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MAGYAR GONDOLKODOK - 17, SZÁZAD 

A legnagyobb Bethlen, Gábor, a fejedelem négyszáz éve 
született. A legnagyobb Zrínyi, Miklós, a költő háromszáz-
tizenhat éve halt meg. A legnagyobb Rákóczi, Ferenc, a 
második kétszázhatvankilenc éve ment száműzetésbe. Fontos 
dátumok. Az elsővel kezdődik, a másodikkal tetőzik, a har-
madikkal ér véget a hazai nagy század, a magyar grand siècle. A 
kiindulópont négy évszázad, a végpont majdnem három — 
időben nagy a távolság. Térben sem kevesebb. Mármint a 
századé, a század mozgásáé, csak nehezebben ellenőrizhető. 
Mert, hogy mennyire van Szenctől Heidelberg, Apácától 
Utrecht, Párizstól Perzsia — könnyen lemérhető. De hogy 
mennyit ment Debrecentől Németországig Szenei Molnár 
Albert egyedül, gyalog, és mennyit utazott Hollandiától Gyula-
fehérvárig Apácai Csere János Alettával, kocsin - aligha ismer-
hető. Csak Zalánkeményi Kakas Istvánról tudjuk, hogy tizen-
négy hónapig vándorolt Prágától Perzsiáig. Perzsiáig, ahol meg-
halt. A nagy századnak nagyok a dimenziói. És időben is, 
térben is távol van. 

Róluk szól ez a könyv, a 17. századi magyar gondolkodók-
ról. Pontosabban szólva ők írták a könyvet, az övék az anto-
lógia. Nemcsak revelativ olvasmány, hanem megrendítő is. 
Szinte ismeretlen panorámát mutat, és értékeket tár fel. Nehéz 
írni róla. A reveláció miatt is, a megrendülés miatt is. És 
főképpen azért, mert az egész kort a történelemben is, az 
irodalomtörténetben is legendák övezik, de inkább mítoszok. 
Olyanok, hogy a magyar különösképpen sorsüldözött fajta, és 
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ezek a nem könnyű sorsok szolgáltatják a bizonyítékot. És 
olyanok, hogy valaha volt egy régi, sűrű (mély?) originális 
magyarság, amelyet követett az új, megritkult, (híg?), nem 
originális magyarság. Meg olyanok is, hogy van egy poláris 
ellentét. A kelet-magyar, protestáns, rebellis hagyományé és a 
nyugat-magyar, katolikus, lojális hagyományé — és ebből 
következik később is sok minden. A szakember könnyen osz-
latja a mítoszokat, a lelkes olvasó nehezen. Annál nehezebben, 
mert a mítoszok mélyén, ha mítoszian felnagyítottan-
torzítottan is, igaz mag lappang. Mert ha nincs is magyar átok, 
nem könnyű a magyar história, és ez a század keservesen 
nehéz. Ha nincs is később megrontott régi magyarság, mégis 
megcsap a nyomás alatt esszenciává koncentrálódott nemzeti 
érzés hőfoka. Ha nincs is természetadta, végzetes kettősség, 
más a királyi Magyarország, és más a független Erdély, más a 
katolikus Nagyszombat és más a kálvinista Debrecen. Szak-
ember módjára kellene tehát írni és objektívan. Ha ez nem ada-
tott meg; szubjektívan, de felnőtt módra. Erre teszek kísérletet. 

Sorsok és arcképek 

Érdesre dörzsölt, keményre kovácsolt, barázdált arcok és 
rideg életek. Nem nehéz észrevenni, hogy éppen a leg-
nagyobbak, a legreprezentatívabbak törnek és tragikusak, de 
legalábbis kallódnak és elégikusak. Születés adta és sors rendel-
te módon irodalmi alakok. Ha nem írnának, akkor is azok 
lennének. Legfeljebb nem írók, hanem irodalmi hősök. Csupa 
regényfigura és drámai hős. Például Apácai Csere János és 
Tótfalusi Kis Miklós. Egy közülük eposzi hős is lehetne. 
Természetesen a sorsával eposzt élő, a kardjával eposzt csináló, 
a tollával eposzt író Zrínyi. (Az már a sors iróniája, az irodalmi 
sors irodalmi iróniája, hogy lettek regényhősök is, drámahősök 
is, de igazán nagyok nem. A század nagy regényét vagy nagy 
drámáját nem szülte meg a későbbi magyar irodalom.) A 
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nyomás alatt lesznek íróvá. Az életük formál literatúrát - ha 
más-más műfajút is —, és automatikusan kerül toll a kezükbe. 
És az életüket írják. Az egyéni életet, amelynek nemzeti 
háttere van, és a nemzeti életet, amely egyénekben realizá-
lódik. Ez a mélytengeri sorsnyomás alatt születő, nehéz szavú 
irodalom tényleg tele van megejtő szituációkkal. A követség-
ben kirabolt Laskai János megfogadja, hogy lefordítja Lipsius 
De Constantiáját, az állhatatosságról írott traktátust. Kemény 
János a tatárok fogságában írja önéletírását, a műfaj alapító 
okmányát. Bethlen Miklós a németek börtönében írja önélet-
írását, a műfaj csúcsát jelentő remeket. Zrínyi a hadak téli 
pihenőjében szerzi a Szigeti veszedelmet. Cserei a magány 
komorságában rója Erdély históriáját. Kár folytatni a példá-
kat. Életből-vérből-sorsból fakadó költészet és gondolat ez. 
Gondolkodó költészet és költői gondolkodás. Nem megfigyelő, 
hanem megélő. Ez adja a stílusát is. A kemény pátoszt és a 
súlyos normákat, a könnyedség hiányát, az elnehezedő gráciát. 

Mítosz ide, mítosz oda, nem lehet hallgatni a puszta élet-
pályákról sem (nem akarok megint sorsot írni!). Arról, hogyan 
bizonytalanodik el itthon, hogyan kerül légüres térbe a magyar 
kultúra európai ügyvivője, a mozgékony Szenei Molnár Albert. 
Hogyan viszi el fiatalon a tüdővész, mielőtt az irigyek széttép-
nék, a barcasági szegénygyerekből hollandiai doktorrá lett szé-
kely kartéziánust, Apácai Csere Jánost. Micsoda történelmi 
irracionalizmus szüli azt a jelképes vadkant, amelyik nyakon 
döfi a század legnagyobb magyar katonáját és legnagyobb 
magyar poétáját, az arisztokrata Zrínyi Miklóst. Miféle antik 
tragikus kényszer hajoltatja meg eklézsiát megkövetni a világ-
aim betűmetsző, éles szemű filológus és zseniális önapologéta 
Tótfalusi Kis Miklóst. És így - végtelenül — tovább. Nem 
hiszem, hogy a hazai literátor számára volt valaha is nehezebb 
évszázad. 
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Vándorlás és életforma 

Megint egy mítosz. Pedig isten bizony nem Prohászka 
Lajosról van szó. A híres vándorról és bujdosóról. A német 
nyugtalanság, a német metafizika vándoráról és a magyar 
határtudat, a magyar finitizmus bujdosójáról. Hanem arról, 
hogy ezek a 17. századi magyar gondolkodók tényleg ván-
dorolnak. Nemcsak az útleírók, a hivatásos irodalmi vándorok. 
A „változatos Európában"' gyönyörködő Szepsi Csombor Már-
ton, az Itáliába utazó Bezerédy Zsigmond, a Krétáról tudósító 
Rozsnyai Dávid, a Konstantinápolyt leíró Névtelen és a sok 
többi. Hanem főképpen a kultúra vándorai, (bujdosói?), a nagy 
közvetítők. A rajzás iránya először Németország. A reformáció 
nagy német univerzitásai. A protestantizmus szentföldje, 
Wittenberg, a messze híres Heidelberg, a türelmetlenül luterá-
nus Strasbourg. Azután kitör a harmincéves háború. Nemcsak 
Kurázsi mama és gyermekei vándorolnak a német országuta-
kon, hanem zsoldosok is tapodják a port. Katolikusok is, pro-
testánsok is. Szenei Molnárt el is fogják Heidelbergben, meg is 
kínozzák. A rajzás iránya másodszor Hollandia. Az újonnan 
virágzó egyetemek. Leiden, Utrecht és Hardervijk, ahol Apácai 
Csere az első doktor. 

Persze legalább kétféle vándor van. Olyan, aki mindent 
megtanul és mindent közvetít. És olyan, aki mindent meg-
bámul és mindent megörökít. Az elsőre Szenei Molnár és 
Apácai Csere a klasszikus példa, a másodikra Bethlen Miklós. 
Az első kettő a par excellence szellemi misszionárius, a 
második a par excellence önéletrajzi ember. 

Szenei Molnárra is jellemző a jelenlét. Az, hogy „ott van", 
ahol a dolgok történnek. Például II. Rudolfnál Prágában, ahol 
Keplerrel — Madách Keplerével! — is beszélget. De fontosabb 
ennél, amit hoz és visz. A hazából a világba és a világból haza. 
Mert magyar—latin és latin—magyar szótárt szerkeszt. Építi a 
hidat a születő, az új, a borzas nemzeti kultúra és a klasszikus, 
a régi, a kikristályosodott világkultúra között. Megfésüli és újra 
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kiadja a Vizsolyi Bibliai, amelynek születésénél, kölyökként 
inaskodott. Zsoltárokat magyarít, hogy legyen mit énekelni a 
gyülekezetben. Kálvint fordít. A szent könyvet, az Institúciót, 
hogy magyarul is szóljon a protestáns igazság. Persze Apácai 
Csere is „ott van". Hollandiában, ahonnan éppen elment az ott 
tanító-kutató Descartes, és már megszületett és indul Spinoza. 
És ő is mindent hazahoz. Főképpen Descartes-ot, a racionaliz-
must, a szabad vizsgálódást, az enciklopédizmust. Logikát 
tanít, enciklopédiát, magyar enciklopédiát, világszínvonalú, 
átfogó tankönyvet szerkeszt, akadémiát, magyar egyetemet 
tervez. Vagy a Guevara Horologium Principumát és Lipsius 
Politicdját és De Constantidját, a kor állambölcseleti, politikai-
filozófiai alapműveit magyarító Draskovich János, Prágai 
András és Laskai János. Ők a nagy közvetítők. A két lábon 
járó, mozgó-gondolkodó hajszálerek, amelyeken keresztül a 
kelet-magyar hagyomány érintkezik az európai tradícióval, és 
Bethlen „tündérkertje", a távoli kis Erdély a történelem fő 
áramába kerül. 

Az igazi reprezentatív élet a Bethlen Miklósé, ö az, aki 
mindenütt „ott van", ahol történik valami. És észre is veszi, 
tudja is, hogy történik valami. Műalkotás az élete, gazdag, 
tragikus kicsengésű műalkotás. Csak tudni kell megírni. Ő 
tudta is. Ott van Apácai Csere skólájában Kolozsváron, és 
emléket állít neki. Ott van Csáktornyán, amikor Zrínyit megöli 
a vadkan, és emléket állít neki. Ott van a restauráció Angliájá-
ban, és beszél II. Károllyal, és ott van az abszolutizmus 
Franciaországában, és beszél Turenne-nel és Colbert-rel. Ezek 
az igazi nagy élményei. London és Párizs, főleg az utóbbi. Mert 
ez a Napkirály fővárosa, de nemcsak az. Főképpen az a város, 
ahol éppen elhunyt Pascal, és ott él La Rochefoucauld. És 
legfőképpen a klasszikus irodalom Párizsa, ahol készülődik 
Racine és már alkot Molière. Végül ott van a Habsburgok 
börtönében. Ott szerzi az önéletírását. Ott állít emléket 
mindennek, ott örökít meg mindent. 
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Ebből, a közvetítésből és a jelenlétből, a megtanulásból és a 
megörökítésből furcsa dolog következik. Az, hogy a magyar 
gondolkodás és az európai, mondjuk, az erdélyi és a francia 
sajátos módon egyidejű. 

Magyarság és Európa 

Már a század első felében, sőt, a hajnalán ideológiája van itt 
a fejedelmi abszolutizmusnak. Alig, hogy megszületett, csak 
csíraformában, csak lehetőségként a történelmi gyakorlat, már 
követi is az elméleti általánosítás. Éppen békét köt Bocskai 
vagy lóra ül Bethlen, a „tündérkert" még csak alig nyíló álom, 
és az álmot már históriai valóságként kezeli a friss, majdnem 
mohó gondolat. Fejedelmi tükrök bizonyítják ezt, a Szepsi 
Korotz Györgyé, a Vetéssi Istváné és közöttük a legszebb 
legeredetibb, az uralkodó erényeit, a hatalom erkölcsi zálogát 
tárgyaló Pataki Füsüs Jánosé. No meg fejedelmi végrendeletek 
is. A realista politikai bölcsesség olyan irodalmi rangú doku-
mentumai, mint a Bocskai Istváné és a Bethlen Gáboré. 

Persze az abszolutizmus teóriájának is nyugati mintái 
vannak, pontosan úgy, mint a racionalizmusnak, az encik-
lopédizmusnak, a protestáns ortodoxiának vagy a puritanizmus 
bölcseletének. Mégis érdemes megjegyezni, hogy varázslatos a 
gondolatok szinkronmozgása. Descartes 37-ben értekezik a 
módszerről, fejti ki a független gondolkodás racionalista alap-
igéit. Apácai Csere pedig 53-ban, csak tizenhat évvel később, 
gyulafehérvári székfoglalójában, a bölcsesség tanulásáról szóló 
retorikai mesterműben őrá futtatja ki a filozófia történetét. 
Richelieu 35-ben alapítja meg a francia Akadémiát, és ekkor-
tájt reformálja meg a Sorbonne-t. Apácai Csere 59-ben hal 
meg, és több részjavaslat után hátrahagyja a teljes magyar 
akadémia, a hazai univerzitás átfogó tervezetét. Az övé a 
végiggondolás, de már Bethlené az álom. Ő tárgyal róla év-
tizedekkel korábban Szenei Molnárral, Alvinci Péterrel. És 
még lehetne a sort folytatni. 
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Vagy ott vannak az irodalmi műfajok. Csak egy példát 
vegyünk, a memoárt, az önéletírást. Nem túlzás: Kemény 
János műve, az indulás, egyidős a Retz bíboroséval. És az Apor 
Péteré, a Cserei Mihályé és a csúcsot jelentő Bethlen Miklósé az 
ugyancsak csúcsot jelentő Saint-Simonéval. Persze nem azonos 
rangról van szó vagy minőségi hasonlóságról, hanem egyszerre 
jelentkező igényről és közeli megvalósulásról. Vagy egy másik 
példa, a hitbölcseleté. Pázmány Kalauza előzi Pascal Pensée-it. 
Ez még akkor sem érdektelen, ha a kettő messze nem azonos. 
A magyar kardinális érvel, a francia janzenista elmélkedik. Az 
első lírai megalapozásra törő vallástudomány. A második tudo-
mányos megalapozásra törő vallásos költészet. 

Persze érdemes józannak lenni, és az egyidejűség még nem 
minden. Ez a gondolatban van, a vágyakban vagy inkább az 
illúziókban. Nem a valóságban, a tényekben, és nem is a lehető-
ségekben. A francia bíboros is reformál egy egyetemet. Apácai 
is álmodik egy egyetemet. De a kolozsvári iskola nem a Sor-
bonne. Gyulafehérvár nem Versailles. Alvinci nem Richelieu, 
Geleji Katona István nem Mazarin. Nem Mazarin, mégis ő küldi 
Apácait Hollandiába. Ahogy Lorántffy Zsuzsánna fejedelem-
asszony sem Madame Maintenon (sokkal több nála!). Az ő 
iskolai színjátékainak nem ír drámát Racine. Mégis ő minden 
progresszív gondolat védnöknője, és ő hívja Sárospatakra 
Comeniust. 

A túlélés állambölcselete 

A kötet centruma talán a politikai gondolat, a históriai 
bölcsesség. Innen sugárzik a fény másfelé is. A művelődés-
elméletre, a pedagógiára, a teológiai teóriára, a történetírásra, 
az útirajzra. Nem is csoda. Hiszen — szó volt már róla — 
nyomás alatt született filozófia ez és irodalom. A három részre 
szakadt ország létgondjainak nyomása alatt. A három részből 
kettő jön számításba. A török hódoltság szellemileg kiesik. De 
ott van Erdély és az északkeleti Magyarország, és a Dunántúl 
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és az északnyugati Magyarország. Személyekre konkretizálva a 
sugárgyűjtőket: Bethlen és Apácai itt, Pázmány és Zrínyi ott. 

Ha van valami hiányérzet, éppen ebből fakad. Hogy a két 
fényforrásból, a két ívből a kötet csak az egyiket adja, építi fel. 
a másikat eltakarja és megtöri. Legalábbis félig eltakarja és félig 
megtöri. Mert a csizmás-süveges fejedelem köpcös alakja ott 
van, mindazzal együtt, ami belőle következik és reá épül. De 
hol maradt a palástos-bíborkalapos kardinális robosztus alakja 
mindazzal együtt, ami belőle következik és reá épül? Persze 
Apácai mellett ott van Zrínyi, ha szegényesebben is. De hol 
maradt Bethlen mellől Pázmány? (Hiszem-tudom, hogy 
szerkesztői meggondolásokról van szó. Arról, hogy a sorozat 
külön kötetet szán Pázmánynak és Zrínyinek. Mégsem lehet 
hallgatni ennél a kötetnél az érzékelhető egyensúlyzavarról.) 
Mert — hadd folytassam a gondolatot — a paletta lesz ezzel 
sápadtabb. Ugyanis nemcsak a protestáns Erdély van mint 
bázis és Wittenberg, Heidelberg, Utrecht mint vonzáskör. 
Hanem a katolikus Dunántúl is van mint bázis és Graz, Bécs és 
Róma mint vonzáskör. Persze, hogy német egyetemeken és 
holland polgárvárosokban készül az előremutató gondolat, és 
olasz palotákban és spanyol kolostorokban készül az ellen-
reformáció. Rómában ég — a század nyitányaként — Bruno 
máglyája, és ott szövik Galilei perének pókhálószálait. De Itália 
a megőrzött reneszánsz is, a készülő barokk is. Ide nyúlik a 
magyar kultúrából egy katolikus, dunántúli, délszláv, medi-
terrán-latin tradíció. Ez is lángra lobban Zrínyiben, és — még 
egyszer leírom! — ebből is nő ki Pázmány. Meg folytatódik is 
ebből a kettősségből valami. (Nem mitikus sorsdualitás ez, 
hanem kemény történeti adottság.) Arról a különbségről van 
szó, ami nemcsak Apácai és Zrínyi között érzékelhető, hanem 
- vállalva a felületesség ódiumát! — Arany és Vörösmarty 
között is, Ady és Babits között is. Annál fontosabb ez, mert a 
két vonal nemcsak külön van, hanem együtt is. Nemcsak 
elválik, hanem összekuszálódik, sőt, egyes csúcsokon egybe is 
fonódik. Csak egyetlen példa: a bujdosó nagy fejedelemé, II. 
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Rákóczi Ferencé. A kardot rántásban és az „eb ura fakóban" a 
korábbi Rákócziakat követi és Bethlen Gábort. A magába 
mélyedésben és az átélt vallásbölcseletben Pázmányt követi és 
a katolikus misztikát. 

A politikai gondolkodásban világosan elkülönül két műfaj. 
Egy logikusabb-érvelőbb és egy indulatosabb-patetikusabb. 
Mindkettőnek megvan a teljes íve és gazdag is. Az első 
erősebben bölcseleti jellegű, a második világosabban publi-
cisztikus jellegű. Megint csak példálózva: az érvelő bölcselet íve 
Bocskai és Bethlen Gábor végrendeletétől I. Rákóczi György 
Parainesisen keresztül Bethlen Miklós röpiratáig, az Olajágat 
viseló Noé galambjáig és II. Rákóczi Ferenc töprengéséig, az 
Egy igaz magyarnak hazája felöl való elmélkedéséig terjed. Az 
indulatos publicisztika íve Alvinci Péter panaszától a Névtelen 
szerző Siralmas, könyörgő levelén keresztül Zrínyi Miklós 
Török áfiumáig terjed. 

A különbség tényleg karakterisztikus. Noha mindkettő 
logikus. Csakhogy az elsőben a bölcsesség logikája dominál, a 
másodikban az indulat logikája. Az elsőnek higgadt a hangja, 
szinte visszafogott. A másodiknak elfulladó a hangja, szinte 
rekedt. Mennyi harcokban szerzett józanság van Bocskaiban, 
amikor Erdély küldetését fogalmazza. Azt, hogy addig legyen 
független haza, pontosabban addig legyen ő a független haza, 
amíg Magyarországgal magyar király jogara alatt nem egyesül-
het. Mennyi uralkodásban szerzett mérséklet van Bethlen 
Gáborban, amikor a „tündérkert" virágzásának egyetlen bázi-
sára, a törökkel való szövetség megtartására int. Mennyi diplo-
máciában szerzett körültekintés van Bethlen Miklósban, 
amikor Erdély autonómiájának protestáns, német fejedelem 
alatt való megőrzéséről elmélkedik. És végül mennyi keserű-
ségen nevelt bölcsesség van II. Rákóczi Ferencben, amikor a 
kompromisszum lehetőségeit Pálffy magyarságára apellálva 
kutatja. Ezeknek a logikája tényleg a bölcsesség logikája. Még 
akkor is, ha ekkora nyomás alatt elkerülhetetlenül keveredik a 
józanság és az álom, a realitás és az illúzió. Ha van benne álom, 
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józan álom. Ha van benne illúzió, reális illúzió. A magyar 
gondolkodás egyik csúcsa ez a műfaj. A kemény hazai törté-
nelemből fakadó kemény hazai gondolkodásé. A históriai 
modus vivendi filozófiája. A nemzeti megmaradás, a túlélés 
állambölcselete. 

A másik műfaj valamivel szűkebb. Alvincin, a „siralmas 
levelet " szerző Névtelenen és Zrínyin kívül a híres Breznai ki-
áltvány számítható ide és Ráday Pál Rákóczi-manifesztuma. 
Szűkebb műfaj, de sűrűbb, dinamikusabb. Sodrása van. Nem 
meggyőzni akar, inkább lefegyverezni, befolyásolni. Minden-
esetre nem értelmi eszközökkel dolgozik, hanem érzelmiekkel, 
inkább indulatiakkal. Ezek — mármint az indulatok — áradnak 
benne, és szét is vetik a szerkezetet. Legalábbis lazítják. De 
— furcsa módon — ez nem válik kárukra. Amit veszítenek az 
érvek erejében, visszanyerik a szó mágiájában. Nem sponta-
neitás ez, hanem írói szándék. Nem elgondolkodtatni akarnak, 
de felgyújtani. Nem meditációt kívánó gondolati torna ez, 
hanem tettet kívánó szózat. A két, Rákóczihoz kapcsolódó 
írásban evidens ez a jelleg. Alvincinél és a Névtelennél vala-
mivel több az áttétel. A csúcs egyértelműen Zrínyi, a Török 
áfium. Egyesül benne a két műfaj minden erénye. A gondola-
tok súlya és az érzelmek hőfoka. Vagyis a bölcsesség logikája 
és az indulat logikája. Politikai racionalitás teszi magvassá, 
személyes pátosz röpíti messzire. Itt a hevesség nem tompul, és 
a szerkezet is megmarad. Hézagtalanul pontos az érvelése és 
kitérésmentesen könyörtelen a következtetésrendszere. Egy-
szeri remeklés. A magyar politikai publicisztika sohasem jutot t 
magasabbra. 

Van ebben a politikai filozófiában vagy filozofikus politiká-
ban még valami érdekes. Az, hogy addig igazán jó, amíg napra-
kész. Amíg azonnali szükségből fakad, azaz életközeli, 
praktikus bölcsesség. Persze van egy post festum vonulata is, az 
utólagos értékelés. Minerva baglya itt nem feltétlenül az 
alkonyatban repül, de akkor is repül. Csakhogy éppen itt 
kezdődik a probléma. Mert a közvetlenség szülte nyitott 
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gondolatból távlat szülte zárt gondolat lesz. A gyakorlati el-
méletből általános ideológia. Például a friss és eleven erdélyi 
gondolatból hervadó és merev transzszilvanizmus. 

Magyar filozófia 

Nem születik ebből a gondolkodásból rendszer, mint 
például a Descartes-é vagy a Spinozáé. Ahogy magyar földön 
később sem nagyon születik. A magyar filozófiának nem 
karakterisztikusak a körvonalai. Nemigen lesz belőle a szó 
klasszikus értelmében szakszerű bölcselet. A szavak itt 
pontosan hordozzák az árnyalatokat. Bölcsesség ez, nem böl-
cselet. Nem adja a világ átfogó magyarázatát, hanem okosságra 
tanít. Arra, hogy miként lehet szebben élni az életet, vagy 
legalábbis hogyan lehet jobban elviselni. Márpedig ez sem ke-
vés. Sohasem kevés, de a 17. századi Magyarországon különös-
képpen nem az. Ebből a gyalogos-praktikus jellegből két dolog 
is fakad. Az egyik minőségi kérdés, a másik műfaji. A minőségi 
kérdés az, hogy ebből a gyakorlati bölcsességből születik egy 
különös testmeleg, derűs evilágiság. Arról a humánus derűről 
van szó, ami körüllengi például Pápai Páriz Ferenc írásait. A 
test békéjéről és a lélek békéjéről szólókat. Ez az a nyájas 
komolyság, ami Mikes arcáról is ismerős. A műfaji kérdés az, 
hogy ebben a gyakorlati bölcsességben még minden együtt van. 
Politika, művelődéspolitika, hitvita, neveléstan, fordításelmélet 
és sok minden egyéb boldog differenciálatlanságban. Hogy ez a 
boldog differenciálatlanság később is megmarad, és boldog-
talan differenciálatlansággá válik, hogy sohasem nő ki belőle az 
originális magyar filozófia, az már a későbbi hazai fejlődés 
szervi rendellenességeit jelzi. Persze ez az életbölcsességjelleg 
sem kizárólagos specialitás. Egyetemes-európai családfája van, 
és nem is akármilyen. Az egyidős Franciaországban például La 
Bruyère műveli ezt a „műfajt". A tegnapi Franciaországban a 
legnagyobb paradigmatikus példa, Montaigne. A gyökerek 
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pedig nagyon régre nyúlnak vissza. Legalább Senecához, akire 
Kéri Sámuel céloz és Marcus Aureliushoz, akit Prágai András 
fordítása ébreszt. 

Sok minden készül ebben a században, ami később ki fog 
virágozni. A filológia, a nyelvmüvelés, a szövegmagyarázat, a 
kultúrfilozófia. Néhány vonal, talán inkább erővonal világosan 
meghosszabbítható. Igazán csak egy-két példát befejezésképpen. 
Itt van annak a lírai etikának-morálfilozófiának a gyökere, ami 
kibontakozik, mondjuk, Kölcsey Parainesisében. Ezt az 
államfilozófiát a 19. század uralkodó eszméiről értekező, 
státusbölcselő Eötvös folytatja. Az önmarcangoló vívódásnak a 
hangjait 49 után Kemény üti meg ismét. A nemzeti önismeret 
komor jeremiádjait a reformer Széchenyi visszhangozza és a 
forradalmár Ady. A példának tényleg nincs még vége. Csak 
nem érdemes folytatni. A tendencia így is világos. 

* 

A kötet gazdag és súlyos. A leggazdagabb és a legsúlyosabb 
eddig a sorozatban. Harminchét plusz egy szerzője van. A 
névsorban Bocskai Istvántól a Konstantinápolyból tudósító 
Névtelenig harminckilenc fejezet van és harminchét szerző. 
Mert II. Rákóczi Ferenc és Laskai János kétszer szerepel. A 
plusz egy szerző a kötetet megtervező, válogató, rendszerező, 
jegyzetelő, az egész század egész kultúrájáról mindent tudó, 
tudós Tarnóc Márton. Munkája nem kíván méltatást. Magáért 
beszél. A szisztéma, a század gondolkodásáról kialakított vízió 
az övé. Elbújt a harminchét szerzőtárs mögé. Pedig éppen tőle, 
a Bethlen Gábor- és Rákóczi-kori erdélyi művelődés monográ-
fusától várt volna egy nagy, elemző utószót az olvasó. (Szép-
irodalmi, 1979.) 
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