
időfelfogását ugyanaz a szüntelen változás jellemzi, akárcsak Rimayét. Mindezek figyelembevételével 
arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy sem az európai, sem a magyar későreneszánsz, manierista 
vagy korai barokk történeti időfelfogás nem különbözik minőségileg az antik tempuskoncepcióktól, 
hiszen lényegében ugyanazokból az elemekből táplálkozik, s az idő fogalmának megvilágítására 
ugyanazokat a képeket használja. Eltérés az ókor és a késő reneszánsz / korai barokk periódus közt 
legfeljebb a tempus képét kifejező diszparát elemek ötvözésének arányában mutatkozik meg. A 
történeti idő értelmezésében a döntő változás tehát majd csak később, a XVII. sz. végén s még inkább 
a XVIII. sz. folyamán következett be, miután megindult a klasszikus felfogásoktól való eltávolodás, 
bár az antik hagyomány figyelembevétele azért ezen a téren is még évszázadokon keresztül egészen 
napjainkig továbbra is befolyásolta a történeti idő megközelítését. 

Paczolay Péter 

RIMAY JÁNOS ÉS KORÁNAK POLITIKAELMÉLETE 

A politikaelmélet, államelmélet, politikai gondolkodás stb. kategóriákat sokszor a tudományos 
irodalom is differenciálatlanul használja, ezért nem árt előre bocsátani, hogy a politikaelmélet a 
politikai jelenségek és folyamatok leírására és magyarázatára szolgáló, viszonylag koherens, a filozófiai 
és tudományos absztrakció bizonyos - koronként változó - szintjén mozgó elmélet. A politikaelmélet 
története nem azonos az államelmélet történetével, mivel a politika az államnál szélesebb jelen
ségszférát ölel fel. A politikaelmélet története nem azonos a politikai filozófia történetével sem, bár a 
politikaelméletek gyakran filozófiai síkon fogalmazódnak meg. 

A politikai irodalom történetébe a politikai gondolkodás a politikaelméletnél jóval tágabb köre 
tartozik bele. A politikaelmélet története viszonylag elkülöníthető a politikai eszméktől, amelyek 
politikai célokat, követelményeket, programokat fogalmaznak meg, vagy támasztanak alá. Míg az 
államelmélet és politikai filozófia története a politikaelméletnél szűkebb, addig a politikai irodalom és 
a politikai eszmék története a politikaelméletnél tágabb diszciplínák. A politikai gondolkodás törté
nete pedig mindezeket magába foglalja. 

A politikaelmélet története csak viszonylagosan különíthető el a politikai eszmék történetétől; 
mindkettő korának gyermeke, a társadalmi-politikai berendezkedés és a társadalmi tudat adott foká
hoz kötődnek, s alapproblémájuk, melyeket a társadalmi-politikai gyakorlat vet föl, közösek. A 
politikaelméletek, jóllehet többnyire nem olyan közvetlen formában, mint a politikai eszmék, de állást 
foglalnak koruk társadalmi-politikai kérdéseiben, és problémafelvetéseiket, témaválasztásaikat ugyan
azok az értékrendek orientálják, mint a politikai eszméket. 

Mindezt azért nem érzem fölöslegesnek jelezni, mert a politikai gondolkodásnak itt érintett 
időszakát — a XVI-XVII. század fordulóját, illetve az 1600-as évek első három évtizedét - , a politikai 
elméletek és a politikai eszmék típusokba nehezen szorítható keveredése jellemzi. Szélesebb időszakot 
tekintve jól látható a nyugat-európai politikaelméleti gondolkodás íve; Machiavelli Fejedelme 
1532-ben jelent meg, Bodin République 1576, Althusius Politico 1603, Hobbes Leviathán 1651. Ezek 
a szerzők a politikaelméletet a többi diszciplínától, különösen a politikai élet jelenségeinek vizsgálatá
ban korábban primátust élvező etikától, teológiától, filozófiától és a jogtól elválasztják, önálló 
művészetként, sőt tudományként tüntetik fel, amelyik önálló tárggyal és módszerrel rendelkezik, 
még ha alapja azonos a többiével: az emberi természet. Bodin szerint a politika minden tudományok 
királynője1, Althusius szerint — aki egyébként bírálja Bodint, mert az nem választja el megfelelően a 
politikát és a jogot - pedig a politika a társas együttélés, a szimbiotiké művészete. Csak megjegyzem, 
mert a részletezés messzire vezetne, hogy Hobbes a politika tudományként való művelésére tett 

1 Idézi Alberto TENENTI, Teória della sovranitá e ragion di stato nella „République" diJean Bodin 
(1576), in, IlPensiero Politico, XIV. 1981,41. 
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kísérleteken, mind a tárgyat, mind a módszert tekintve túllépett, felismerte a burzsoá polgári társa
dalomnak az uralkodó summa potestásával alkotott funkcionális viszonyában végbemenő emancipá
lódását, illetve a polgári élet törvényeit azzal a céllal vizsgálta, hogy a politikai cselekvést egy 
tudományos technikával alapozza meg.2 Ugyanezt a korszakot a politikai eszmék, illetve a politikai 
célok érdekébe állított egyéb, pl. teológiai érvek minden korábbinál gazdagabb összetettsége jellemzi, a 
kor vallási küzdelmei, politikai harcai, társadalmi átalakulásai által megfogalmazott igényeknek meg
felelően. 

Mennyire hatott a kor három meghatározó szellemi áramlata, a reneszánsz, a reformáció és az 
ellenreformáció a XVII. század elejének magyarországi politikai gondolkodására? Annyi az első látásra 
is szembetűnő: nemcsak, hogy az imént említettekhez hasonló, alapjában nyugaton is kivételesnek 
tekinthető elméleti szintű rendszerek nem jöttek létre, s eredetinek tekinthető politikai eszmék sem 
születtek, de a kor uralkodó tanainak átvételére is csak szórványosan került sor. Ennek okait keresve 
szükségtelen részletesen belemenni a nyugati és a közép-kelet-európai társadalmi-politikai fejlődés 
eltérő modelljeinek elemzésébe, elég arra utalni, hogy Nyugaton az abszolutizmus politikai rendszeré
ben a domináns szerepet vivő állam paradox módon a vele szemben álló polgári társadalom (societas 
civilis) emancipálódásának lehetőségét teremtette meg, míg Magyarországon a centralizációnak sem az 
előremutató gazdasági funkciójú, majd a polgári társadalom és a politikai állam elválásához vezető 
nyugati, sem a társadalmat az államnak egyoldalúan alárendelő, „felülről lefelé államosító" keleti 
modellje nem jött létre, hanem egy Európában is egyedülálló kompromisszum alakult ki az abszolutiz
mus és a rendiség között3, egy, a centralizált monarchia kereteit erőltető, több nemzetet átfogó 
birodalmi politika, és az ezt megakadályozó a kiváltságaihoz ragaszkodó és az azokat érvényesítő rendi 
corpus politicum közti eldönthetetlen ellentét állandósításaként. 

Ezt a helyzetet egy praktikus ideológia, a szentkorona-tan támasztotta alá, és a rendi kiváltságokat 
rögzítő törvényhelyek is megfelelő hivatkozási alapot jelentettek. Ha ez önmagában nem is zárta ki a 
politikaelméleti mű születésének lehetőségét, hiszen a társadalmi és szellemi fejlődés színvonala eltérő 
is lehet, hiányát mindenesetre részben magyarázza. 

Hasonlóképpen befolyásolta a társadalmi-politikai helyzet a nyugat-európai politikai gondolkodás 
magyarországi recepciójának irányát. 

Az itáliai reneszánsz eredményei ekkor még nem váltak a magyar politikai gondolkodás köz
kincsévé - jól tudjuk, hogy Machiavelli módszerét majd csak Zrínyi használja fel4 - , noha a firenzei 
műveit, elsősorban A fejedelmet ismerték. Rimay például Balassitól kapta meg Machiavelli műveinek 
latin kiadását, de esetleges olvasmányélménye nem tükröződik sem közvetve, sem közvetlen utalás 
révén életművében. A magyar politikai irodalomban fellelhető néhány utalás a machiavellizmus már 
eltorzított és negatív kicsengésű eszmerendszere ellen hadakozik, Alvinczi pl. a jezsuiták 
mesterkedésével azonosítja5. Machiavelli megértésének hiányát a korabeli közhangulat mellett 
magyarázza az is, hogy nem érett meg a társadalmi talaj a lehetséges Machiavelli-értelmezések egyike 
számára sem, azaz nem volt realitása sem a republikánus-polgári, sem az „abszolutista" színezetű 
Machiavelli^ecepciónak. 

Az ún. „északi reneszánsz" összehasonlíthatatlanul nagyobb befolyást gyakorolt a korabeli magyar 
gondolkodásra. Ennek politikai gondolkodásáról összefoglalóan megállapítható, hogy alapelve a közjó 
elsőbbségének elismerése, az ezzel ellentétes állapotok ostorozása. A közjó és a rend megteremtésében 
nagy szerepet tulajdonítanak az erényeknek - a politikai hatalomban, a kormányzásban való részvétel
nek is ez a döntő kritériuma. Elítélik az erőszakot és a háború bármely formáját, ezzel szembekerülnek 
a fegyverforgatást polgári kötelességnek tartó itáliai teoretikusokkal, de az igazságos háborút elismerő 
egyházzal is. 

'Jürgen HABERMAS, Theory and Practice, London, 1974, 56-61. 
3SZŰCS Jenő, Vázlat Európa három történeti régiójáról, in TörtSz. 1981., 351a, 
4KLANICZAY Tibor, A múlt nagy korszakai, Bp., 1973, 368. 
5 Antimachiavellisatio című művében; lásd erről WITTMAN Tibor, A magyarországi államelméleti 

tudományosság XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. Justus Lipsius, FK, 1959., 
63. 
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A XVI-XVII. század fordulóján a művelt magyarok körében a legnagyobb népszerűségre Justus 
Lipsius tett szert, valóságos kultusza alakult ki. Ennek több jól körülhatárolható okát lehet megjelölni. 
Mindenekelőtt, bár Lipsius nem tartozott a reneszánsz legjelesebb gondolkodóinak sorába, a maga 
idején elsősorban sztoikus filozófiája révén páratlan népszerűségnek örvendett Európa-szerte. A vele 
való kapcsolattartás rangot jelentett6, ezért kérte több magyar is, hogy vegye fel levelezőpartnerei 
közé (Révay, Rimay). Az általa terjesztett prózai stüus is közkedvelt volt, ez tükröződik az említett 
magyar humanisták rajongásában, akik ugyan nem követték Lipsius stilisztikájának változását. Rimay 
is halmozza a lipsiusi stílusra vonatkozó dicséreteket7, Révay pedig így ír neki: Rimayval . . . „nem 
ritkán vettük kézbe, olvastuk, fürkésztük, csókolgattuk, és - ahogy mondják - tele torokból dicsértük 
a legállhatatosabb Állhatatosság című munkádat és a leghatalmasabb Politika könyveidet"* . 

Lipsius politikaelmélete megfelelt a magyar viszonyoknak is, pontosabban annak összetettsége 
sokféle magyarázatot, felhasználást tett lehetővé, sokan meríthettek belőle. Az anarchiával szemben a 
rend iránti vágyat fogalmazta meg, de nem a zsarnok uralmát tartotta kívánatosnak, hanem az 
erőskezű, a közjót szem előtt tartó, cselekvés mércéjéül tevő fejedelmet. 

Végül általános füozófiája, a sztoicizmus is érthetően terjedt el a politikai és vallási megosztottság, 
háborúk és létbizonytalanság sújtotta országban. A sztoicizmus térhódításának megértéséhez figye
lembe kell venni a kor másik jelentős eszmerendszerét, a reformációt. A protestantizmus sajátos 
politikai szerepet játszott Európa-szerte, mert elvileg-elméletileg a vallás depolitizálására törekedett, de 
a reformáció tanai politikai eszmeként igen rugalmasnak bizonyultak. Elég arra gondolni, hogy a 
protestáns politikai gondolkodás első szakaszát a vallásnak a politikától való elzárkózásra törekvése, az 
uralkodóval szembeni ellenállás jogának tagadása jellemezte. Megjelentek ugyan ettől eltérő irányzatok 
is (pl. anabaptizmus), melyek mindenféle kormányzattal szembefordultak, vagy éppen a teokratikus 
állameszmét hirdették. A második szakaszban, mikor a reformáció súlypontja Svájcba tolódott át, 
Kálvin olyan államberendezkedést képzelt el és igyekezett a gyakorlatban is megoldani, mely az 
egyház irányítása alatt áll. Ugyanakkor Kálvin követői rövidesen elismerik a zsarnokkal szembeni 
egyéni ellenállás, majd a népforradalom jogosságát is. A harmadik szakaszt, 1560 után, az jellemzi, 
hogy a kálvinista radikális eszmék Franciaországban (hugenották), majd Skóciában (Knox) olyan 
talajra hullanak, amelyen a fegyveres ellenállás eszméje rendszeres gyakorlattá válik. 

A protestantizmus magyarországi térhódítása a Habsburg-abszolutizmus és a magyar rendi ellenállás 
küzdelmét egy másik törésvonallal bonyolította: a vallási ellentétekkel. Politikai téren azonban a 
protestantizmus politikai eszméit nyíltan nem mondták ki, legfeljebb a közgondolkodás hátterében 
húzódott meg, mint a Bocskai-felkelés során9, vagy olyan áttételes irodalmi megjelenítést kapott, mint 
Bornemisza Elektráin. Ritka kivételnek számít a Pázmány-Alvinczi vitában született Magyarország 
panasza, melynek nyílt politikai érvelése a reformációt a nemzeti függetlenség eszméjéhez köti a hazát 
eláruló katolikus papsággal szemben. A kettős - vallási és politikai - megosztottság ilyen ideologikus 
polarizálása nem vált általánossá: a Pázmány vezette ellenreformáció ezt eleve megakadályozandó a 
vitát politikai témákról következetesen a vallási-teológiai kérdésekre terelte10, de a magyar társa
dalmi-politikai küzdelmek alakulása sem tette lehetővé a szembenállás ilyen kiélezését. 

Rimay életútja jól példázza a magyar nemesi politikai ideológia egyik lehetséges pályáját. Bocskai 
ajtónállója, majd az Illésházi vezette párthoz csatlakozik, mely a megegyezést, a békekötést szorgal
mazta. A kompromisszumra törő irányzat hosszabb időre szóló sikerét az 1608-as koronázó ország
gyűlés rögzítette. Bethlennek kétes sikert ígérő, de a nemesi szabadságot máris fenyegető törekvései a 
nemességet eltántorították a „választott magyar király" címével is felruházott erdélyi fejedelem 
támogatásától1', a nikolsburgi béke után tovább kísérletező Bethlent pedig már kimondott ellen
szenvvel fogadták, nem beszélve utódáról, I. Rákóczi Györgyről. 

6 BÓNIS György, Révay Péter, 1981,13. 
7„Merum mel, summa suavitas ibi, lux, sol". RIMAY János összes művei, kiad, ECKHARDT 

Sándor, Bp., 1955, 223. 
8 BÓNIS, i. m. 99. 
9BENDA Kálmán, Habsburg-politika és rendi ellenállás a XVII. századelején, in TörtSz. 1970, 

424. 
1 °KLANICZAY Tibor, Reneszánsz és barokk, Bp., 1961, 359. 
1 •PÉTER Katalin, ,4 magyar romlásnak századában, Bp., 1979,11-13. 
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Rimay politikai tevékenysége, protestáns vallásossága és sztoicizmusa lényegében ellentmondás
mentes egységet alkotott. Protestáns hite, népének „sujtolása" miatti panaszai magyarázzák a Bocskai
táborban, vagy Bethlen oldalán elfoglalt helyét, de hogy nem kizárólag vallási elkötelezettsége sodorta 
e táborokba, az kitűnik abból, hogy Habsburg-király megbízásából is vállalt diplomáciai missziót. 
Politikai állásfoglalásaiban, gyakorlati tevékenységében is a nemzeti megbékélés, ha úgy tetszik, a 
kompromisszum híve. így ír Bocskai István nevében Thurzó Györgyhöz intézett levelében12: „egy 
közönséges hab közé vettetett hajóban evezünk, Uram. Evezzen azért egy akarattal is már velünk." 
Protestáns lírája sem a szembenállást élezi, itt-ott található benne csak kattolikusellenes hang, inkább 
panaszos, vagy éppen önostorozó. Jellemző' ebben a vonatkozásban, hogy Buchanan zsoltár-
parafrázisai mily elterjedettségnek örvendtek Magyarországon, míg a Nyugat-Európában nagy nép
szerűségre szert tett radikális politikai dialógusának (De Iure Regni apud Scotos,, 1567) eszméi még 
olyan versek ellenére sem jelentkeztek, mint a 27. zsoltár parafrázisának Rimay-féle magyarítása, a 
„Hatalmaskodók ellen" c. költemény13. Persze, ha meggondoljuk, hogy Buchanan a zsamokölést és a 
forradalmat elismerő, monarchomachiának nevezett elmélet kiemelkedő képviselője, aki elismeri a nép 
elidegeníthetetlen jogait, melyek alapján a nép a királlyal szemben ugyanazt a jogot gyakorolja, mint a 
király az egyénnel szemben, és ezt összevetjük a szent koronát szigorúan a nemesség zárt körével 
azonosító magyar nemesi ideológiával, akkor kevésbé csodálkozunk ezen. 

Visszatérve a reformáció és a sztoicizmus kapcsolatának kérdéséhez, azt kell elsősorban figyelembe 
venni, hogy a reformáció terjedését kísérő vallásháborúk pusztításai, az állandó létbizonytalanság 
döntően járult hozzá a sztoicizmus új hullámának terjedéséhez. A sztoicizmus közismerten olyan 
filozófiai irányzat, melyben - akár antik, akár reneszánsz formájában - a magatartás a meghatározó, s 
nem a vüágkép, továbbá egy ontológiai alapot minden formájában megőriz: nevezetesen kiinduló
pontja, hogy létezik egy tőlünk független valóság - fátum vagy natura —, melyet tetteinkben 
figyelembe kell venni. A sztoicizmus ilyen magatartásbeli attitűddé formálódása tette lehetővé, hogy 
különböző filozófiai és vallási világképekhez csatlakozhasson harmonikusan.14 

A sztoicizmusnak a politikai gondolkodásban játszott szerepét keletkezésének politikai viszonyai 
magyarázzák. A kialakuló hellenisztikus birodalomban a közösség és az állam a poliszban oly szoros 
egysége kettéválik, az egyén már nem egy polisz társtulajdonosnak tekintett, teljes jogú és cselekvő 
polgára, hanem alattvaló; a társadalmi és politikai tendenciák arra ösztönzik, hogy inkább saját 
magával, mint a közösséggel törődjék. A társadalombölcseletben az etika nyomul előtérbe, míg a 
közösség tudománya, a politikaelmélet háttérbe szorul. Ez a folyamat, a közélet és a magánszféra 
elválása, ismétlődik meg a római birodalom kialakulásakor is. A közélet és a magánélet elválásának az 
európai fejlődés szempontjából „birodalmi zsákutcának" nevezhető fordulata során lejátszódó folya
mata természetesen nem az európai politikai és politikaelméleti fejlődés specifikumát jelentő polgári 
társadalom - politikai állam elkülönülését előlegezi, hanem épp ellenkezőleg: a közéleti funkció 
felszívódik az államiságba, s ez az egyéneket részint pusztán magánemberré kárhoztatja, részint a 
politikusi funkció s általában a politikusi minőség nem kapcsolódik szervesen a magánemberhez, így 
lehetett sztoikus egyaránt Marcus Aurelius császár és a rabszolga Epiktétosz. A reneszánsz sztoicizmusa 
a jeles római szerzők, Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétosz tanítását elveníti fel, de eltérő társadalmi 
körülmények között. A XVI. század második felének sztoikus hulláma a vallásháborúk elleni reakció
ként jelentkezett, megőrizve ugyanakkor az antik politikaelmélet bizonyos mintáit. A legnépszerűbb
nek számító Lipsius, de nem kevésbé Montaigne és Du Vair esetében is az alapállás a fennálló helyzet 
elfogadása politikai és vallási téren egyaránt. Az állandó háborúk, a létbizonytalanság készteti Lipsiust 
pl. arra, hogy még a zsarnokságot is jobbnak tartsa a háborúnál, bár általában a közjó érdekében tény
kedő fejedelmet ítéli eszményinek. Mindenesetre a világi hatalom elleni lázadást tiltja. A sztoicizmus így 
mint politikai eszme minden uralmi forma elfogadására alkalmas, és tipikusan a fennálló uralmat 
legitimáló elmélet. 

Ezen az alapon a vallási megosztottságot is elítéli a sztoicizmus, az egységes vallás követelményét 
támasztja, hiszen az uralkodó vallás elleni lázadás is megosztottsághoz, háborúhoz vezet. A vallási 

12 RIMAY, i. m., 240. 
1 3Uo., 76. 
14 HELLER Ágnes, A reneszánsz ember, Bp., 1967, 79-83. 
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egység követelése miatt bírálta Lipsiust Dirck Coornhert, aki a gondolatszabadságot propagáló művé
ben türelmetlenséggel vádolja a politika szerzőjét.1 s Lipsius magyarországi olvasata ezzel szemben az 
erazmiánus, a vallási toleranciát szorgalmazó vonásokat erősíti fel, ezt követi levelezésében Rimay is, 
pl. katolikus főurakkal értekezik a sztoicizmusról, így Naprági Demeterrel1 6 és Pázmány Péterrel.17 

Rimay is már korán, legkésőbb három évvel megjelenése után megismerkedett Lipsius Politicájávaí, 
1592. augusztus 20-án kelt, magához Lipsiushoz címzett, illetve Révay Péternek ugyanezen év július 
27-én szintén a szerzőnek küldött levele tanúsága szerint. 

Sztoikus filozófiáját és az erkölcs központi szerepét elismerő politikai eszméit imént említett 
levelei mellett I. Rákóczi Györgyhöz intézett értekező episztolájában ismerteti; az utóbbiban el
panaszolja házának és könyvtárának feldúlását is. Ugyanitt üdvözli a fejedelmet, mert támogatta 
Guevara művének, a Fejedelmeknek serkentő órájának lefordítását. A XVI. század e népszerű műve 
ugyan egy képzeletbeli római császári udvart mutat be morális színezetben, de a főhős — Marcus 
AurelJus - kiválasztása találó. Marcus Aurelius ugyanis a tipikus sztoikus politikus. Uralkodóként -
törvénytiszteletével, műveltségével - a politikai irodalom több évszázadon át megrajzolt eszményi 
uralkodóját testesítette meg. Elmélkedései azonban a külső világ, a társadalmi élet értelmetlenségéről, 
hiábavalóságáról szólnak. A belső rendíthetetlenséget és a közérdekű cselekvést ötvözi: az ember 
önmagába visszavonulva megőrizheti lelkét a külső okokból fakadó esetlegességekkel szemben, de 
amennyiben cselekszik, a köz érdekét kell szolgálnia. Tisztában van vele, hogy ez a szolgálat nem lehet 
a világot különösebben megváltoztató tett. A görög-római politikai gondolkodás történetét lezáró 
filozófus-császár nemcsak a politikai cselekvés értelmét, hanem a politikai elmélet, illetve a kettő 
összekapcsolásának a lehetőségét is megkérdőjelezi: „Milyen silányság minden politikai elmélet, amely 
azt képzeli, hogy a bölcselet megállapításait át lehet vinni agyakorlatba!" 

A magyar politikai és társadalmi fejlődés sajátos kompromisszumának, a béke megteremtése iránt 
támadt igénynek jól megfelelt a megosztottságtól tépázott országban a sztoicizmus korszerűbben 
hangszerelt változata, mely a kor európai politikai gondolkodásában csak epizódszerepet játszott. 
Rimay jellegzetes példáját adta ennek, kortársainál is következetesebben kitartott ezen eszmény 
mellett. Csak utalok a korabeli magyar poütikai irodalom egyes alkotásaira, melyek a rendi kon
szolidáció, illetve a Habsburg-politikával kötött kompromisszum ideológiáját pozitívabban fejtették ki, 
azaz Révay Péter, Frisowitz Boldizsár vagy Schlődel Márton műveire. 

A XVII. század eleji magyar politikai gondolkodásban az európai színvonaltól való elmaradás, 
illetve a kor értékesebb művei recepciójának hiánya nem annyira a kulturális elmaradottságban 
keresendő, hiszen sok olyan művet ismertek, amelyre soha nem hivatkoztak, hanem a kor már 
többször említett társadalmi és politikai viszonyaiban. így az állandó háborúkban, melyek hátráltató 
hatását Lipsiushoz intézett levelében oly találóan fogalmazza meg Révay: „Ezért tudd meg, doktorok 
legtudósabbja, Lipsius, hogy a Nap nem fogja be lovait annyira, hogy neved híre ne jutna el a Marsnak 
szentelt vidékekre, s ott ne virágozna, a bölcsesség ne ragyogna, az emberség ne csillogna, a Te 
intelmeid és éjszaka végzett munkáid ne fényeskednének, ne lennének becsben, ne forgatnák őket, 
legalább egykézzel, hiszen ä másikkal kénytelenek vagyunk kardot forgatni, s erőnket inkább Marsra, 
mint az ama, a lándzsára, mint a stílusra, a kétélűre, mint a tollra, fáradozásra fordítani."18 

A döntő ok azonban az egyedülálló, kompromisszumos képlet, és az ezt a Werbőczy révén 
ideológiai síkra ültetett szentkorona-tan. Ez minden politikai törekvés megfelelő alátámasztására 
szolgált, a Habsburg-ellenes függetlenségi törekvéseknek éppúgy, mint Pázmányéknak az erdélyi 
fejedelmek elleni támadásához. A gyakorlati célokra összpontosító magyar politikának nem volt 
szüksége ezen megkérdőjelezhetetlennek tartott és történelmi mázzal bevont ideológián túl más, ennél 
úgyis csak támadhatóbb elméletre. 

1 s Quentin SKINNER, The foundations of modern political thought, Cambridge, 1978, vol. IL, 279. 
1 61603-ban; RIMAY, i. m. 233. 
171626-ban;uo.414. 
18 BONIS, Lm., 99-100. 
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