
(alig ér 'I'örökországba, s a török meg az osztrák egyezségre jut), és önmaga
szemében is élőhalottá válik ("Mostani állapotomban szinte már azt sem tu
dom - írta később, de erre az időszalera is áll -, vajon élek-e még, vagy csak
azért vagyok e világon, mert elfelejtettek eltemetni"), úgy sokszorozza kínjait
a sohasem csillapuló nyugtalanság, látomások és lázak óráit adva neki. E két
utolsó könyvben istenhite is ilyen lázas lesz, ótestamentumi gyötrődés és vívódás.
Nem véletlenül idézi meg a Paradicsomból kiűzött Adám sorsát oly hosszasan.
vagy örnlesztí át keserűséget az Izsákot föláldozni induló Abranáméba. Isten
felé igyekvésének, szenvedésének őspéldáít fedezte föl bennük. Mert nem az
magányos, aki egyedül, hanem aki Istennel van. Csatája Istennel, a békességet
adóval és a büntetést mérővel fojtóvá. ádázzá keveredik a so1i1oquiában és a
pszichologikus lázasság metafizikaivá növekszik. "Non. ille solitarius, qui sotus,
sed qui cum Deo est." Mennyí idegesség, vibrálás van mondataíban I Mennyi
egymásnak feszülő ellentét gyűlik össze bennük, melyekről azt írta később,

rodostói magányából. hogy ezek tartják fönn az. emberi természetet, míközben
iszonyatos rombolást visznek végbe benne... "Az embert aggasztják a balsike
rek, melyeket egyszer ennek, másszor annak az oknak ró föl; el akarja őket tá
voztatni vagy meg akarja őket előzni;' búsul, habozik, kétkedik, sóhajt, örül,
remél, kétségbeesik; mígnem igazi okait meg nem ismeri; de megbékél és meg
nyugszik, míkor tudatára ébred, hogy Te vagy az oka mindezeknek." Büntew-e
vagy enyhítő-e Isten: igazságossága és könyörületessége két arca csak egyazon
lényegének: szeretetének; annak a Rákóczitól is sokat idézett fons urnortsnak,
mely kiold a félelem görcséből, megszabadít "szívünknek ez ingyen kínzó hóhé
rától", ahogy Agoston nevezte. "Megtanultam - írja a bujdosó fejedelem -,
hogy nincsen semmi jó, semmi állandó, semmi maradandó, csak ami érted.
benned és általad van." S fohászainak végén, fohászai közben is többször hozzá
teszi: o, suavis cordis mei, a barokk biztonságával és erőteljes zengésével szól
va: ó, édes gyönyöre szívemnek.

így a válasz, a megnyugvás hányattatásai közepett lS Istenben áll; és szen
vedéseinek gyógyírja a Jelenések könyvének paruszía-várásában élő fejedelem
számára az Istenfiú, Krisztus. Könyve, mely karácsony misztériumának meg
idézésével indult, húsvét mísztérlumálg ér: s az utolsó lapok egyikén az Ex
sultet szavaival csöndesül el.

II. RAKÓCZI FERENC

POLITIKAI ÉS ERKÖLCSI VÉCjRENDELETÉBŐL

Rákóczi munkái közül legismertebb a Politikai és erkölcsi végrendelet
(Testament politique et mora!), melyet francia nyelven írt 1725-ben, hosszú
száműzetésének utolsó állomáshelyén, Rodostóban. Vallomásait (Confessio
peccatoris) már Jenikőjben befejezte, mielőtt a pozsáreváci békeszerzódésnek
rá vonatkozó rendelkezése folytán Rodostóba távo2'ott volna. Emlékirataival
(Mémoires) még előbb, Franciaországban elkészűlt és írásai 1cözül legelső

ként, 1739-ben meg is jelentették Hágában. A melléjük társult Elmélkedések
és fohászok (Meditationes et aspirationes) alkotja harmadikként az Akadé
mia 1876-os, gyűjteményes kiadását; a Politikai és erkölcsi végrendelet azon
ban nem szerepel benne, noha 175.I-ben (és ugyancsak Hágában) napvilá
got látott. Az itt közöLt három "észletet ebből az eredeti kiadásból vettü1c
(Testament politique et moral du prince Rakoczi, A la Haye, Ch ez Scheur
leer, M DCCLI.), lapszámainak föltüntetésével. A műre vonat1cozóan egyéb
'~ént lásd Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi (Bp., 1913.) V., Zolnai Béla:
ll. Rákóczi Ferenc (Bp., én.) XIII. fejezete; Köpeczi Béla: Rákóczi Bossuet
és Fénelon között (Eszmei és irodalmi találkozások, Bp., 1970.).
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A HATAI.OMRÓL. BEVEZETli:S

Halljátok Fejedelmei és népei e földnek, az Úr szólított engem anyám
méhéből, nem hogy prófétává, tudóssá vagy retormátorrá tegyen, de hogy
igazságosságának példájaként álljak 'elhagyatottságornban, könyörületességének
megtartatásomban és alázatomban. Bárcsák megengedné tehát, hogy hangomat
fölemeljem magányom mélységéből .vagy inkább földi zarándok1ásom sötét
sziklaodvából, és szólhassak gyermekeimnek szívem megindulásával és lelkem
nyíltságával. mivelhogv ez az egyedüli lehetőségem maradt, hogy visszaídéz
hessem és vissza is kell idéznem, hogy atya vagyok.

Olyan mű megírásába kezdek, mely minden tekintetben megfelel. nz 'igáz
ságnak, egyezik hívatásomrnal, de mert tárgya kíváncsíságot ébreszt és ezzel
jónéhlinybírálat, 'gáncs, . sőt még 'megbotráríkozás is érhet az emberek részé
ről: SÓha nem látótt 'volna napvl1t.~ot,ha magam vagy gyermekeim helyzete
nem késztetett volna e kétségek el\}t!f.ésére,közzé téve ezt a hatalomról szólö
értekezést, azért, 'hogy minél 'könnyebben eljusson rnindazokhoz, akikhez szol
es akiknek hasznos lehet; de azok az olvasák, akik kimódolt igazságok közt
érzik jól magukat és régi bölcsek eszes mondásaít, szentencláit, nevezetes idé
zeteitSZeretik csak, ne ragaszkodjanak e kis mű elolvasásához, és mindazok, akik
a stílus finomságait keresik, bele se kezdjenek, mívelhogy amit itt mondok,
EUrópa legszélén írtam meg, távol a tudósok és a bölcsek társaságától, meg
fosztva a könyvek rníndenfajta 'segítségétől és messze attól, hogy utána járjak
világi tudománynak; keresztényi egyszerűséggel akartam ésekkénp is keLlett
taglalní az elveket, melyeket gyermekeink a Fejedelem és a keresztény atya
elmélkedésre, és teljesftésük vszabályaira vonatkozóan átad, hogy ha Isten min
denható gondviselése engedelemre szölítaná vagy parancsolására vezérélné őket,

egymással' keresztényi inódon bárijanak.
Erre való tekintettel vettem a Szentírásból; azaz Isten szavából eredetét az

Istentől az embereknek adott hatalomnak, hogy szelleméhez híven kijelöljem en
nek határait, rnlndvéglg a józan észhez tartva magarn és nem eddigi szerzők

érzelmeihez és véleményeihez. és alávetem akaratomat a római katolíkus és, apostoli
Anyaszentegyház tanításának, gyermeki engedelmességgel, mely őt megilleti.
Kérem a fejedelmeket, ne higgyék, hogy szándékomban állana megsemmisíteni
Istentől kapott hatalmukat, mely ezáltal törvényes, sem hogy fölszítanám a
lázadás és függetlenedés szellemét, melyet nagyon is megkedvel az emberiség;
ugyanezt a kegyelmet kérem a teológusoktól és a tudósoktól, hogya kevésbé
szabatos kifejezésekbe, melyek óhatatlanul kikerültek kezem közül, ne akasz
kodjanak bele túlságos erővel.

Neked ajánlom, isteni Hármasság imádásra méltó elrendelése ez atyának
gyermekeihez intézett tanácsait. Az alázat szellemében tárom föl mindezeket
Fönséged igazsága és szava előtt. Kedvezően ítéld meg szándékom és atyai
tennivalóm tisztaságát, uralkodj értelmemen. vezesd tollamat, hogy írásom
sokkal inkább tőled, mínt tőlem származzék; és hogy minden dicsőség háramoljon
rád azoktól, akik ezt olvassák. így legyen. (1-4. 1.)

HOGY SZüKS:€GES :€S HOGYAN SZüKS:€GES IMADKOZNI

Az ima gyakorlása nagy segítség a királyok üdvösségéhez; és így a királyi
máltóság kilencedik követelményének kell lennie. A folytonos imádkozás eltá
volítja és megtisztítja a bűnt, Akkor tehát, amikor az Úr templomába igyekszel
fiam, hogy imádd Istent, mondd Salamonnal együtt, aki királyfi volt és később

maga is király: "Részesíts Uram, trónod magasságának bölcsességében, hogy
velem éljen és hasson bennem mindenkor és míndannak megtételére. ami neked
kedves," S mondd azt is: "Uram, életem Atyja és Istene, ne engedj át a rossz
gondolatoknak, ne hagyd, hogy túlságosan magasra emeljem tekínteternet, for
dítsd el tőlem a gonoszt, szabadíts meg a bujaságtól, óvj meg a tiszteletlenség
től és az esztelenségtől." A régi királyok hasznalták ezt az imát; tégy ugyan
úgy, mint ők, hogy Isten minden bűntől megszabadítson és hogy míndenk! bűntelen

Királynak nevezzen ; kérjed még azt, hogy távoztassa el tőled a hényeséget és a
gyöngeséget, és hogy adja meg néked mindazokat az erényeket, melyekkol legyőz

heti veled a látható és láthatatlan ellenséget, hogy biztonságban és ellenségeid
betöréseitól védve, alárendeltjeiddel együtt pékében fejezd be életed. (251-252. l.)
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GONDOLATOK A POLGAIU );:LET );:S A KERESZTl!:NYI MAGATARTAS ALAPJAIROL
(részlet)

Drága gyermekeim,* az isteni Gondviselés, melynek útjai kifürkészhetetlenek
az embernek, csapásaival, melyet számomra kimért, eljuttatott az igazság meg
ismerésére. Hogy kárhoztatandó-e vagy üdvös az én utam a világ embereinek:
inkább Istenre hagyom megítélését, meghajolván szent akarata előtt, rnínthogy
mindig készen állok neki cselekedetelmről számot adni. Míndaz, ami jó és di
cséretes volt alkotásaímban, visszaadom néki; s mindazt, ami rosszként tűnt

szemében, magamnak tartom. s azért teszem így, hogy semmiségemet fölismerve
csakis könyörületébe vessem bizalmamat. .

Az igazság rávezetett arra, hogy minden ember utazó e földön, és e fölis
merés visszaadta elmém nyugalmát kettős vándorlásomban. úgyhogy félelem
nélkül szemlélem és türelmetlenség nélkül várom terhes utazásom végét, mely
talán közelebb van már hozzám, mint még elég erős és tevékenyalkatom mu
tatná, ha az élnivágyás hatalmában tartana. Isten szü1etésetek által nekem adott
benneteket, de megőrizve a Gondviselés számára, még gondosabban, rnint a
többieket; Ö táplált ugyanis benneteket és segítségével növekedtetek és jutottatok
el a férfikorig, anyátok és apátok bármiféle segítsége nélkül oly módon, hogy a
tőletek idejutó hírek tanúsága szerint minden okom megvan azt hinni, hogy
Isten könyörületességének és nem haragjának ajándékaként bízott rám benneteket.

Ez a vigasz elfelejteti velem a test és a vér gondját-baját; hogy egyikőtöket

csak a bölcsőben láttam, s másikótokat nem is ismertem. Szívemben a természet
a leggyöngédebb szeretetet oltotta irántatok; de a kegyesség azt követeli, hogy
Istenben és Istenért szeresselek benneteket. így, bár teljesen külön állok tőletek,

rníndig jelen vagytok előttem, de Isten mégis olyannyira rendelkezik velem.
hogy soha nem élhetek nektek ebben az ínségessé vált életben; de semmi nem
veheti el tőlem azt a reménységet, hogy a boldog örökkévalóságban veletek
éljek. íme, drága gyermekeim, ez az én kegyességtől szolgáltatott erős vigaszom.
kérés, melyet szerétetem cselekszik naponta a könyörületesség Istene és minden
vigasztalás Atyja előtt, akitől sorsotok alakulását kell várnotok mind erre, mind
meg a másik életre. Am abban való blzakodásotok, hogy elértek a célhoz, képzelt
és hiábavaló lenne, ha megvetnétek parancsolatait és ha nem olyan életet folytat
nátok, mely méltó a keresztényhez; hiszen ezt a nevet viselitek. Irántatok érzett
atyai szeretetem sugallja, hogy ezeket a gondolatokat hozzátok intézzem: alap
elvekre találtok rá bennünk, utatokat végigjárni segítendő, az utat melyen előre

haladnunk kell, hogy elérkezzünk az Országba, melyet Isten azoknak készített,
akik szeretík és híven követik parancsolatait. Anyátok megelőzött bennünket,
mint bizonyára értesültetek róla, és méltán hihetjük, hogy Isten könyörületes
ségével ajándékozta meg; s nem lehet számotokra sem hasznosabb, sem méltóbb
törekvés, mint őt velem látni újra; ha Isten úgy akarja, hogy én is előttetek

távozzam, mint azt a természet folyása megköveteli,
Isten erős hitet ad nektek azért, hogy ne kívánjatok semmi mást teljesebben,

csak ezt a boldoságot és áhítatos szeretetet, hog.y elérjetek ehnez.
Azok a kívánságok, melyek arra bírhatnának benneteket, hogy atyátokat

még e földön meglássátok, tévedésbe ejtenének drága gyermekeim, ezer veszély
nek szolgáitatva ki benneteket: ámde egyeznek az Ö szent akaratával és céljával,
melyért életeteket adta, azok, melyek az Isten előtti találkozásunkat Igérik nektek.
Gyakran méltányoljátok könyörületességének bennetek. végzett műveit, megta
láljátok majd ékességeít ; egy napon olvasni fogjátok írásaimban azokat is, amiket
értem tett, és nagyon boldogtalanok vagytok, ha nem szeretitek.

Felejtsetek el, igen szeretett gyermekeim, minden képességet, amit szü1eté
setek folytán kaptatok, nehogy ne emlékezzetek arra, hogy mindezek a keresz
tényeké és Isten gyermekeié. A halál egy napon úgyis minden más kiválóságtól
megfoszt ezen az egyen kívül, és ha elódzkodtatok volna vallásotok szabályaítól,
csak saját életviteletek emelhet föl, senki más.

Könnyen megtörténhet. hogy ott, ahol éltek, lesznek majd emberek, akik
megszégyenítenének benneteket azért, mert atyátok vagyok: bízvást megengedem.
hogy lemondjatok rólam, hogy csak égi Atyátokat dicsőítsétek, aki tökéletesebben
hívott létre benneteket, mint én tehettem meg testtel; mondjátok és higgyétek,

• Rákóczi fiainak - Györgynek és Józsefnek - írja végrendéletét.
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hogy neki mindennel, nekem semmivel sem tartoztok, és igazatok lesz; mert
rníndíg igaz az. hogy azt, amivel nekem tartoztok, az Ő rendelkezéséből vagytok
kötelesek nekem átadni az iránta való szeretet által.

Ne keseredjetek el sorsotokon, hanem viseljétek el türelemmel és égi Atyátok
akaratában megnyugodva. Elmélkedjetek gyakorta az imán, amit fia, Jézus
Krisztus, idősebb fivérünk hagyott reánk; tapasztalni fogjátok, mennyíre rnéltat
lan egy keresztényhez, hogy miközben azt mondja: "Miatyánk, ki vagy a meny
nyekben, szenteltessék meg a Te neved ..., legyen meg a Te akaratod ...", há
borogna ellene vagy elégedetlenkedne azzal. ahogy bánik velünk e világon.
Fönntartás nélkül átengedern sorsotok alakulását Istennek, a magaméval együtt;
kísérjétek mindig figyelemmel a gazdagság, a méltóság és a földi elsőség kár
tékony és hiábavaló kívánságaitól teljesen elszakadva, életetek válaszútjain;
Ö majd tudatja veletek, mit kér tőletek és milyen szükségben szőlít; szeres
sétek sorsotokat, mert Isten állít bele, híven és egyszerűen teljesíteni föladatait.
íme, drága gyermekeim, atyátok első és talán utolsó szavai, anyátok már nem
beszélhet hozzátok, de reménykedjetek abban, hogy Isten előtt szót emel érettetek.
írásra a francia nyélvet választottam, mert úgy gondolom, jobban értitek, mint
a latint, és a magyar nyelvben talán éppúgy kevésbé vagytok gyakorlottak, mínt
én a németben. Kérni fogom Istent, küldje el nektek a Lelket, hogy megértsétek
míndazt, amit e gondolatokban leírtam; engem is ő inspirált, hogy míndezt
örökül hagyjani. (257-264. 1.)

sovscs SANDOR IvAN

BUDAI PARMENIUS ISTVÁN,
A TENGERBE VESZETT

MAGYAR HUMANISTA KOLTŐ

Budai Parmenius nemcsak "idegenbe szakadt hazánkfia", de odakerült téma
is: az angol David B. Quinn és NeH M. Cheshire p ublikált róla rendkívüli
alaposságú monográfiát Amerikában, 1972-ben, a valamirevaló hazai Parrneníus
irodalom pedig csupán e feldolgozás kritikaí visszhangjából áll. Klaníczay Tibor
jegyzi meg ezt keserűen, s ugyanő az is, aki Quinnék könyvét ismertetve, vala
mivel azért előbbre vitte a kérdést és kijelölte legalább az életrajzi kutatás
irányát. Klaniczay megszólalásának hasonlóképpen nagyon fontos eredménye,
hogy a Budai Parmeníus életrajz rekonstruálásával visszaköti a szerzőt a ma
gyar irodalom áramába. önkrítikusan feladásra kényszerítve saját korábbi állás
pontunkat is. amely szerint Parmeniusnak nem volt köze irodalmunk s azon
belül az utazási irodalom fejlődéstörténetéhez.

Biztos adat, hogy "Stephanus Budaeus" 157g-ben Wittenbergben tanult, s
nagy a valószínűsége, .hogy apja a Budáról Ráckevére szakadt vagy menekült
Budai István lehetett, aki Klaniczay szerínt "már 1559-ben is szerepel. mint
újonnan beköltözött". Ráckeve a hódoltsági területen ekkor "a magvarság leg
főbb gazdasági és kulturális centruma... , a szellemi élelet Szegedi Kis István
és Skarica Máté neve fémjelezte". Skarica és utóda, az ugyancsak nagy művelt

ségű Kaplyáni Tamás felvirágoztatták a ráckevei skólát, ahol Budai Istvánnak
alkalma lehetett "megszereznie a humanista műveltség alapjait, beleértve a
görögöt is". Mindez összhangban állParmenius gyér és egyelőre magyarázha
tatlanul - de nyilván szándékosan - általánosságokká redukált életrajzi utalá
saival. A "mindkét Pannónia" emlegetéséből logikusan következik erdélyi útjának
és kolozsvári tanulásának lehetősége is. Wíttenbergí. útja előtt lakozhatott ott,
kellős közepéri Erzsébet angol királynő erdélyi kultusza kibontakozásának. s
részeseként azoknak a szellemi lzgalmaknak, amelyeket az Újvilágot abszolút
természetességgel emlegető Jacobus Palaeologus Catechisis christiana című dialó-
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