk 
első részében felrajzoltunk. 

Ilyen pl. az 59. caput a 35. psalmusról, a 60. caput az 50.-ről, a 63-as pedig a 36. zsoltárról stb. Egy 
ilyet már elemeztünk két éve megjelent ItK-cikkünkben,15 így idő hiányában egy hasonló elemzést 
most el kell hagynunk. 

összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a 25 év alatt Bathori is eljutott a protestáns meditációig, 
egymaga járva be az utat, valahonnan a florilégiumtól, a bibliafordítás, parafrázis felől indulva a huge
notta meditációkéhoz igen hasonló modellig érkezve.j^Jo^kjHöribjság, ami elválasztja ezektől, az alko
tó módszeréből adódik, tehát hogy nem oly tisztán rajzolódik ki a műfaj, a végső szöveg többfázisú 
rétegekre bontható. De ahová elérkezik, az igen jelentős lépés á vallásos irodalom és a magyar 
„én"-irodalom fejlődésének útján is; s ez egyszer lépéshátrány sincs a világirodalom mögött. 

Rimay-konferencián Báthoriról? Egyetlen mentségünk, hogy előadásunkkal szerettük volna egy 
kicsit azt a hátteret is megrajzolni,honnan az ecsedi udvarban titkároskodó, az Ecsedi Bathori család
dal később is kapcsolatot tartó költő indult. Az itt kapott hatások talán a „korszellemnél" konkrétabb 
magyarázatot kínálnak annak megértésére, miért változik Rimay vallásos költészete mesteréhez, 
Balassiéhoz képest, - honnan erednek többek között, nyilván számos más hatás mellett azok a „saját 
eszmények", melyekhez Balassi műveit is „torzítani" próbálta, honnan származik a fokozatos reg
resszió, a penitencia új, vigasztalanabb kánonja, a bűnvalló imádság új elmélete. 

Ács Pál 

RIMAY JÁNOS UDVARI EMBERE 

Rimay kifogástalan udvari ember volt.1 Aligha találhatunk kifejezőbb fogalmat, ha életformáját és 
tevékenységét egyetlen kategóriával kívánjuk jelölni. Csaknem mindig főúri, fejedelmi szolgálatban állt; 
s mint a Balassák familiárisát, Bocskay ajtónállóját, tehát bizalmas emberét, vagy Illésházy titkárát igen 
nagy megbecsülés, sőt tisztelet övezte. De egy pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy a szolgálat 
alárendeltséget jelent. Az ifjú Thurzó Imre 1619. augusztus 31-én, fontos politikai döntés előtt állva, 
úgy tűnik, azért kéreti magához „édes komám uramnak" szólítva őt, mert még nem határozott, 
csatlakozzék-e Bethlen Gáborhoz, s ezért „eltávozhatatlan titkos beszéde" vagyon vele, atyai jóbarát-
jával.2 A helyzet azonban nem egészen így áll. Az úr szólítja - ezúttal ilyenformán - a szolgát. Czobor 
Erzsébet és Thurzó Imre 1617-ben fogadták fel Jámbor főszolgájukat", „füzetese készpénz ötödfél
száz forint"3 volt, s eszébe kellett vennie, hogy „tudván azért kiki rendit, tartsa határában magát". 
Rimay persze mint főszolga magasan felette állt azoknak, akik az 1617-es instructio szerint evéskor az 
asztal körül álltak, ám az kimondatott, hogy Csúty Gáspár főudvargondviselőnek „utána való legyen". 
Az pedig mindenkire vonatkozott, hogy „mikorontan mi az palotában bemegyünk, avagy kimegyünk, 
főképpen penig ebédhez vagy vacsorához, itten mellettünk levő uraim minden be- s mind kikésértsenek 
bennünket, ott ben az palotában, minekelőtte az étket elhozzák, senki az padokra le ne üljön, hanem 
csak az, az kit megkínálunk, az többi talpon állván, udvaroljon".4 

1 sEcsedi Bathori István meditációi és európai hátterük, ItK 1980. 55-69. 
1TURÓCZI-TROSTLER József nevezte Rimayt az első magyar udvari embernek. L. Keresztény 

Seneca, in Magyar irodalom - Világirodalom. Bp. 1961. II. 162. 
2 IPOLYI Arnold, Alsósztregovai és Rimái Rimay János Államiratai és levelezése. (A továbbiakban: 

Rimay Allamiratai) Bp. 1887. 223. 
3Uo. 207-208. % 
4 Uo. 210-216. (Instructio az mi udvarunkért, mely rendeltetett 1617. esztendőben etc.) 
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