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FALUDI FERENC
Négy évtizede, hogy a törököt kiverték Budáról. A város föl

ocsúdott. élni, gyarapodni kezdett, A vízivárosiak plébániatem
plomot akartak építeni; megvettek egy hadóskocsmát tR Felsővá·

Ml'tér sarkán, átalakították kápolnának s emeletén lelkészi la
kást rendeztek be. De a hívek száma annyira megszaporodott,
hogy a két pap hovatovább nem győzte a munkát, A várbeli rek
tor -mert ő döntött ezekben a kérdésekben - egy harmadikat
nevezett ki melléiük, fialtal káplánt, aki már ekkor Bécset és
Grácot megjárt·a s most elsősorban a városrész magyrar híveivel
foglalkozott. Nem lehettek valamí sokan, hiszen húsz évvel ko
rábban - egyadóösszeírásból tudjuk - a Vízivárosban és a vele
szomszédos Halászvárosban, a mai Lánchíd környékén aligha vol
tak többen százhúsznál. De a fi,wtal pap prédikációit bizonyára
sokan hallgatták még várbeliek, országutiak, horvátvárosiak ,is,
mert igen szépen beszélt; a tömeg olykor kiszorult a kis szükség
kápolnából, úgy hogy tR szónok a sarkon álló Immaculata-szobor
talapzatáról, szabad ég alatt beszélt a néphez. Éppen harmincadik
évét töltötte be ekkor, 1735-ben. Faludi Ferencnek hívták.

M1ndössze egy évet tőltött Budán. Innét Besstercebánvára ke
rült, a jezsuiták szokásos második próbaidejére; Besztercebányá
ról Béosbe a Pazmaneumba spirituálisnak és erkölcszan-tenárnak.
Bécsből ugvanesak otanárnak Gráeba, majd Grácból Linzbe, ahol
matematikát tanított; végül az évről-évre való helyezgetés után
öt esztendőre magyar gyóntatónak Rómába.

Életének alighanem legjelentősebb korszaka volt ez. "Az olasz
ég - írta róla Toldy Ferenc - kicsalta kitűnő lírai képességét
alvó csíráiból ... Az éjjeli szerenáták emlékeztették azon hol mé
la, hol dévaj dalokra, miket egykor, ifjúsága éveiben, a Rába és
Gyöngyös partjain s holdvilágos éjeken a Duna szürke hajóiról
hallott. S e néphangok emlékezetének melegítővaz olasz áriák és
francia chansonok izléstisztító befolyása alatt írogatta olykor
olykor a szeszély, jókedv s derült életbölcsészet által meghiggasz
tott léleknyugalom dalait" ...

Valóban . hallgatta ifjúsága holdas éjszakáin a rábaparti le
gények és dunai hajósok énekéU A kőszegi kisdiák és soproni
jezsuita növendék bizonyára inkább egészséges mélv álmát alud
ta tR fárasztő tanulásban telt nap után; a pozsonyi, bécsi, gráci,
pécsi, majd újra bécsi tanuló s utóbb magiszter és tanár sem sok
időt áldozhatott a "néphangok" tanulmányozására; és a Szetut Pé
ter templom magy-ar gyóntatójáról sem nagyon valószínű, hog-y
az éjeket az édes "szerenáfák" hallgatásával töltötte. Sőt tudjuk:
egészen mással töltötte, buzgalommal fordítgatván olaszból az an
gol Dorell morálís munkáit. Ezek közül kettő, az "Istenes jóságra
és szerenesés boldog életre oktattatott nemes ember" és "Nemes
asszoay" három évvel hazatérte után, 1748-ban jelent meg Nagy
szombatban; a harmadik, 18. "Nemes ifjú" 1771-ben követte őket.
Ami hivatalait illeti, 174Mól 1773-ig, a jezsuiták föloszlatásáig voht
szentírástanár a nagyszombati egyetemen, aligazgató a bécsi Te"
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réziánumban, nvomdaigazgató Nagyszombatban, rektor Kósza
gen, könyvtáros Pozsonyban, aligazgató Pécsett, sőt egy évig
cenzor is, A rend eltörlése után Rohoncra vonult vissza és föl
ügyelője lett annak a szegényhásnak, melzet egy nyugalmazott
kapitány alapínott 1752-ben tíz szegény öre'gember részére. Itt
halt meg 1779 december 18-án, esti öt óra tájban, életének het
venhatodik évében, aki - mint Révai Mikl6s írta róla "Költemé
nyes maradványai" előszavában 1786-ban - "a lantos köWlk kö
zül, kiket látott még eddig hazánk, a legnyájasabb s a legked
vesebb" volt. Szegényen hagyta itt a világot: hagyatéka arany,
ezüst és rézpénzben 210 foriniÍ 46 krajcárt tett ki, ruhái és házi
eszközei elárverezéséből 59 forint 21 krajeár folyt be; könyv 21
darab maradt utána, továbbá 48 példány az 1773-OOn megjelent
"Szent ember"-ből és az 1778-ban kiadott "Bölcs ember"-ből együtt.

Ezeken az említetteken kívül még egy munkája jelent meg
életében, ,az Európa-szerte divatos és nálunk is ismert spanyol
Gracián művének fordítása, a "Bölcs és figyelmetes udvari em
ber", három részben illetve "században", 1750-ben Nagy82(}mbatban
és 1770-OOn és 71-ben Pozsonyban. Novel1áit, a saíntén spanyol
eredetű, de németből fordított s két - nyilván francia - tör
ténettel megtoldott "Téli éjtEmakák"-at már halála után, 1787-beI\
adta ki Révai, megjegyezve róla, hogy "gyönyörű munka" és oly
kellemetes magvarságú, ahogyan "csak Faludi tud szólní". Kéz
iratban maradtak versei is - ezeket először színtén Révai adta
közre 1786-ban - de mint Batsányi tanúskodik róla, még mi
előtt napvilágot láttak volna Győrött a "Magyar költeményes
gyüjtemény"-ben, többnyire "már az egész hazában elterjedtek".

Legtöbbre a nyelve, példás magyarsága miatt becsülték. Bat
sányi a Bessenyei előtti irodalomban csak őt. és Haller Lászlót
emlfti a tizennyolcadik századból. mint akiknek "kiadott mun
káik "még mái nap is - 1788-ban - példái lehetnek nyelvünk
hasonlíthatatlan szépségének". Révai szerint

"amiért a magyaroknál leginkább megérdemli az örök dicső emlékezetet,
a haza nyelvnek gyarapodására szaggató igyekezete az: melynek is oly
helyes, dIy nyomós jeleit hagyta és kőzrebocsátobta már életében is, hogy
ékesen szóló tolla miatt őtet egyező akarattal köz néven magyar Cicer6nak
hívják vala ....

Altalában míndenütt különös őbenne, még a forditásokban is, ami any
nylval is méltóbb mind csodálkozásra, mind pedig dicséretre. hogy igaván
magyarul szól, Nem árul el írásmódja semmi idegen szóejtést, semmi ide
gen köz mondást. Mind azon any ja tejével szcpta beszédet rnond: termé
szetest. kellőt, tulajdon magyart".

Valóban tudatosan művelte a nyelvet; együtt és egyszerre
szolgálta a keresztény erkölcsöt, az irodalmat és a hazai nyelvet.
,Amit írtam - vallja a Nemes ember előszavában - azért írtam,

hogy messze bujdosásimban ki ne kopnék élő nyelvünkből, pél
dát adnék sok heverő pennának, olvasásra valót nyuj,tanék a hi
valkodónak, jóra emlékeztetném a világ gondjaiban elmerült el
méket". Tudjuk: igyekezett szert tenni mind tökéletesebb magyar
ságra s korát megelőzve fordult táplálékért a népnyelv forrásá
hoz. Gyüjtötte a szőláaokat, közmondáaokat, fordulatokat, "szepen
összeillö vezeték szőkat"; Révai jegyezte föl r6la:
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"Azok a tanúk benne, kik őtet közelebbről ismerték, hogy ő el szekott
volt a köznép és cseléd közé járogatní, csak avégett, hogy őket szabadabb
beszédre felbátorítván igaz abban kitarurlhassa a tulajdonabb magyar szö
ejtéseket. Amiket észrevett, azután fel is szokta nagy gonddal irogatni. Egy
különős jegyzőkönyve volt, 'tele mind ilyen összegyűjtetett kinccsel."

Inyeneként élvezte a nyelv lejtését, ritmusát, különleges ízeit
és hangzatatt. Tolla alatt. sokszor táncba szökken a próza, ütemre
lép~~d,a1literációkat csendít; ha valahol játékra, ötletek fölvil
lantására, hangfestésre, mosgások, mozdulatok érzékeltetésére nyí
lik alkalom, sosem mulasztja el. Érdemes egybevetni egyik-másik
forditásM az eredetivel: mindenütt ő van fölényben, németet,
olaszt egyforma nagylelkűséggel ajándékoz meg kifogyhatatlan
leleményessége böségssarujából. Az olasz szerint "la uasüta, i
balli e gli orna<nwnti occupano i loro pensieri", Faludinál a vá
rosi fehérnépnek "muzsika, taneika, vígság, hívság, cifraság, bo
londság" minden gondja. A földi világban - mondia másutt 
"minden nyugodalom aggodalom. minden öröm üröm, minden gyö
nyörűség keserűség". Az ártatlan ifjúságota városokban a
tanult vénasszonyok "késztik, vezetik, vesztik". Az ifjúnak mi;
előbb hivatalt kell adni. ",abban futtassa elméjét, törje fedét.
töltse idejét". Ha a volt gazdag börtönbe kerül, a fogságban mint
ej!'V tükör tárul elébe. melvben egymás mellett I~ÍJtszik "mind az
előbbi lakozás, mind a mostani lakolás; az előbbi vígság, az utób·
bi inség; az előbbi bőség és mostaní ssükség-; az előbbi uraság
és mostani nyomorúság". Vagy - hogy olyan pár sorát idézzük,
ahol szinte rajtakapni a játékos nyelvi képzelet kigvúlását, te
remtő azikrázáeát: - "Tennen tudod: színbársonv bér-li hintódat.
kívül ezüst borítja. magad vontaranyban düledezel benne, hat ló
táncol előtted, mindenikének bokrétás a feje, rojtos a szűgye, bog
láros a háma, szikrát ver az acélos patkó lábok alatt" . '. Szinte
megmámorosodik alltteráciőitól, 'a magyar nyelv "hasonlíthatat
lan szépségétől"; látni, hogyan ízlelgeti, élvezi egy-egy. olyan sza
vunkat. melynek hangzása kiválóan megfelel jelentéstartalmának,
s hogyan serkenti azután egy-egy ilyen szó fl hangutánzások, egy
beesendítések, aszonáncok és numerózitás valóságos tűzi.iátékára,

Mint az imént idézett részletben is. A "hat ló táncol előtted" szinte
a szemünk láttára hívja elő ezt a hármas tagol'ású reszt: "bok
rétás a feje, rojtos aszügye, boglárosa háma", melv lejtésérvel
mintha a hintó elébe fogott három pár ló mozgását érzékeItetné,
de ugy.anakkor az első és harmadik tag kezdő alliterációjával és
szaporább ütemével a szerszámok bokrétás-bog'láros csillogását és
érces esörgését is festené. Hangzatosság és erős szemléletesség
jellemzi Faludi p.rózáját: sosem elvont, mindig' látja, amit ír; ahol
eredetije fogalmi világban mozog is, ő a fordításban többnyire
konkrét. Csupa jókedv ez a stílus, és a legtöbbször szárnyakat ad
a lassúbb mozg ásű olasznak vagy a nehézkesebb németnek. Aki
írja, örömmel írja. Érezni. hogy élvezi a munkát: nem robotol
vele. hanem gyönyörködik benne. A tékozló vagvona - mondja
egy helyütt az olasz - "in pochi anni si ridusse al nulla"; Faludi
így adja vissza: "Hercegi módon kezdett rneréteni az erszénvbül,
amíg öt esztendő mulva csak a nagy semmi felelt a feuekérül".
Ami az eredetiben sablonos és elvont, az Faludinál megtelik moz-



gásE>al, élettel, drámaiaággal. S az ilyenféle példákat tetszés sze
rint szaporíthatnánk akár a Dorell-forditásokból, akár a lompos,
vánszorgó német forrásához képest színte táncosan szökellő "Téli
éjtszakák"-ból.

Ez a nyelvnek és ritmusának, hangzásának s~pségét, lükte
tését, táncát, dallamát, egyszóval valóban élő életét élvező öröm
jellemzi - és tette nyilván oly kedvelüté a tizennyolcadik század
harmadik harmadában - verseit is. Tudjuk, nem volt, és fő
ként á szó romantikus és modern értelmében nem volt eredeti
költő. Témái többnyire közkeletűek a korában, és külföldi min
tákhoz is fűzik szálak: németekhez, elsősorban az úgynevezett
"gáláns" költészethez, és olaszokhoz, kiváltképpen a divatos Me
tJastasióhoz, 'akinek fülébe csengő dallamai példát mutattak neki a
nyelv minél lebegőbb zeneiségére. De ha rezonált is, arra rezo
nált,ami megfelelt kedélyének, gondolkodásának, belső világá
nak. S ha művei - talán az egy "Szent ember" kivételével - for
dítások is: nem vaktában fordította, ami éppen 'a kezébe került,
hanem válogatva azt, amivel egyetértett, amit a magáénak ér
zett. E munkáiból épp úgy mint verseiből, egységes világszemlé
let bontakozik ki: a keresztény humanizmus világnézete.

Faludi egyáltalán nem rtgorista, Mínden távolabb áll tőle,
mint ia világ eleve való megvetése. A világban élő keresztényhez
szél, és sosem volt eszménye az a remete, akit egyik szép verse
szélaltat meg:

A kemény kősziklák kietlen kebelében,
Járatlan barlangok elrejtett mély ölében,
A vadon erdők közt találtam kedvemet
Es lelkem-kihültig itt töltöm éltemet.

Éppen ellenkezőleg: egész munkássága a világban forgó ,,nemes
ember", "nemes asszony", "nemes úrfi" útját igyekszik az erények
és üdvösség felé igazítani, nem félrevonulva, hanem igenis bent
a világ kötelességei, fog'lalatosságai él; örömei közepett. Meggyő
ződését, hogy világ és üdvösség korántsem egymást kizáró ellen
tétek, hanem nagyon is jól megférhetnek egymással, szinte prog
rammszerűen jelenti ki eszményi bölcs emberének, Eusebiusn'ak,
"az istenfélő s mind a két szerenesében forgott úri személynek"
tanítványa, a "jór,a igyekvő, iskolákon általment" Neander,

"Elhetjük a világot - rnondja - részünk lehet az emberi társaságban,
mégis megfelelhetünk hivatalunknak és hitűnkbélí kötelességünknek. Ugyan
is nem azért adott Isten embernek nyelvet, hogy némán tartsa, sem észt;
hogy vadon pusztán rozsdásodjon. szolgálhatunk neki mind ezzel, mind
azzal jól és rosszul. Nem gondolnám azért szűkségesnek lenni, hogy
Aegyptus felé eregessük a v.itorlát és remete-barlangokat keressünk ma
gunknak, sem hogy fatalpon járjunk valamely kalastromban, vagyis pappá
szenteltessűnk Rómában. Jóllehet ugyan, hogy ezek az istenfélő atyák bá
torságosan rnendegelnek az. ég ,felé, de más utakon is odaférhetünk. Még
edd'i,g nem érkezett kedvem a notelen életre, minthogy ezek Angliában se
örökséghez nem nyúlhatnak törvényesképen. se részek nem lehet azokban
a privilégiumokban, amelyek máskülönben az egyházi rendet illetik; úgy
Mgy fel s alá forgatván öket egy darabig a szerencse. utoljára ugyan csak
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vasat pendítenek holtig, vagy idején korán az akasztófán száradnak. En
peniglen nem akarom más eleibe vetni ősi maradékaimat, se nem kívánko
zok a hóhér pallosa által jutni menyországba, Kedvelem az embert társa
ságot és nyájaskodás!" ...

Ez az Eusebius, Faludi férfi-ideálja maga is világban jár
tas, hivatalokat viselő "udvari ember" volt. Most, idős korában,
félrevonulva -a forgatagból, így jellemzi önmagáfí:

"Hogy éltem, nem szégyenlem; hogy meghalok, nem bánom; se nem
utálom, se nem kedvelem felettébb ezt az árnyékvllágot; készen s vígadoz
va váram csendes kimúlásornat. Kíljebb állottarn a világnak zavaros gond
jaiból, magános bőcsületes életre advárt magamat ... Voln részem mind a
jó, mínd a gonosz szerencsében; se abba a boldogságot, se ebbe a nyomo
rúságot nem helyeztettem. Nem úgy laktam a világot, mínt a theátrumok
némái, kik meg sem rnoccannak, csak helyt foglalinak 00. Uram gráciájából
alkalmas tiszteket viseltem .. , Tudtam böcsülettel félreálIni .. " Kedvemre
elmélkedtem e rnúlandö világnak állapot járól, az emberi gyarlóságnak sok
féle hívságirél" ...

De még ez az elvont, sokat tapasztalt, a világi élet hívságaival
leszámolt, emberi életet, velejéig ismerő bölcs sem emberkerülő;
ellenkezőleg, magasra becsüli a jó modor, nyájasság, szdves hu
manitás erényét s maga is gyakorolja azt; korántsem remete,
sót ellenkezőleg, azokban a sorokban, melvekben a "Nemes ifjú"
ban Faludi - illetve Dorell -elénk állítja őt, mintha némi kis
él volna a "maguk árnyékával bujdosék", vezeklők és aszkéták
életfölfogása ellen.

"JóJ1ehet Eusebius az: ő magános csendes lakását nyugodalmas boldog
életnek tartotta, mindazonáltal kisebb szándékja sem vezérlette arra, hogy
lemondjon az egész élő mozgó világról, az emberséges közelebbvaló tár
saságról. Nem viselte kedve, hogy jóakaróit holtig ne lássa, bezárt kapuval
fogadja az érkező vendégeket. A jámborság, a rendhez szabott télet nem
bujdosik sűrű ködbe, hogy szem ne érje; nem bujdosik csak maga ár
nyékával ... Való, hogy azt sem szereti, mikor mmduntalan háborgatja a
mindeníéle reáforró vendég, mert nem örömest kötelezi magát a ceremóniák
nyűgébe, kerüli mindenekelőtt a hízelkedőkeb, Azonban ha mit a kötelesség,
udvanság, illendőség, emberség megkíván: annak se ellensége, se elrnulató
ja nem volt".

Természetes, hogy ez a humanista Igen fontosnak tartja a
társasági életet kellemessé tevő tulajdonságok kiművelését. A vi
lágban forgó ember legyen tanult, "tudjon akármely társaságban
afféle dolgokkal kedveskedni, hogy beszédjén megnyugodjon a
társ és utóbbi hallgatásra íz maradjon benne", ne legyen unal
mas, ne szaporttsa a szót, "beszédje béves legyen, éles, édes, de
csendes nyájassággal, magatartása udvari erkölccsel"; tudjon BZÓ
rakoztatni, de ne legyen léha; megjelenésében legyen gondos és
ápolt, de sosem piperkőc, mert nem a ruha teszi az embert· s
tudjon "böcsü1eíesen ember eleibe menni, tőle emberséges illendő
ség~el elbúcsúzni", sőt nem árt, ha .tudtáncolni is, mert "a világ
Deliláí" megkívánják ezt, és mert "gyönyörűség látni, mikor egy
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szépen termett úrfi vagy magán, vagy párosan helyesen szedi 8
rakja teljes inait, kellő tetsző móddal viseli jól övedzett karcsú
derekát, kezeit, egész testét ezer mesterséggel forgatja, és I1f'.JU
csak maga honja, hanem külső országoknak táncait if> módjával
ropja",

A humanizmus ideálja a szépen, harmonikusan kiművelt em
ber. A metafizikai, filozófiai problémákat elhárítja; nem töpreng
sem a vallás, sem a bölcselet problémáin; gyakorlati, józan mo
ralísta, nem filozófus. "Hogy lelked vagyon, azt bizonyosan tud
hatod; miesodás légyen, teljesen nem tudhatod: ne i s feszegesd
felettébb, mert haszontalanul fáradozol". Annál nagyobb szüksóce
van az embernek önismeretre, mert ez az alapja minden fejlő

désnek. Aki "szerelembe esik magával", esztelen; a magaszeretet
vak és mindent fordítva lát. "Vegyük le szemünkről a hártyát. ép
tiszta szemmel takintsünk mind magunkra, mind másokra". Csak
aki megismerte magát, tud számolni természetével, s ez a huma
nizmus váltig hangoztatja, hogy az embernek nem természete el
len, hanem természete irányában kell fejlődnie. "Tudjad készebb
s .tehetőbb lelki erődet" - ajánlja Faludi, Graciánnal, az "ud
vari embernek" - azt tőkéletesítsd, és

"olyan eszközökkel serénykedjél mellettük, amelyeknek foganat juk hasznos
lészen. .. Sokan erőszakosan bánnak természetükkel. arra kényszerítik, amire
se kedve, se készsége nincsen, és így mintegy hatalmas sebes folyamok
elien evezvén, akármint Iészkelődjenek, előbb nem mehetnek".

Sem modorunkban, sem lelki életünkben semmit ne csináljunk
"erőltetve": az ember "szép tulajdonságait meg ne erőltesse, igaz
mértékén fölül ne éljen velük, mert megrontja és rútitja öket";
mert "ami természet szarint esik, helyes és illendő ; ami a ter
mészet ellen vagy rendin kívül készül, akármely mesterséges lé
gyen, idegen és illetlen toldalék".

Minden túlzás helytelen, meet megbontja a harmóniát. Ah?
g-yan "boldog aki a világi böloseeézet .a mennveivel össze tudja
békíteni", úgy kell megtalálnia a keresztény embernek a józan
egyensúlyt a maga és a mások szolzálata között. Faludinak lát
hatólag nem eszményképei a magukat másokért föláldo.zó 8 el
égető szentek, a felebaráti szerétet maguk érdekéről teljeseu e1
feledkező hősei.

"Vétenek - írja a S z e 111 t E rn b e r ben, ebben a való~únű1eg' eredeti
maxima-gyűjteményében - kik minden tehető erejüket másra költik, mín
den idejűket mások hasznára dordítják. Vagy kifogynak utloljára az idő

ből, vagy erejükből, hogy magukkal jót ne tehessenek. Másnak szolgálnak,
maguk fogynak, mint az égő gyertya. Tégy előlbb magadnak, kivált lel
ked dolgában, eleget, azután másoknak, ha meglehet".

Életmódunkban is kerüljünk minden eg-yoldfalúságot. A sok a
legserényebb elmét is megnyomja. Se ájtatosságba, se gondba ne
merüljünk el annyira, hogy a pihenésről megfeledkezzünk: ne fe
lej,tsük el, hogy "az emberi test. és elme megkívánja a fáradság
utan a nyugodalmat, a szoroneató gond után a könnyebbséget és
víg táguláet", A túlzott. munkába belefárad az ember,
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,,fonnyad nyers ereje, bomlik egészsége. A természdet nem kell épensé
gesen lenyornni. ha kedvére megpihenhet s hol mikor nyugtát leli, tovébb
szolgál ... Aggasd szegre egy darabig a setét gondokat, magad pedig 'térj
szellőre, íolss égre, kedvlegelő bőcsűletes rnulatságra .... Sereggel árUilj.ák s
kínálják magokat a sokféle vígságok; ezernyi ezer különbséggel késztik sze
mét s kedvét embernek; te azokban válassz, amelyek legjobban tetszenek
és sokba nem 'telnek" ...

Ime Faludi szárnos versének ihletforrása. mindazoké, malyekben
a ..víg tágulás" örömeit festi, a természetben való gyönyörködés
nek, a séták "királyi mulatságűnak" jóleső érzéseit fejezi ki, vagy
egyszer'Űen csak leírja - természetesen kora kőbtészetének modo
rában - a tavaszt, az erdőt, a hajnalt. vagy álombeli balettba
transzponalva egy virágos és zöldséges kert "tündérkertjét".

Aki az önismeret alapján, "magának teljes ismeretség-ében",
magát se túl, se alá nem becsülve kiművelte jellemét, palléeozta
természetét, nem kerget "tündérképeket", "maga személyéről s dol
gairól igaz itéletet tészen" és józanul, értelme szer-int él, mert "ér-.
telem nélkül nem lehet élni": az ilyen ember az "igazán virtusos"
ember, az ilyen keresztény testesíti meg e humanizmus életfilozó
fiáját és erkölcstanát.

"Nem kevély a jó szerencsében s el nem hgyja magát a gonoszban;
nem kiván egyebet a mennyei boldogságnál és nem fél egyébtől. hanem
a pokoltól; a bosszúságért bocsánattal fizet és a gyaiázatot kedveskedéssel
hálálja; keményen bánik magával, emberségesen felebarátjával: rninden em
berről jót rnond, mag.áról sohasem; önnönmaga fogyatkozásinak meg. nem
enged és a másét mentegeti".

Legjellemzőbb vonásainak egyike az imént említett "értelmes'
ség", "Esszel indul, okkal jár", "a józ,an értelemnek határinál egy
nyommal sem Iépik kívüljebb"; indulatait fékezi, ösztönein ural
kodik, józ,anul föltett szándékáról le nem tesz, Ig'azságosnak is
meet céljától el nam tér semmiféle szeszély vagy szenvedélv ked
véért: "Félelem, szerelem, erőszak, vagyi's más egyéb emberi in
dulatok s tekintetek miatt eltekéllett szándékától félre nem hor
gad", Ez az értelem .anódíával bátorkodó szívvel" párosul benne;
"a bölcs tanács és erős szív vezérlő szeme és iparkodó keze min
deneknek. Egyik a másik nélkül előmenetelre nem mozdít: mert
a fennhéjázó bátorság tudomány nélkül önnön kárára erőlteti az
embert, az értelem pedig szivbéli foganat()s erő nélkül tenvészet
len és meddő", Igyekszik "megállapodni a tökéletesség tetején",
"mind~n háborgó indulatokból lecsendesedett ember", ..mag-asságos
elme", mely főlszebadult és kiemelkedett "a gyanú vélekedések és
salvünket háborgató képezéseknek" igájából; mert "nincsen oa föld
sainén tekintetre méltóbb úr annál, aki magamagának ura. Aki
zabolára szoktatta gerjedelmeit és hol mikor kell. tud parancsolni
indulatival". Ez a nvuzalom. önuralom és önlegyőzésből szár
mazó fölény ad ig-azi tekintélyt az "udvari embernek"; ez teszi
jogossá. sőt &zükségesséegyéniségében és mederában a méltó
s~ot, "reátal"tást" és rendíthetetlenséget, "Nagy ssív", akinek tu ...
laddoua meg nem hasonlaní és föl nem háborodni: és "azokat il
leti a méltóság,akikben oly szív lakik, mely nehezen bomlik 8
indul".



Ennek a kiművelt, fegyelmezett, mértékletes, világban tevé
ken~en forgó embernek a delelője az éreet férfikor. Az őregs:ég
a vísssavonuláe és bölos meditáció ideje - s ennek példája a
"Nemes úrfi" Eusebiusa - a hangos ifjúság csak olyan, mint .,a
kŐBziklákról érkezett gyülemény vizecskék", míg a férfikor ,,6
eseedes méltósággal mendegelő nagy öblű és hatalmas folyóVÍ
zekhez" hasonlít. Ez a keresstény humanizmus ideálja. Az ifjú

"változó, hirtelen, bátor, zörgölődő, kicsap; mínt azok a patakok: rnelyek a
záporesővel támadnak, a kősziklákról nagy csattogással leszakadnak, fűt,

ágat Ienyomnak, követ, fát hordanak, többet ártanak, hogysem használnak.
Ifjúsá!gán Mkelvéln eléri az emberi kort, holitt a sűrű homá!lYlból kikerül, meg
világosodik elméje, testében velősödik, erősödik, kivül-belül megismeri ma
gát, tud vá'lasztást tenni a dolgokban, munkás, serény, iparkodó, tan.uló,
el6retekint, kap a jón, szereti a böesületet, ékesíti elméjét, erkölcseit; többre,
nagyobbra igyekszik, hasznot hajt. Hasonló egy rnély, csendes 'folyamhoz,
maly öblében marad, eg,yenlő b8s-éggel adja vizét, hajókat bir, amerre jár;
megerősíti a várakat. meggazdagít ja a városokat".

Ez a megállapodott ember megérettarT'&, hogy megállja he
lyét a világban. Annak poroadja síkos, könnyen elesúszhatna raj
ta; CBak az viszi valamire, aki állandóan résen áll és szemmel
tllrtia mind önmagát, mind a körülötte folyó dolgokat. Nagy M
VeBztö 'az udvar, ahol a csalárd Fortuna hitegeti az embert, és
fortélyain csak a bölcs lélek tud kifogn],

nA szerencse forgandó; nem állhatatos barátunk, könnyen megbékél
ellenségével, azon e,gy 'helyben nem maradhat, kedve változó, hol ide hol
amoda hajlik, senkihez nem bízik, sohasem nYUig.tatja le hííségét. Kihez ké
pest egyebet ember tőle ne várjon, hanern jót és rosszat elegyttve. Ma
hozzád reppeník és gyözedelmekkel kedveskedvén felbíztat Holnap ellen~é
gedhez szökík s míndenekből kiforgat. Holnapután uljólag- legyalázván par
tosodat, meg-meg visszatér, lautus koszorúket fon hajadra, s v~gan mo
solyog ,... KiJhez képest csalárd játékit előtted tartván, 'el ne hagyd ma
gadat, mikor iszonyú háborúkat támaszt, se el 'ne bízzad, mikor kedvez, ~
gonosz szerenceében reménységgel vigaszbaljad ügyedet és a jóban kockái
fordulási jussanak eszedbe".

Ez a. Furtana-eondolet Faludi költészetének is egyik ihlető-
je; Iegszebben talán a "Forgandó szerenese" fejezi ki:

Hol édes jó anY'ád, hol mostohád,
Dolgérul senkinek számot nem ád.
Megbecsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz,
Magasztal, legyaláz, bút hoz reád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád,
Hol édes jó anyád, hol mostohád.

De ft, bölea embernek ezzel a. csalárd istenasszonnyal szemben
lS vannak megfeleIlS fegyverei. .,Aszerencsének is vannak min
deniinnen bizonyostörvéuyei. minthogy az értelmes ember e16it
nem mínden dolog véletlen történet, hanem helyes iparkodásénak
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előre kilátott és utóbb mé~tán várt jutalma". Az egyik fegyver
az értelem. J ól teszik, akik

"okos bá,torsággail elébb lépnek, értelem s lélekbeli mindenféle jóságokkal
íelsaárnyazván magukat, sebesen űzik-kergetik a ,fongandó srerencsét... Ha
ugyancsak józanon akarunk okoskodni, kiki maga szerenceéjének meetere.
Jövö s menő vendég a szereneset aki okossággat megy elejbe, tovább ma
raszéhatja; aki magát nem tudja hozzája alkalmaztatni, hátalt mutat néki.
Aki ésszel, szerenceével is bir; szerencsétlenek jobbára csak az esztelenek".

A másik fegyver, értelem s erény mellett, a szerencse bölcs meg-
vetése, kitérés szeszélyei elől; ne kergessük "képezéseit", és sze
gezzük szembe jáltékaival állhatatosságunkat.

A szerencse változásln
Tanult elme nem indul

S ide-oda rándwlásin
Nen sértődík, nem mozdul:

Csak úgy nézi csúf játbékát,
Mint a forgó karikát.

Okos ember nem bízza ügyét esendő támaszra; "aki ingó oszlop
hoz dül, ledül vele" és "senki sem áll erősebben annál, akire i;á.
maszkodik". Értsük és ismerjiik az emberi dolgokat, de ne helyoo.
zük beléjük bizalmunkat,' hiszen "embernek emberben való biza
kodása mind azon ~yarlós~ és bizonytalanság, mert változó ked
vWlI függ. Aki Istenben bízik, méltán bízik, jól bízik". Vagy 
a "Szent ember" egy másik maximája szerint - "elrántja Isten
ístápodet, hogy ideigvaló károddal meetanuljad, hogy csalatkozik
az, aki Istenét elkerülvén emberbe veti reménységét". S ez a leg
főbb orvosság' a szerencse mákonva ellen: az Isten akaratában
való megnvngvás, a keresztény humanizmus életfilozófiájának
egyik sarkalatos t·étele. Boldog - olvassuk a "Nemes ember"-ben.

"aki rnínden ügyét az Istenre bízza. mínden vágyódásit s kivlánságlt az en
gedelmességnek törvényei a'l.á veti, Paradicsomi gyönyörűség az, i5 élete.
Nem törőd'ik a szerencse csapásíval, a vHág tengerét, orozkodó hahjait,
szélvész háborúját (bátorságos helyre ernelkedvén) csendes szernsnel tekint
getí, Nem kívánja felettébb szerenesés kimenetelét dolgának: lTIeig nem ke
seredix, ha miben megcsalatkozott reménysége. Tátva nyitja kapuját! rnínd
II IXSségnek, rnínd a szűkségnek, jól dudván, hogy az Isten dolga a pa
rancsolás és az ő kötelessége a kész engedelmesség. Vajjon lehet-e más
megnyegottabb boldogság az ég alaH a föld színén annál: mikor az ember
a félelemnek s reménységnek hatalmas ostremi közölt meg sem rnosdul;
mikor (másokat azonban a kétségbeesésnek örvénye fenéki,g' meritvéll1) ö fenn
s vigan evez. Mikor egy valamely emberben a testí gerjedelmek már a lé
lek ellen nem rugödoznak, a !'élek peniglen mínden erejé1ől s akarat jától
mintegy megválván az ő teremtő Istenének kebelében nyugasztalja magát".

Ha volt is világnézetének egyik mesterében, az "Udvari em
ber" Írójában, a spanyol Gráciánban némi fanyar astoíkus re
zignáció - ("éljen a jámbor bölcs úgy, amint legjobban lehet,
ha nem lehet úgy, mínt kívánna") : - Faludi ezt az árnyalatot
mintegy korrigálja s a maga szemléletét úgy adja kora magyar-
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hága elé, hogy forrásainak, ahol kellett, "esze. kedve szer-int más
színt adott" - mint a németből fordított "Bölcs ember" előssavá
ban írja; végeredményben közelebbi rokona a kereszí-ény humaniz
mus optimízmusának, mint az udvari ember filozófiáját hirdető
spanyol bölcsnek.

E humanizmus szálai az olasz Dorell-Iordításokon, melyeket
Faludi tolmácsolt, s azok angol eredetijén. a jezsuita Dorellon át
a tizenhetedik századi francia vallásosságnak, s ott is elsősorban
az úgynevezett "keresztény humanizmusnak" világába nyúlnak;
Dorell ez,t közvetítette angol közönségének, ennek számos jellegze
tes gondolatát ültette át, ennek egész vallási magutartását és föl
fogását állította példaként olvasói elé; s az olasz kerülővel most,
a tizennyolcadik század derekán ez a szellemiség indul el hódító
útjára a magyarság vallásos életében és élményében is. E derűs,
harmonikus, minden kényszertől mentes, a világ felé örvendő op
timizmussal, Istenre gyermeki bizalommal tekintő vallásosság
nyilatkozott meg Richaume és jezsuita társai munkáiban, s ennek
volt legnagyobb doktora és szentjs Szalézi Szent Ferenc. S ennek
mintegy kódexe a gyakorlati vallásos életből és lelki vezetésből
kinőtt "Filotea", az ,.új" jámborság klasssikus kézikönyve, melv
nek első magyar fordítása éppen ebben az időben, 1764-ben jele
nik meg Kollarits Joákim pálos szerzetes munkájaként.

A magyar lélek megérett a keresztény humanizmus befogadá
sára s igény támadt benne - ha Európához képest megkésve is
- ez iránt a derűsebb jámborság iránt, az iránt, hogy a világi
életet összeegyestesse a jámborsággal, életszentséggel. A vallási
viták és villongások leesendesedtek, a török veszedelem ha el nem
is mult egészen, messze az ország határvidékeire szorult, a halál
már nem volt oly mindennapos fenyegetés az emberek feje fö
lött s oly állandó élmény lelkükben. mint az ájtatosságában sok
kal komorabb tizenhetedik században. Akkor a vallásos em ber
szemét elsősorban a Passióra szegezte, élete minden egyes pllla
natában a halálra készült s valamelyik "Kris'ztus halála tár
sulat" tagjaként járta böjti időkben bűneit siratva ,a vezeklés ke
resztÚitját; most úgy akarta gyakorolni az erényeket, hogy köz
ben a világ dolgaival is bizvást foglalkozzék, úgy akart jámbor
lenni, hogy közben udvari is legyen; ahhoz a Faludi által példa
ként elébe állított Eusebiushoz 'akart hasonló lenni, aki ,.úgy
össze tudta béké1tetniaz úri nemes magaviselésj a keresztény kö
telességgel. hog-y méltó kérdés támadott felőle: udvariabb legyen-e,
avagy szentebb", Időszerűvé vált a kérdés: szabad-e s meddig
szabad a világi örömöket élvezni: szabad-e táncolni, zenélni, tár
saságban szórakozni; s a .memes ember", "nemes asszony", "ne
mes urfi" Faludi munkáiban sorra megkapta a mértékletesen ja
valló feleletet arra. amitől a fizenhetcdik század szizorúbb lelki
írói, egy Agoston Péter vagy Tarnóczy JÓ7Jsef még óva intették
volna lelki üdvössége érdekében a keresztény hívőt, Tarnóczy
például - Bellarmin nyomán - a jó élet egész "nagy mestersé
g-ét" a jó halálra való előkészületben látta; "aki jól él, jól hal
meg" - írta 1680-ban megjelent könyvében - aki pedig jól akar
élni, haljon meg teljességgel a világnak. Faludi nemes ifja visZ?nt
elsősorban 'arra készül, hogy a világban derekasan helyt tuddon
állni, alkalmas tisztségeket tudjon viselni, ne csak helyet foglal-



jon, mint ,.a teátrumok némái", hanem kellő szerepet is vigyen
ott; a világ dolgai közepett éljen keresztény módra, erényesen
és szentűl, A tizenhetedik század aszkézisa inkább az ember gyar
16l'>ágát, semmiségét haugsúlvoste.; a keresztény humanizmus ez
zel szemben az embert illetőleg optimista; amaz bizalmatlan volt
eleve romlandónak vélt természetünk iránt, emez viszont magas
ra értékeli a természetet, és ha kellő érlelem irányítja, bízik ben
ne; az a. természet megtagadásának útján kereste az üdvösséget;
ez a 'természetadta hajlamok értelmes kifedlesztésével törekszik
a tökéletességre mind aazketlkájában, mind erkölcstanában, mind
pedagógiájában, (minj ez utóbbi téren például Molnár János,
Faludinak kor- és rendtársa. aki "Tizenöt levelé"-ben ismételten
hangsúlyozza, hogy a nevelésben "a gyermek hajlandóságára
nagy számot kell tartani").

Faludi Ferenc a keresztény ember ezen .,új" magatartásának
mestere, ennek a keresztény hnmanizmusnaka bölcse és tanító
ja; itt kell őt és munkásságát elbelyeznünk a magyar lélek, érzés
és vallásosság történetében, mint a tizennyolcadik századi magyar
keresstény humanizmus egyik legjelent-ősebb képviselőjét és mín
denesetre legkiválóbb íróját.

MULANDÓSÁG

Ahogyan hajlik a nyír ahogyan meghajlik a' túlérett kalász:
Ú gy van tele az én szivem fájással szerelemmel
Ajkam seálásra nyílik de énekelni nem' mer
S bújok előled bár tudom hogy egyszer megtalálsz még

Madár szereinélc lenni néha' földobni 'magam az égre
S szárnyamat összecsukva öngyUkosan zuhanni alá
Hinni legalább egy pillanatig hogy mindennek vége lesz
S kitéphetlek magamból kegyetlen.em kiben folyton önma.gam látom

Stetka Éva

HOGY MEGTALÁLO

Folyók ha kanyarognak távoli kürt ha hallik
Szőlőlevél ha :leng bogyók pirosa érik
Hamvasul feketébe
De itt maradok én szivembe irva arcod
Orökkön élsz tudom
Hallgató dzsungelekben keresem majd nyomod
J7árosok útvesztőin
S úgy halok meg mint holtra/áradt vándor
H ouu 1lwgfa1..11rl (I hazavÍ'L'ő utat . . .

Stetka Éva
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