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BEVEZETÉS

A jelen dolgozat elkészítését nem szántam éles témaváltásnak. 

Voltaképpen egyenes ági utóda és következménye 1975-76-ban írott 

egyetemi doktori disszertációmnak, amelynek központi alakja épp az a 

Sir Philip Sidney volt, aki az angol puritánok első, Tudor-kori 

generációjának jeles képviselője, s akit csupán korai halála akadályozott 

meg abban, hogy egy Angliát a kontinenssel összekötő Protestáns Liga 

vezetője legyen.1

Az 1975-95 közötti kényszerszünetről, illetve kényszerpályáimról itt 

és most nem kívánok bővebben szólni. Mindössze annyi személyesség 

engedtessék meg nekem, hogy elmondjam: e disszertáció alapgondolatát 

voltaképpen Kecskeméti Gábor megtisztelő felkérésének köszönhetem, 

aki az 1995-ös miskolci Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia 

alkalmából lehetővé tette Poétika-töredékek 17. századi angol és magyar 

puritán életvezetési könyvekben című előadásom elhangzását.2 Ezt 

követte 1995 nyarán a Teaching Bible and Literature at Universities 

című konferencia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol egy 20 

századi puritánról, a Nobel-díjra jelölt R. S. Thomas walesi lelkipásztor

költőről tartottam előadást.’ A következő állomás 1996 őszén a nem

puritán, de ugyancsak a lelkészi pályán működő Jonathan Swift 

poétikájáról elmondott beszámolóm, a visegrádi Régi modernek 

konferencián,4 majd 1997 tavaszán egy, a 17. századi angol puritánok

Sidney munkásságáról bővebben lásd:BuxTON, J. 1966. -Sidney, Ph.1975. - 
PetröcziÉ. 1976.
:PetrőcziÉ. 1997.
' Megjelenés alatt FAB1NYI Tibor szerkesztésében a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem kiadványaként.
1 Költészet és matematika Laputa országában. Megjelent CD ROM-on 1997 
márciusában:, szerkesztette HORVÁTH Iván.
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szellemében alkotó 19. századi amerikai poetessáról Emily Dickinsonról 

szóló előadásom.3 Azaz, mint a fentiekből is kitűnik foglyul ejtett a téma. 

Különösen is vonzott az, hogy egy alapvetően nem-szépirodalminak szánt 

mű-tömegből kiemeljem és felmutassam mindazt, ami mégis 

szépirodalommá vált.

Elöljáróban azt kell azonban leszögeznem, mi az, amire dolgozat nem 

vállalkozik, illetve ha mégis, akkor csak töredékesen. Bár elsősorban régi 

angol irodalmat tanítok, a jelen disszertáció nem elsősorban anglisztikai 

szempontokból készült vizsgálódás, s mint ilyen, csupán meglehetősen 

csekély mértékben lehet része a magyar-angol kapcsolattörténeti 

kutatásoknak. Egyrészt azért, mert erre teljes felelősséggel csak egy 

Angliában élő, vagy ott hosszabb időt töltő kutató vállalkozhat. Másrészt, 

és főképp azonban azért, mert jóval közérdekűbbnek, kevésbé 

arisztokratikus, de többekhez szóló témának éreztem annak bizonyítását, 

hogy egy alapvetően művészetellenesnek balítélt korszakban történelmi- 

egyháztörténeti gyökerű akadályok közepette is születtek, bár eredetileg 

nem annak szánt, mégis maradandó irodalmi művek.

Ugyanígy nem vállalkozhattam kimerítő egyháztörténeti szempontú 

vizsgálatokra sem, elsősorban azért, mert teológiai ismereteim ehhez nem 

elegendőek, másodsorban pedig azért, mert e kutatási irány képviselői 

már igen sok részproblémát felderítettek.

így' tehát arra igyekeztem összpontosítani, ami e kérdéskör (ti. a 

magyar puritánok irodalmi munkássága) mindmáig talán legmellőzöttebb 

részlete, s amiben a legkevésbé érzem magam 

illetéktelennek. Más szóval: a már felderített részletkérdések mindenáron 

való újraértelmezése helyett dolgozatomban a puritánokat elsősorban 

mint művészeket, mint szépírókat szeretném legalább valamelyest 

rehabilitálni, bár nem kritikátlanul „oltárra emelni”. Igazságtalannak

5 Megjelenés alatt az ELTE Folklore Tanszéke és az MTA Néprajzi Kutatóintézet 
kiadványaként, szerk. KÜLLŐS Imola
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érzem ugyanis, hogy nem csupán sok ponton talán vitatható írói, de 

nyilvánvalóan értékes műfordítói tevékenységükről is oly sok 

irodalomtörténész megfeledkezett a későbbi elemzések folyamán.

Radó Antal egyébként alapos és részletező fordítástörténeti 

munkájában például annyira nem tekinti őket tényezőnek, hogy 

munkásságukról - még e szellemi áramlat leghíresebb, legsikeresebb 

képviselőjét, Medgyesi Pált is beleértve - egyszerűen nem vesz tudomást. 

Sőt, ezt az épp a puritán elkötelezettségű szerzők-fordítók révén 

egyenesen egyik első műfordítási boomunknak. konjuktúra- 

korszakunknak számító, mintegy negyven esztendőt (kb. 1636-1676 

között) tekinti kevés produktumú, szegényes időszaknak; csak egyetlen, 

a század első felében indult, s már 1634-ben, a magyarországi puritán 

kiadványok virágkora előtt lezárult fordítói életművet tart maradandónak: 

Szenei Molnár Albertét: „A 17. században a magyar műfordítás bár 

számra nézve kevesebbet (valójában soha még ennyit! PÉ) produkált, 

mint a megelőző korban, de annyiban mégis haladást mutat, a mennyiben 

kezdett a nyelv szabatosságára, hanem a nyelv csínjára is ügyelni. Ebben a 

tekintetben különösen Szenczi Molnár Albertet illeti dicséret.”6

Ennek a mellőzésnek, a puritán szerzők-fordítók „elfelejtésének” 

talán az a magyarázata, hogy Radó - a 19. század végének maga is egyik 

legismertebb, főleg olasz műveket tolmácsoló műfordítója, a 

racionalizmus, az erőteljes szekularizáció kultusza idején írta könyvét, 

amikor is egy-egy akár régi szerző nyilvánvaló klerikális elkötelezettsége 

egyenlő volt az illető kizárásával a művészek közül.

Ezek után a Radóéhoz hasonlóan félrevezető utólagos értékelések 

ismeretében vállalkoztam arra, hogy dolgozatomat a következőképpen 

építsem fel:

6 Radó A. 1883, 17.
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1. A PURITANIZMUS ÉS A MŰVÉSZETEK VISZONYA AZ 

ANGOLSZÁSZ SZAKIRODALOMBAN

E rövid fejezet nyilvánvaló főszereplője egy amerikai teológus, 

William Haller, aki a puritán toliforgatókra alkalmazott „fél-szentek, fél- 

poéták” axióma megalkotása révén dolgozatom cimadója és egyben 

tematikai vezérfonalának biztosítója volt.

2. PURITÁN SZERZŐINK MINT MŰVÉSZEK. A PURITANIZMUS 

ÉS A MŰVÉSZETEK VISZONYA A MAGYAR 

SZAKIRODALOMBAN

A második fejezetben arról igyekszem részletes áttekintést adni, 

milyen mértékben tekintették írónak a hazai értékelések a puritán 

szerzőket. Ez az áttekintés Bőd Pétertől napjainkig igyekszik nyomon 

követni a magyar irodalom e sokáig marginális helyzetű 

reprezentánsainak utóéletét. Ez a fejezet vállaltan eklektikus: anglisztikai, 

történelmi, egyháztörténeti, etikai, művészettörténeti, néprajzi munkák 

vizsgálatára egyaránt vállalkozik, hogy e sokmüfaiú anyagban azután 

egyetlen témára összpontosítson: arra, hogy egy-egy szakmunka 

mennyiben kezeli ezeket az alapvetően „mennyei ügyekben utazó” 

szerzőket olyan alkotókként, akik hozzájárultak a magyar irodalom 

fejlődéséhez, még akkor is, ha írói programjuk alapvetően egészen másról 

szólt.

3. EGY FORDÍTÁS HÁTTÉRTTÖRTÉNETE LEWIS BA1LY: THE 

PRACTICE OF PIETY, MEDGYESI PÁL: PRAXIS PIETATIS

A harmadik fejezet a két korábbi általános megállapításait kívánja 

konkretizálni, a korszak legjelesebb magyar szerző-fordítójának, illetve
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fordítói teljesítményének bemutatásával. Ez az egyetlen fejezet, ahol 

néhány párhuzamos szövegrészlet kiemelésével valamelyes fordítás 

technikai vizsgálódásra is vállalkoztam, a puritán írói-fordítói 

elkötelezettség sajátos, gyakran inkább teológiai-lelkigondozói, mintsem 

literátori szempontjainak figyelembevételével.

4. „MAGYAR KIADÁST NEM EMLÍT” - ANGOLOK A MAGYAR 

PURITÁNOKRÓL

A negyedik, ismét meglehetősen rövid fejezet szerves folytatása a 

Medgyesiről szólónak, amennyiben egy, éppen a The Practice of Piety- 

vel kapcsolatos angol bibliográfiai mulasztás nyomán jellegzetes magyar 

önkínzással nyomába eredtem a mi puritánjainkkal kapcsolatos brit 

közöny és végzetes nem-tudás néhány kirívó példájának.

5. SZABADULÁS A KÁNAÁNI NYELVTŐL - AVAGY A PURITÁN 

SZERZŐK KÖLTŐI PILLANATAI (I-II.)

Az ötödik és egyben utolsó, a dolgozat teljes terjedelmének mintegy 

felét kitevő fejezet csak és kizárólag a puritán traktátusok poétái 

közjátékait igyekszik tetten érni, mégpedig a kísérő versekben, elő- és 

utószavakban, tehát a tulajdonképpeni művek ún. vendégszövegeiben.

Bár maguk az elemzett részletek többnyire magyar művekből valók, 

egy' ízben mégis kivételt kellett tennem, mert Francis Quarles puritán 

emblémáinak vázlatos ismertetése továbbá szemelvényes forditása talán 

valamelyest közelebb visz a magyar poézis- és poétikatöredékek teljesebb 

megértéséhez.

Ugyanígy' a kényszer vitt rá arra, hogy a puritánok kontra költészet 

témában olykor angol, amerikai, illetve német szakirodalmat idézzek.
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Ennek a speciális kérdéskörnek ugyanis nem túl gazdagok a honi forrásai. 

Mint a második fejezetből ki fog tűnni az eddigi hazai kutatások - Bán 

Imre és Kecskeméti Gábor néhány értékes megállapítását kivéve - e 

korszakot nem elsősorban a poétái teljesítmények szempontjából 

vizsgálták, értékelték. E kitérők tették szükségessé e fejezet két 

alfejezetre osztását, a két egység címe: Általános alapvetés - egy> angol 

példa, illetve Poétika és poézis a magyar puritán traktátusokban.

Ebben a záró fejezetben megengedtem magamnak olykor egy-egy 

rövidke alkotás-lélektani kitérőt is, és vettem a bátorságot magamnak 

alihoz, hogy időnként felhívjam a figyelmet a szerzők úgyszólván 

mindegyikénél törvényszerűen bekövetkező, kényszeres meghátrálásokra, 

önelfojtási, öntompítási mozzanatokra. Ezeket többnyire a nagyon erős 

tömegnyomás, egy meglehetősen markáns, olykor már-már agresszív 

vallási közösség írott és íratlan kánonjai diktálták.

A puritán szerzők oly mértékig recepcióközpontúak voltak, hogy a 

teljesebb, illetve szélesebb körű elfogadás érdekében állandóan készen 

álltak önmaguk megregulázására, a végletekig vitt alkalmazkodásra.

Ehelyütt feltétlenül érdemes idéznünk egy német olvasáskutató alábbi 

megállapításait, az olvasói és írói szerep viszonyáról, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a puritán szerzők esetében a szerepkonform 

magatartás nem elsősorban evilági, hanem végső soron mégiscsak „égi” 

szempontokhoz való alkalmazkodást jelentett. Igaz, a puritán olvasókat is 

hasonló erők vezérelték, s ez már önmagában is növelte az írói-olvasói 

kommunikáció esélyeit, s lehetővé tette - lásd Medgyesi népszerűségének 

példáját - jóformán egy mai sikerszerzőéhez hasonló méretű közönség 

meghódítását: „Az olvasónak a szerzőhöz való viszonyát mint szociális 

szerepjátékot értelmezzük. A szociális szerepek »normatív viselkedésbeli 

elvárások kötegei (szemben egy pozíció tulajdonosával) , meghatározott 

belső és külső szankciós fenyegetésekkel egy bizonyos fokig garantálják a 

szerepkonform magatartását.« Kiindulhatunk abból, hogy egy irodalmi
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cselekvésen belül egymáshoz vannak rendelve az olvasói és az 

írószerepek. Mindenesetre ekkor figyelembe kell vennünk az irodalmi 

kommunikáció sajátosságait: a kommunikációs aktus az író és olvasó 

(gyakran nagy) idő és térbeli különbségével zajlik; a mindennapi 

kommunikációval ellentétben ezért nincs meg a visszakérdezés 

lehetősége, aminek azután a megértési nehézségek a következményei. Az 

olvasás továbbá belsővé tett kommunikáció, amelyben »a szerző mint a 

kommunikáció egyik résztvevője, csak az értelmező definícióján keresztül 

vesz részt«. Az értelmezés során az olvasó »egyfajta elvárásból« (R. 

Mandelkow) indul ki, amely többféleképpen megfelelhet, vagy 

ellentmondhat annak az olvasói elvárásnak, ami az író tollát vezette a 

szöveg létrehozásakor.”7 Ezért is különösen izgalmas feladat szövegeik 

közhely-masszájából olykor a felszínre hozni a mégis megmaradt 

egyéniség egy-egy parányát. Nagyon remélem, hogy ezt az élményt 

legalább azzal a néhány érdeklődő kollégával és diákkal sikerül 

megosztanom, akik társaim a fél-szentek és fél-poéták iránti 

érdeklődésben, továbbá abba a szándékban, hogy értékelésük legalább 

szerény mértékű módosulása előbb-utóbb bekövetkezzék.

' JÄGER, G. 1997. 69.
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A PURITANIZMUS ÉS A MŰVÉSZETEK VISZONYA AZ 

ANGOL SZAKIRODALOMBAN

Tekintettel arra, hogy nagyon szűkös időben - négy hét alatt - s 

ebből nagyobbrészt egy 1967-es alapítású egyetemi könyvtár (a norwichi) 

anyagára támaszkodva kellett a puritanizmus és a művészetek 

viszonyának angolszász értékelését áttekintenem, e vizsgálódásban sem 

olyan teljességre, sem olyan kronológiai pontosságra nem tudtam 

vállalkozni, mint a következő fejezetben, a téma hazai vizsgálatának 

esetében. Arról nem is szólva,hogy fő feladatom néhány jelentős magyar 

puritán traktátus irodalmi szempontú vizsgálata. így a gyakran általam 

fordított megállapítások idézése nem időrendi, hanem fontossági 

sorrendben történik. Ezekkel az idézetekkel mindössze azt szeretném 

érzékeltetni, hogy az angolszász világ irodalomtörténészei is 

tarthatatlannak vélik a „puritán egyenlő művészetellenes” túlságosan 

egysíkú, s így félrevezető képletét.

Citatum-gyűjteménvern elejére kívánkozik Michael Edwards angol 

professzor-poéta A keresztény poétika című tanulmánya, amely az 1997- 

es év folyamán jelenik meg magyarul.8 Ez az idézet számunkra két okból 

is fontos: a kereszténység és az irodalom viszonyát vizsgálva első helyen 

említi a puritán önéletírás műfaját, illetve jelzi: a keresztény irodalmi 

alkotások recepciója nem csupán a hívő olvasók belügye: „A bibliai 

témák egyre szaporodnak. Az elbeszélések ezerféleképpen álcázzák 

magukat. A szereplők valamennyi égtájon újra meg újra feltűnnek. A 

puritán önéletrajzban (és - hadd tegyem hozzá - életvezetési 

könyvekben! P.É.) a megtérés, a romantikus költészetben a sátán

8 Edwards, M. 1997.
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lázadása; a dekadens irodalomban Heródiás... A kitűnő lehetőségek 

bizonyára kielégítik majd a kutatók buzgóságát... A keresztény poétika 

nem korlátozódik csupán a keresztény irodalomra, éppen úgy, ahogyan a 

Biblia (és bármely bibliai gyökerű mű!) sem kizárólag a hitet szólítja 

meg.”

Témánk szempontjából a legfontosabb megállapításokra - s egyben 

dolgozatom címére is - az amerikai William Haller könyvében találtam rá. 

Haller professzor, aki a hollandiai Amherstben jegyződött el egy életre e 

kutatási területtel, így jellemzi a puritán toliforgatókat: „A puritanizmus 

eredeti energiái az egyes igehirdetők független gondolkodásából 

szabadultak fel. A puritanizmus fejlődése egyre nagyobb és nagyobb 

számú képzeletgazdag, idealista, én-központú, hisztriói alkatú és művelt 

quijotei álmodozót és szónokot vonzott, fél-szenteket, fél-poétákat, 

akiket az önkifejezés szenvedélye tüzelt, s akik ugyanakkor birtokában 

voltak az önvizsgálat addig soha nem látott gazdagságú eszköztárának.”9 

E szenvedélyes és magasztaló jellemzést megelőzően ugyanakkor már a 

bevezetőben jelzi: „Manapság senki nem olvassa írásaikat.”10 Mindezt a 

továbbiakban bővebben is kifejti: „A puritán prédikátor írók minden 

kétséget kizáróan nagy hatással voltak az irodalmi közízlés és az írói 

eszköztár fejlődésére, ezt a kritikusok és az irodalomtörténészek őket 

mellőző magatartása sem csorbíthatja... Annak ellenére, hogy a puritán 

prédikátorok készítették elő az utat az Elveszett paradicsom, A zarándok 

útja és a Robinson számára, csaknem teljes feledésre ítéltettek... Annak 

ellenére, hogy igazság szerint már a kezdetektől követték az erzsébetkori 

szellemes kifejezések (witty phrase) és költői képzet-tár mintáit, 

korántsem mellőzve, hanem a maguk módján felhasználva azokat, olykor 

a különcségig terjengős módon. Irodalmi allúziók... a valóságtól 

elrugaszkodott metafizikai metaforák... mindezeket a puritán szerzők

9 Haller. W. 1947. 174.
10 Haller, W. 1947. 18.
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mellőzték az otthonos hasonlatok, parabolák, erkölcsi példázatok és 

hasonlók kedvéért. Az eredmény egy szőkébb keretek közé zárt, de 

semmivel sem kevésbé képzeletgazdag stílus volt... A prédikátoroknak, 

ha müveik megmaradását óhajtották, a képzeletet felkavaró, érzelmeket 

kiváltó eszközöket kellett találniok, hogy megrendítsék a bűnösök szivét, 

megnyerjék lelkűket az Úr számára; más szóval olyanokat, amelyekkel 

világossá tehették tulajdon szándékaikat és érzelmeiket. Ezek a 

kívánalmak határozták meg stilisztikai módszereiket...11 Ugyanitt 

használja a szerző a „camal minds” (érzékletes észjárás), illetve az 

„unblushing exploitation of the dramatic images of temptation” (a kisértés 

drámai képeinek szégyentelen, itt: mértéket nem ismerő - kihasználása) 

kifejezéseket is. E fogalmak a magyar puritán művek olvasóinak fülében 

is otthonosan csengenek. Majd így folytatja a nagyon részletes, de nem 

kevésbé helytálló jellemzést: „Ezeket az írókat gyakorlatiasnak nevezték, 

mert arra tanították meg az embereket, miben higyjenek és miként 

cselekedjenek. Ugyanakkor az „érzelmes” nevet is kiérdemelték, mert a 

képzelet segítségével az emberek emócióira hatottak. Elsősorban 

prédikátorok voltak, akik néhány kivételtől eltekintve népszerű 

igehirdetéseket vagy olyan léleképítő munkákat írtak, amelyeket 

egyenesen a szószéken elhangzott anyagból állítottak össze.”12

Meglehet, aránytalanul és szükségtelenül hosszadalmasnak tűnhet 

Haller munkájának idézése. Am mégis magamra vállalom az ezért kijáró 

esetleges rosszallást, mert mindaz, amiről ír, maradéktalanul igaz és 

nagyon jellemző a magyar szerzők munkáira is. Különösen pedig az, amit 

az otthonos, azaz a domesztikáló szándékú hasonlatokról ír. Ezekről, a 

magyar puritán munkákról szólván, külön fejezetben szeretnék írni, mint 

e művek gyors recepciójának talán elsődleges kiváltó okairól.

11 Haller, W. 1947. 21-23.
12 Haller, W. 1947. 25.
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Figyelembe véve azt, hogy a Haller professzoréhoz hasonló 

részletességű általános jellemzéssel egyetlen általam olvasott további 

angolszász szerzőnél sem találkoztam - legfeljebb egy-egy részletkérdést 

megvilágító, rövid szakaszokkal - engedtessék meg nekem kiváló 

összefoglalójának további, legalább töredékes ismertetése. A lélek 

onwsai című fejezetben ezt olvashatjuk a puritán prédikátor-írókról: 

„Szerepük abban állt, hogy próbára tették a csüggedt szívű bűnös tudatát 

(önismeretét), annak érdekében, hogy megnevezzék és gyógyítsák 

lelkének betegségét, hogy azután imigyen megerősítvén elküldjék őt, 

hogy folytassa élethossziglani harcát a világgal és a gonosszal... Ők - a 

prédikátorok - kénytelenek voltak felfedezni , hogy közönségük 

élénkebben érdeklődött a bűn ténye, mint fajtái iránt, s inkább 

foglalkoztatta a spirituális harc lélektana, mint az erkölcsi 

magatartásformák elvont elemezgetése... E hitszónokok megkapták azt 

az esélyt, hogy feldúlt elméket lelkigondozhassanak, s hogy a bűnnel 

terhelt lelkek megtisztulásában segédkezhessenek. így nekifogtak, hogy 

leírják a lélek küzdelmeit, lefessék a belső élet drámáját, s ábrázolják a 

bűn és megváltás lélektanát. Természetesen, ők is szembesültek a maguk 

sajátos művészi problémájával, a retorika és poétika részletkérdéseivel, 

ilyetén módon vállalkozva arra. hogy »kezelik« az emberek lelkét.

Bár megjelenését-keletkezését tekintve harminckét évvel korábbi, 

mindmáig a puritanizmus kontra művészetek témájának egyik alapműve 

az angol Joseph Crouch könyve. Ez a terjedelmes értekezés minden 

sorában a puritán szerzők apológiája, helyenként már-már „nagypénteki 

hollófi-mosdatása”. Ez a tendencia jellemzi már az előszót is: „Úgy 

véljük, bárki, aki a tények komoly tanulmányozására vállalkozik, bízvást 

tagadhatja, hogy a művészet a puritanizmus kezei között (t.i. markában, 

szorításában) veszítette el súlyát és méltóságát.... Attól a vádtól, 

miszerint a puritánok az irodalom ellenségei, bennünket itt, Angliában

»13

13 Haller. W. 1947. 27-33.
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Milton varázslatos neve ment meg... Nem csupán a legnemesebb 

regények kerültek ki a puritán iskolához tartozó férfiak és nők munkái 

közül, de maga a ’puritán’ mint fogalom is az elmeél és a humor 

mesterével egyenlő. Senki nem forgatta náluknál szabadabban és 

eredményesebben a szatíra és a karikatúra fegyvereit. Senki nem járult 

hozzá többel az emberiség szenvedéseinek és víg perceinek leírásához. 

Csak ő - t.i. a puritán tollforgató - merészelt szent dolgokon tréfálkozni, 

s ugyanakkor megőrizni tiszteletét a világ értékes és nemes dolgai iránt... 

Mindazonáltal az is igaz, hogy egyetlen dolgot előbbre helyezett a puritán 

íróember a művészet érdekeinél. Az Igazság érdekei becsesebbek voltak 

számára...

Maga Crouch sem fogalmaz másként, a szerzői beköszöntőben: „Az 

a meggyőződés, hogy a puritanizmus és a művészet egymás örök 

ellentétei, a puritanizmus és a művészet természetéből fakadóan csaknem 

általánosnak mondható. E meggyőződés részben puszta előitéletből 

fakad.”15

A továbbiakban Joseph Crouch kimondja az elkerülhetetlent: „Vajon 

valódi ellentét van a puritanizmus és a művészet között ?”16 A 

továbbiakban részletezi is e tévhit-kövület mibenlétét; azonnali 

cáfolatként jelzi, hogy nem csupán a puritanizmus virágkorában volt 

egyesekre jellemző a művészet iránti gyanakvás. A modern időkben (ezen 

ő természetesen könyve keletkezési évét, 1910-et érti, de amit mond, 

érvényes még 1997-re is! - P.É.) is élnek olyan emberek, akik a művészet 

számos formáját méltatlannak tartják az élet magasabbrendű dolgainak 

kifejezésére... mi több, a művészet számos megnyilvánulási formáját 

összeegyeztethetetlennek tartják a vallásos (lelki) élet fejlődésével.17 Az 

első fejezet végkövetkeztetése pedig szórul-szóra megegyezik azzal, amit

„14

14 Crouch, J. 1916. (C. Silvester Horne előszavából) XII—XIII. 
’’ Crouch. J. 1916. szerzői előszó, oldalszám nélkül.
16 Crouch, J. 1916. 3.

Crouch. J. 1916. 5.и
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Haller professzortól az előbbiekben idéztem már, tudniilik a fél-poéta, fél

szent teóriával: „Olykor egy próféta is költővé lesz, és a szent művésszé, 

a teológus pedig színműíróvá ...” 18

Crouch a továbbiakban részletezi: a puritánok nem voltak 

művészetgyűlölők, csupán a művészetek bizonyos formáit - így a vizuális 

kultúra körébe tartozó festészetet és szobrászatot - tekintették a 

„tévelygések szimbólumának és táptalajának”. Ez a szűklátókörűség 

azonban - minden látszólagos ellentmondása és abszurditása ellenére - a 

nagy becsben tartott írásművészet ügyének még használt is, hiszen az 

ilyeténképpen kénytelen volt egy időre átvállalni a képi művészet 

(pictorial art) szerepkörét is, azaz, a szónak kellett festőivé válnia. Ez 

pedig a kifejezőkészség gazdagításának, a metafora-kör bővülésének 

parancsát jelentette.19 Fogalmazhatnánk úgy is: a puritán traktátusokban a 

fokozott képes beszéd pótolta a képek, az illusztrációk hiányát is.

Hugh Martin könyvének főhőse Richard Baxter, a Christian 

Directory- szerzője, akinek munkássága számos puritán szerzőnek 

szolgált forrásául. A műveit-személyiségét elemző monográfiából 

számunkra ezúttal csupán A puritanizmus és a művészetek címet viselő 

tizenkettedik fejezet a lényeges. Hugh Martin álláspontja itt megegyezik a 

korábbiakban idézett kutatókéval: „Félő, hogy sokan a ’puritán’ szó 

hallatán valami rosszkedvű, savanyúképű, szenteskedő, álszent fanatikus 

képét látják maguk előtt, aki orrhangon ismételgeti a kánaáni (vagyis: a 

mesterkélten biblikus! P.E) beszédmód fordulatait, 

ugyanakkor névtelenül idéz egy meggyőződéses puritán-ellenes 

történészt: „A legjobb, legtisztább, és legnemesebb Erzsébet-kori hősök a 

puritánok voltak. A legjelentősebb egyetemek a puritanizmusban

„20 A szerző

18 Crouch, J. 1916. 7.
19 Crouch. J. 1916. 200.
20 Martin, H. 1954. 86.
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gyökeredztek. Az Erzsébet-kor legjellegzetesebb költője ( Spenser ) 

puritán volt. etc..”21

Igaz, a fenti sorok a Tudor puritanizmus időszakát jellemzik, ám a 

továbbiakban Martin a Cromwell kori Anglia és a művészetek viszonyát 

is taglalja. Idézi többek között Ernest Walkert, Az angol zene története 

szerzőjét, akinek véleménye szerint : „Cromwell és politikájának több 

fontos támogatója lelkes zenebarátok voltak, s a puritánok, mint jelentős 

embercsoport, soha, egyetlen percre sem kételkedtek a művészetek 

gyakorlásának jogosságában...”22 A puritán és a művész című alfejezetben 

ugyanakkor hozzáteszi, hogy a puritán törvénytár nem tiltások puszta 

gyűjteménye volt, hanem egy lélek eszköztára az aktív lelki élet 

karbantartására, amely csak a mozgalom néhány képviselőjénél ment át 

negatív tartalmú fanatizmusba: „A világi dolgok önmagukban jók és 

megédesítik a Mennybe vezető utunkat, sőt megédesítik magát a 

vallásgyakorlást is. Úgy kell használnunk a világot, mint szolgánkat, nem 

pedig mint mesterünket. E világ és dolgai mind jók és mindet Isten 

alkotta, teremtményei javára. ” - idézi Hugh Martin Sibbes, az egyik 

közismert puritán szerző maradandónak ítélt érveit.2-’

Martin könyvében az a ritkán említett tény is hangsúlyt kap, hogy 

Baxter, a jeles conduct-book szerző olykor még a költészet művelésének 

is hodolt. Fragments (Költői töredékek) című versgyűjteményében így 

védi meg az érzelmek létjogosultságát, a megrögzött racionalistákkal 

szemben: „Bizonyos vagyok benne, hogy Isten a szenvedést nem hiába 

teremtette, s hogy az ésszerűség valami álomszuszék, félig 

használhatatlan jószág, ha nem hevíti szenvedély. Ha kihagyjuk a 

szerelemből és az örömből a szenvedélyt, nehéz lesz akár a Mennyben 

egyetlen jóleső gondolatra lelni,..a szent Költészetben biztosan ott van a

21 Martin, H. 1954. uo.
22 Martin, H. 1954. 90.
23 Martin. H. 1954. 98.
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Menny egy darabja.”24 E Baxter-sorok adták azután Hugh Martinnak a 

hivatkozási alapot az itt következő konklúzióhoz: „Léteztek szűklátókörű 

és bigott puritánok, de az olyanok számára, mint Baxter, a természet, a 

szépség, a művészet, a tudomány és a kutatás egyaránt Istentől való, s az 

О jelenléte az egész történelmet uralja, s nem csupán a Bibliát.

Mivel pedig a magyar puritán léleképítő értekezéseket is számos 

verses elő- és utószó, laudáció kíséri, talán nem lesz haszontalan a 

puritánok és a költészet viszonyának egy sajátos rész-témáját érintő 

vizsgálata. Elöljáróban hadd idézzem azonban azt, ami már-már 

közhelyszámba megy e viszonylatrendszer értékelésében. Caroline 

Francis Richardson megállapítása ugyanis az angol nyelvű szakirodalom 

egyik leitmotívj a: „A költészet számos prédikációíró számára 

melléktermék volt. Ugyanakkor, bizonyos pillanatokban épp a poézis 

lehetett az, amivel egy-egy prédikátor a leginkább hozzájárult nemzedéke 

szellemi gyarapításához, s egy-egy ilyen férfiú, különleges adottságai 

jóvoltából, elsősorban inkább az irodalom, mintsem a vallás égöve alá 

Veszedelmes, mindmáig élő gyakorlatnak, kiirthatatlan 

balitéleteknek adnak tápot az ilyesfajta megállapítások; voltaképpen 

iskolapéldája ez a summázás annak, amit Makkai Sándor az Öntudatos 

kálvinizmus című könyvében hit és műveltség, hit és tudás egymás elleni 

kijátszásának nevez.27 Ez a felfogás a felelős azért az egyház-tájias (azaz: 

egyes evangéliumi kiadóknál, egyházi hetilapoknál és folyóiratokban 

megjelenő) mai verselés kétségbeejtő színvonaláért is, s azért az ezek 

után tökéletesen érthető gyanakvásért nemkülönben, ami a világi lapokat- 

kiadókat jellemzi a hívő poétákkal szemben. Minderről egyébként

^25

7,26tartozott.

24 Martin, H. 1954. 99.
25 Martin, H. 1954. 100.
26 Richardson, 1928. 225.
27 Makrai S. 1928. 50-63.
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bővebben írtam egy protestáns értelmiségi lapban megjelent

tanulmányomban.28

Hit és irodalom, hit és költészet kapcsolatrendszerének 

tarthatatlanságán teológiának és irodalomtudománynak egyaránt 

elkötelezett tudósok igyekeznek enyhíteni; interdiszciplináris 

konferenciák, sokszerzős tanulmánykötetek igyekeznek oldani az 

idegenséget mindkét oldalon.29

Még a jelen „hermeneutikai reneszánsza” előtt látott napvilágot az 

angliai Westminsteri Konferencia anyaga. Ebben a könyvben számunkra 

John E. Marshall tanulmányának egy részlete az igazán sokatmondó. 

Elsősorban azért, mert az „embléma” fogalma még a bölcsész

végzettségű olvasók számára is csaknem kizárólagosan a reneszánsz és a 

barokk korszakához kötődik. Szegeden, a hazai embléma-kutatás egyik 

fellegvárában talán nem veszik tőlem zokon, ha ezt a rövid fejezetet a 

puritán emblémák ritkán emlitett-elemzett témájával zárom, amelyre épp 

Marshall professzor dolgozata hívta fel a figyelmemet. О számol be 

ugyanis e műfaj többek között John Bunyanre is ható népszerűségéről, 

aki az emblémákat így emlegette: Temporal Things Spiritualized, azaz, 

múlandó dolgok lelkivé emelese. Marshall dolgozatában röviden áttekinti 

a puritán embléma-gyűjteményeket is, különös nyomatékkai említve 

Whitney, Quarles és Wither nevét. Quarles az első számú kulcsfigura: a 

zarándok alakjának képi és verses ábrázolása tőle származik. Rendkívül 

tanulságos az ő embléma-definíciója is, amely egyben a szent és a profán 

szféra kibékíthetőségének, világi és egyházi irodalom békés egymás

:8 Petröczi É. 1994.
‘9 Ezekből egy korántsem teljes felsorolás: Criticism and Biblical Hermeneutics, 
Pannonhalma. 1991. július 4-6.. könyvalakban: FabinyT. 1992.: Teaching Bible and 
Literature at the Universities, Piliscsaba, 1995. július 18-19., anyaga megjelenés alatt, 
a Károli Gáspár Református Egyetem Hermeneutikai Központjában, szerk. FABINY 
Tibor.



19

mellett élési lehetőségeinek ékes bizonyítéka: „Az embléma nem egyéb, 

mint néma parabola.

Ugyanez a kibékülés-kibékíthetőség sugárzik a Cambridgeben, mint 

legfőbb puritán fészekben tanult Richard Love Marshall-idézte 

előszavából is, aki verses beköszöntővel bocsátotta útjára Quarle^ 

nevezetes gyűjteményét. E rövid versezetet eredetben is, saját 

fordításomban is közlöm, bölcsebb summát keresve sem találhatván e 

fejezet végére:

„30

By Fathers back’d, by Holy Writ led on, 

Thou shew’st away to Heav’n by Helicon: 

The Muses Font is consecrate by Thee, 

And Poesie baptiz’d Divinity.”

„Mögötted jámbor ősök, a Szentírás, mely téged előre visz, 

A Helikonról mutatod nékünk a Mennynek útjait:

A Múzsák kútját, ím, megszenteled,

A Költészet, teáltalad. Istennek dolga lesz.”

30 Marshall, J. E. 1978. 67-85.
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PURITÁN SZERZŐINK MINT MŰVÉSZEK, A PURITANIZMUS 
ÉS A MŰVÉSZETEK VISZONYA A MAGYAR 

SZAKIRODALOMBAN

Minekutána a terjedelmi korlátok miatt csak nagyon vázlatosan 

áttekintettük a puritanizmus és a művészetek viszonyát az angol 

szakirodalomban, nézzük meg valamivel részletesebben e kérdés 

kidolgozottságát (igen gyakran pedig kidolgozatlanságát-mellőzöttségét) 

a hazai értékelők-elemzők munkáiban. Az áttekintés - bármilyen 

iskolásnak is látsszék ez a módszer - kizárólag időrendi lehet. Csakis így 

érzékeltethető ugyanis, hogy nem mindig a régen élt kutatók voltak a 

puritánok írásművészeti eredményeit mellőzök, észre nem vevők, illetve 

hogy nem törvényszerűen a maiak azok, akik felismerik egy-egy puritán 

szerzőben az íróembert

Az egyház-tájias csőlátástól joggal félő, olykor el- elcsüggedő mai 

kutató nagy örömére már a XVIII. század első felében született egy olyan 

összefoglaló munka, amelyben a Medgyesi Pál Praxis Pieiatis-kra 

alkalmazott két, ellentétes jelentéstartalmú jelző érzékelteti: a könyv 

szerzője tudatában van annak, hogy Medgyesi műve nem csupán 

prédikátori, hanem szépírói teljesítmény is: „Librum asceticum, 

elegantum”, azaz „aszkétikus, elegáns könyv” az érintett két minősítés. 

Ebből az aszkézis a prédikátor Medgyesinek kijáró jelző, míg a hozzá 

képest nagyon is világias „elegáns” egyértelműen az írói erényekre utal.'1

Folytassuk a vizsgálódást a századforduló egyik sokat publikáló, 

szlovák származású, elsősorban Comenius-kutatóként jeleskedő 

egyéniségével, Kvacsala Jánossal. Egy későromantikus hevületű kisebb 

publikációja legfeljebb pátoszával érzékelteti: a puritanizmus, a puritán

31 Lampe-Ember 1728. 716.
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szerzők bokrainak megette ott lapulhat a művészet is: „...a protestánsok 

szemei ismét a Szigetország felé fordultak... Ám sokkal nagyobb hódító 

erőt gyakorolt az angol szellem az egész művelt világ előtt, bámulatos 

fellendülésével.”'2

Bár korántsem volt nagy stílusművész, s szaktudományába, az 

egyháztörténetbe meglehetősen bezárkózott teológusnak tűnik majdnem 

száz év távlatából, Pokoly József mégis meglepően sok figyelmet szentelt 

az egyházszervezeti kérdések mellett az irodalmiaknak is. Alábbi 

gondolata mindmáig érvényesnek mondható: „Az irodalom mindenha a 

szellemi élet üdesége, ereje és szabadsága arányában szokott 

megnyilatkozni: felvirágozni, vagy ellanyhulni... Nagy szellemek, 

irányadó és környezetükben tevékenyen ható egyéniségek tisztes száma 

mellett is lehetséges lanyha irodalmi élet, ha a viszonyok nyomasztók; de 

a kedvező körülmények között ugyancsak annál magasabb fokra képesek 

azt emelni. Erdélyi református egyházunk theológiai irodalma is ezt 

bizonyítja.”'' Márpedig a XVII. századi erdélyi diákok egyetemjárása 

(lásd erről bővebben Tónk Sándor tanulmányait!) pontosan ilyen kedvező 

körülményeket teremtett. Csakúgy, mint Északkelet-Magyarországon, itt 

is megszűntek (vagy legalábbis szüneteltek!) az ortodox felekezeti 

önbezárás rigorózumai; az egyházhoz kötődő toliforgatók alkotói 

szabadsága megnövekedett. Ahogyan Pokoly irja: „A szabad textusok és 

alkalmi egyházi beszédek hódítása a prédikáció irodalom kifejlődését 

nagyban előmozdította. Számos kitűnő szónokkal dicsekedhetett az 

erdélyi református egyház, kiket épen ezen szabad tárgy választásnak az 

egyéniség kifejlődésére alkalmas volta szült híres prédikátorokká.”''4 A 

továbbiakban Pokoly ugyan kizárólag a kegyesség-emelés eszközeiként 

értékeli az erdélyi puritán szerzőket, s puszta felsorolásuknál nem jut 

messzebb; a szabad tárgyválasztás és az írói egyéniség fejlődésének

32 KVACSALA J. 1892. 709.
33 Pokoly J. 1905. 323.
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összefüggése ellenben új gondolatnak számított könyve megírásakor, 

azaz a század elején, amikor is az „alkotó írás” tanítása még csupán 

szigorú sémák másoltatását jelentette világszerte

Két évvel később az evangélikus Zsilinszky Mihály „a művelt 

közönség számára” írott teijedelmes kézikönyvében a puritanizmus 

évtizedeinek irodalmából egyedül a polemikus műveket emeli ki. Ezen 

nincs mit csodálkoznunk: 1907-ben Zsilinszky még jól emlékezhetett arra 

az időszakra, amikor protestánsnak lenni egyenlő volt a másodrendű 

állampolgári státussal, így természetes, hogy egyháztörténeti könyvében a 

hitvitázó irodalom került az első helyre, mint a triumfálás ritka 

alkalmainak egyike a katolikus egyeduralom felett/5

Zoványi Jenő mindmáig meghatározó jelentőségű könyve lapjain 

egyetlen célt tartott szem előtt: in statu nascendi ábrázolni a magyar 

puritán mozgalmakat. Elemzésének középpontjában Tolnai Dali János 

„szelet vető, vihart arató” egyénisége, a korabeli zsinatok története, a 

presbitériumokért vívott harc fordulói álltak. Jellemző, hogy Medgyesi 

nagyszámú művéből csak és kizárólag a Doce nos orare-t és a Dialógus 

politico-ecclesiasticus-X említi, s annak is kizárólag presbitériumtörténeti 

vonatkozásait. A stilisztikatörténeti szempontból unikumnak számító 

előszóra nem szán többet, mint egy elmarasztaló jelzőt: „terjedelmes”.36

Pongrácz Józsefnek a pápai Jókai Körben felolvasott előadása azért 

számít ritkaságnak, mert a szerző dunántúli, s mint ilyen, nem a 

puritanizmus-érintette egyházkerületben élt és kutatott. Igaz ugyan, hogy 

sikerült felderítenie egy jóval később, 1749-ben Oxfordban diákoskodó 

pápai (pontosabban, tapolcaföi!) teológust. Kalmár Györgyöt, ez azonban 

számunkra majdnem közömbös adat. Ami viszont lényeges: a korszakot 

tárgyaló szakirodalomban ő említi először az erdélyi Adám János 1670- 

ben írott, majd angolra is lefordított London-dicsérő versét, illetve

34 Pokoly J. 1905. 349.
35 Zsilinszky M. 1907.
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Szilágyi György 1671-es keltezésű költeményét, amelyet az oxfordi 

egyetem dicséretére szerzett/7 E két versről a modern szakirodalomban 

gyakorta szó esik majd.

Fest Sándor a témának szentelt első munkája, bár rövid teijedelmű, s 

kevés helyet-figyelmet fordít a XVII. századi részletkérdéseknek, a maga 

nemében iskolateremtő vállalkozás. Fest igen fontos alakja az anglisztika 

mint tudományág magyarországi művelésének; a harmincas évek végén 

Debrecenben ő volt az első vidéki angol intézet tanszékvezető 

professzora, s az első, aki az angol irodalmi minták hazai hatását tartotta 

fő kutatási területének. Mivel azonban ő - mint mondottam - elsősorban 

anglisztika elkötelezettje volt, az angol mintára született magyar művek 

vizsgálatával egyáltalán nem foglalkozott. ’8

Incze Gábor liturgiatörténeti értekezésében ugyancsak inkább 

érzelmektől fűtötten, mintsem elemző módon jellemzi a magyar puritán 

szerzőket: „А XVI: és XVII. század református magyarja... telítve volt az 

írás igazságaival, képeivel, szólamaival, (itt: szóhasználatával!) benne élt 

otthon... Csudálatos módon ötvöződött össze nyelvében az imádság és a 

hétköznap, az erkölcs és a hazafiság, a vallásosság és a keresztyéni 

cselekvés... a XVI. és XVII. század nyelvgazdagságának orgonája is 

felzúg előttünk munkáikból.” 39

Témánk szempontjából komoly előrelépés tapasztalható a negyvenes 

évek kutatójának, Bodonhelyi Józsefnek munkásságában. Ő már a 

puritanizmus részletkérdéseinek szentelt, mindmáig gyakran idézett 

könyve előszavában jelzi, hogy vizsgálódásaiban a teológiain túlmutató 

szempontokat is figyelembe veszi, amikor az angol forrásból fordított

átírt műveket „népies, gyakorlati használatra szánt értekezések”-nek

36 ZovÁNYI J. 1911. 254-257. 249. 
3" PONGRÁCZ J. 1914. 5.
38 Fest S. 1917.
39 Incze G. 1931. 194.
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nevezi.40 Az általam olvasott szakirodalomban ez az első eset, amikor egy 

szerző a magyar puritán Írások népies jellegét hangsúlyozza. Még inkább 

közeledünk a puritán írások és a művészet összefüggéseinek 

felismeréséhez, amikor a magyar szerzők egyik legfontosabb angol 

mintájáról, Amesiusról így ír: „Amesius a lelki életet művészetnek (ars) 

nevezi, amelyben az embernek gyakorolnia kell magát.”41 A továbbiakban 

Bodonhelyi kifejti, hogy az angol puritánok számára is oly fontos 

Ramustól (Pierre Ramée) származik a vallási individualizmusnak, a hívő 

egyén fontosságának hangsúlyozása. Amikor Amesius művészetnek 

nevezi a lelki életet, maga is Ramus kései tanítványának bizonyul. 

Könyvének van egy olyan részlete, amelyben expressis verbis nem esik 

ugyan említés irodalomról, szerzőkről, fordítókról, mégis közelebb visz 

bennünket ahhoz, hogy teljes értékű íróembert tisztelhessünk a magyar 

puritanizmus toliforgatóiban. Bodonhelyi értelmezése arra ad 

magyarázatot, miért érezzük olvasás közben oly gyakran eredeti 

müveknek ezeket a többnyire fordított-átfogalmazott munkákat: „Nem 

idegen hatás... puszta átvételéről van szó, hanem a már meglévő 

szükséglet kielégítéséről. Nem az angol kegyességnek a magyarra való 

rákényszerítéséről, annak utánzásáról, hanem élő kegyesség utáni belső 

vágyról, amely örömmel használta fel mindazt, amit lelki élete építésére 

alkalmasnak és jónak talált. így nem lehet magában a magyar 

puritánizmusban sem lelki importot látni, hanem egy olyan legbelső 

lényege szerint magyar egyházi törekvést, amely az angol puritánus 

mozgalmak hatására vált tudatossá és érvényesült.”42 Más szóval: az 

angol puritanizmus egyfajta katalizátora volt a XVII. századi magyar 

hitépítő művek létrejöttének. Az angol szerzők művei tehát nem 

kizárólag irodalmi-kegyességi minták, hanem a magyar körülmények

40 Boöonhelyi J. 1942. 3.
41 Bodonhelyi J. 1942. 10.
42 Bodonhelyi J. 1942. 17.
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között is megérlelődött írói-léleképítői szándékokat meggyorsító 

tényezők.

Berg Pál, Fest Sándor kiváló tanítványa, a negyvenes évek 

anglisztikai kutatásainak egyik vezető tudósa csekély időbeni 

különbséggel két művet is szentelt az angol-magyar puritán 

kapcsolatoknak. Két könyve közül az elsőben, amely csak egy füzet 

terjedelmű „nyitány”, még csak a pedagógiatörténeti szempontok 

érdeklik, vizsgálódásainak középpontjában Komáromi Csipkés György 

ős-nyelvkönyve, az Anglicum Spicilegium (1664) áll, illetve Warmer 

Kristóf poliglott nyelvkönyve, a Gazophylacium Decem Linguarum 

(1691). Az angol nyelvtanulás korántsem elsődlegesen írói-műfordítói, 

sokkal inkább missziói indítékait Berg így foglalja össze, a Spicilegium 

bevezetője nyomán: „Komáromi szavai felfedik előttünk 17. századbeli 

angol nyelvtanításunk egyik indítóokát: fő célja volt a kiválónak elismert 

angol bibliafordítások és az angol hitvédő irodalom tanulmányozásának 

lehetővé tétele a magyar hitélet elmélyítése érdekében.”43

Mielőtt Berg Pál második, közvetlenül a háború után megjelent 

idevágó munkáját ismertetném, az időrendi következetesség kedvéért 

feltétlenül meg kell említenem Trócsányi Berta dolgozatát, amely az ún. 

„Yolland Emlékkönyvben” jelent meg, a hungaromán angol, Arthur 

Yolland tiszteletére.44 E dolgozat az első részletes - ha nem is teljes - 

diáknévsor a szigetország korabeli magyar diákjairól, s a 

kapcsolattörténeti tanulmányok mindmáig fontos, bár azóta többek által 

kiegészített forrása. Az oxfordi Brasenose College-ban Robert Evans 

professzornál PhD. fokozatot szerzett G. Murdock, aki egy ideig 

Erdélyben is tanult, s kiválóan tud magyarul, az egyike azoknak, akik 

elmélyítették Trócsányi kutatásait.

*v—

43 Berg P. 1943. 4-12.
44 Trócsányi B. 1944.
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A második Berg-mü már jóval közelebb visz bennünket jelen 

témánkhoz. Egyik erőssége a lélektani szempontok figyelembe vétele. Ő 

az első, aki a kölönböző „conduct book”-ok és magyar rokonaik közt az 

üdvkeresés mellett más szempontokat , írói szándékokat is figyelembe 

vesz. Igaz, ugyancsak ő az, aki az angol és magyar szerzők hírnévre- 

eredetiségre egyaránt semleges, vagy legalábbis annak látszó írói 

attitűdjét hangsúlyozza: „A 17. századbeli Európa szellemiségére a 

vallásos életérzés süti rá a megkülönböztető bélyeget és ugyanennek az 

érzésnek a hevében formálódik a magyar lélek is... Az európai helyzetet 

talán úgy lehetne jellemezni, hogy a XVII. században megint erőt vett az 

embereken a nagy-nagy vágyódás a világ megértésére és az abban való 

elhelyezkedésre... A 17. század embere rádöbben arra, hogy valójában 

csak sietős, idegen utas ezen a földön, akinek útja másfelé vezet... úgy 

cselekszik, mint R. Baxter, aki ezt írja saját megtéréséről: »Egyszerre holt 

tetemnek láttam a világot, amelyben nem volt sem élet, sem szépség. 

Elszállt belőlem az irodalmi hírnév vágya, ami gyerekkorom bűne volt 

...Elkezdtem keresni Isten országát és az О igazságosságát, nem 

törődtem csak azzal az Eggyel, ami szükséges és igyekeztem 

mindenekelőtt végső célomat meghatározni...«” 45

Az írói becsvágyat bűnként feltüntető fenti Baxter-idézettől már 

egyenes út vezet Berg alábbi következtetéséig: „Az eredetiségre való 

törekvés még nem olyan alapvető fontosságú e korszak literátorai 

számára, mint napjaink íróinál... a 17. századi íróember is elsősorban 

embertársai lelkiüdvösségét kívánja szolgálni és gondolkodás nélkül veszi 

mondanivalóját onnan, ahol legjobban keze ügyében találja: »Ha pediglen 

valakinek írásában valami jót találok, enyémnek mondom« - irja Nógrádi 

Mátyás püspök.” 46

45 Berg P. 1946. 20-21.
46 Berg P. 1946. 35.
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Fontos Berg Pálnak az a mindmáig érvényes megállapitása is, hogy a 

magyar irodalom - elsősorban természetesen a próza - fejlődéséhez az 

angol szerzők közül elsősorban a világirodalmi szempontból marginális 

helyzetű, a mai brit irodalmi lexikonokból is száműzött szerzők járultak 

hozzá: „Ezekkel a munkákkal (ti. a világirodalmi szempontból 

outsiderekével! - P.E.) íróink az angol szellem akkor legnagyobb hatású 

eijesztőjét vegyítik el a magyar irodalomban... Ez a meglepő nyelvismeret 

és irodalmi hatás elsősorban a protestánsoknál érzékelhető...”47

Majd csak 1675-ben törik meg a „hozott anyagból” írás rítusa, - írja 

Berg - amikor Adámi János megjelenteti The renowned City of London 

(London megújult városa) című költeményét. És egészen 1700-ig el kell 

jutnunk, hogy egy kései puritán műben, Pataki Balog János traktátusában 

végre igazán világirodalmi rangú mintával, John Donne néhány 

motívumával találkozhassunk.

Berg Pál irodalomcentrikusságához képest úgyszólván a Zsilinszky- 

féle, csak a történeti szempontokra összpontosító egyoldalúságig lép 

vissza egy 1949-ben megjelent kézikönyv'. Igaz, e korban nem is lett 

volna tanácsos a Bergéhez hasonlóan lelkes és emocionális 

megközelítés.4' E könyv' gyakori apológiái és felekezeti önvádjai már 

megelőlegezik Makkai László e tárgyban évekre meghatározó jelentőségű 

munkáját.'41 Ebben Makkai pontosan-részletesen áttekinti a témában 

azidáig publikált szakmunkákat, s természetesen nem feledkezik meg a 

fontosabb puritán művek felsorolásáról sem. A korszellemnek 

megfelelően ő elsősorban inkább plebejus társadalmi, mintsem spirituális 

mozgalomként értékelte ezt az Erdélyre, a Részekre és hét felső- 

Tiszavidéki vármegyére korlátozódott szellemi-lelki áramlatot. Könyve 

irodalmi témát - a legfontosabb művek már említett enumerációján kívül

48

47 Berg P. 1946. 45.
48 Pataki Balog J. 1700.
49 Bíró-Szilágyi 1949.
41 Makkai L. 1952.
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- mindössze kétszer érint. Először Sámuel Hartlib, e sok szempontból 

Kazinczy típusát megelőlegező személyiség, irodalomszervezői és 

könyvkiadói tevékenységéről, levelezéséről szólván,51 másodízben pedig 

akkor, amikor Medgyesi Pállal kapcsolatban egy tiszántúli egyházi 

jegyzőkönyvből az alábbi, irodalmi vonzatúnak is tekinthető jelzőt idézi: 

„Ambitiosus

Ezek után meglepő fordulat, hogy 1958-as megjelenési évű, az 

előbbiekkel rokon témájú angol nyelvű munkájában milyen hangsúlyos 

helyre kerül az irodalom, az írói mesterség fejlődése: „After the dry 

»orthodox« dogmatic tracts and complicated religious discussions this 

Puritan literature, written in an easy style and dealing with spiritual and 

moral problems of the individual, was eagerly read by preachers, laymen 

etc. Medgyesi and his co-translators desired to write for people of all 

walks of life, and they employed a style and orthography understandable 

to all.”5'' Azaz: „A száraz ortodox dogmatikai traktátusok és bonyolult 

vallásos vitairatok után ezt a puritán irodalmat, amely könnyed stílusban 

íródott, s amely az egyen lelki és erkölcsi problémáival foglalkozik, a 

prédikátorok és a laikusok egyaránt buzgón olvasták. Medgyesi és 

fordító társai írásaikban minden rendű és rangú emberhez kívántak szólni, 

s helyesírásuk és stílusuk egyaránt közérthető volt.”

Hogy pedig egy másik művészeti ág, a festészet korabeli állapotába is 

betekintsünk valamelyest, arra Garas Klárának a magyar nyelvű Makkai- 

tanulmánykötettel csaknem egy időben keletkezett áttekintése ad módot. 

A művészettörténész szerző reálisan látja a képzőművészetek 

másodrangú, kevésbé jelentős helyét а XVII. században, legalábbis az 

irodalomhoz képest: „Világnézetük (tudniillik a protestáns kegyesség! 

P.E.) kifejezésének a legfőbb eszköze a szó, az írás, mely mozgékonyabb, 

s könnyebben fejleszthető, mint a képzőművészet. Valóban jelentősei,

„52

51 Markai L. 1952. 55
52 Makrai L. 1952. 58.
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előremutatót épp e téren alkottak... A protestáns tudósok, lelkészek, 

tanítók külföldön képezték magukat, Hollandiából, Németországból 

(Anglia, mint „túl-nyugati, kimaradt ebből az óvatos felsorolásból!) 

komoly tudást hoztak magukkal. A festők azonban tudatlan helyi 

képíróknál inaskodtak, legfeljebb csak rövid vándorútra lépték át az 

ország határát.... 

művészettörténésze ezúttal - szerencsés módon - nem zárkózott be saját 

mesterségébe, s észrevette a művészeti ágak között kínálkozó 

párhuzamokat. Az a mód, ahogyan a XVII. századi epitáfíumokat (egy- 

egy jeles halottat ábrázoló festményeket, olykor szobrászi munkákat!) 

jellemzi, voltaképpen a korszak protestáns irodalmát is minősíti: „A 

jellemzés és kömyezetrajz... igen gyakran eleven és sikerült... A XVII. 

századi magyar epitáfiumok festészetünkben körülbelül azt a szerepet 

töltik be, s azt a művészi színvonalat képviselik, mint korabeli 

irodalmunkban a népszerű gyászversezetek, temetési prédikációk.”55 

Végül, amikor kimondja: „Bebizonyosodott, hogy a XVII. század nem 

hézag hazai művészetünk történetében”,56 voltaképpen nem csupán a 

képzőművészet, de az irodalom védelmében is szól. Szemléletének 

nyitottságát bizonyítja továbbá, hogy könyvében egy átlagos 

művészettörténeti munkához képest gyakran tesz említést literátorokról, 

lelkipásztorokról, nemegyszer eredeti témájához kapcsolódva is. Például 

ott, ahol így ír Komáromi Csipkés György testamentumáról: „Az 

epitáfiumok veszélyeztetettségére vonatkozóan idézhetjük Komáromi 

Csipkés György' debreceni prédikátor 1663. évi végrendeletét, amelyben 

meghagyja, hogy ne csinálhassanak neki epitáfiumot, hogy „a sok

5,54 Garas Klára, az ötvenes évek vezető

53 Markai L. 1958. 22.
54 GarasK. 1953. 38.
55 Garas K. 1953. 81.
56 Garas K. 1953. 93.
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változatokban következhető állapotok miatt vagy bálványozóktul vagy 

egyebektől testem ki ne hányattassák”57

Esze Tamás kegyesség-történeti tanulmányának Medgyesi Pállal 

kapcsolatos megállapításaira egy másik fejezetben kitérek még. A 

missziói szempontokat előtérbe helyező cikkének egy rövidke bekezdése 

azonban már most érdekes lehet számunkra; az, amely közvetlen 

magyarázatot ad a puritán kegyességi müvekben felhalmozott „reáliád

ra, azaz, a korra jellemző valóságanyag-halmozásra: „Sokan emlegették, 

különösen a racionalizmus korában, a református kegyesség józanságát; 

nincs forrósága, nincsenek nagy megrendülései és váradalmai. El kell 

fogadnunk ezt a megállapítást, de általánosítanunk sem szabad, mert ha 

ezt tennénk, meg kellene tagadnunk a református kegyesség nagy 

misztikusát, egyházunk vallásos zsenijét, Árva Bethlen Katát. De az 

átlagos református emberre, különösen a föld népére, igazán ráillik 

Schweitzer Albert megfigyelése: a természeti emberben egy erkölcsi 

racionalista szunnyad.

Amilyen hasznos a fenti részletben a valóságelemek fontosságának 

hangsúlyozása, ugyanannyira érthetetlen, miért fosztja meg a XVII. 

századot egyébként oly jól ismerő szerző e kort attól a két jellemzőjétől, 

amely tőle valójában elválaszthatatlan, a forróságtól, vagyis a 

szenvedélyes érveléstől és a misztikától. Hogy a harmadikról, a 

megrendülések és váradalmak állandó jelenlétéről már ne is beszéljünk, 

továbbá a kor két, egyáltalán nem „reális” kulcsszaváról, az 

eszkatológiáról és a chiliazmusról. Márpedig a puritán művek azért is oly 

eletteliek, mert állandó halálvárásban születtek. Danse macabre ez is, 

mindössze külsőségeiben különbözik a középkoritól. Csak Árva Bethlen 

Katában látni a protestáns misztikát: érthetetlen szűkítés.

»58
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Ugyancsak Esze Tamásnak a Praxis Pietatis-hoz kapcsolódó 

értekezését azért ebben a fejezetben említem meg, s nem a Medgyesi- 

fordítás háttértörténetét felderíteni igyekvőben, mert lényegét és műfaját 

tekintve inkább könyvtörténeti-kiadástörténeti áttekintés, magával a 

fordítással nem sokat foglalkozik; itt és most azt a néhány megállapítását 

idézem, amely Medgyesit mint írót méltatja: „Olvasói - ti. Medgyesi Pálé

- szép és szemléletes magyar stílusát élvezték, s ez a stílus tette lehetővé, 

hogy könyve eljutott a nép fiainak kezébe is. Csakhamar eljutott a 

családok és gyülekezetek körébe, - s kitűnő pszichológiai módszerével 

nagy hatást gyakorolt annak az erkölcsi magatartásnak a kialakítására, 

amelyet a puritanizmus kívánt a református emberektől.”59 E tanulmány 

angol nyelvű összefoglalója érzékelteti: a Medgyesi-féle verzió az idő tájt 

szokatlanul magas színvonalának köszönhető, hogy Bayly műve sehol 

nem hatott oly mélyen és sokáig 

Magyarországon: „It is a remarkable fact that this important work by 

bishop Bayly had nowhere exerted such a profound and lasting influence

- except England - as in Hungary.

Trócsányi Zoltánt különös nyomatékkai kell megemlítenünk, mivel ő 

nyelvészként és irodalmárként is behatóan foglalkozott a magyar puritán 

szerzőkkel. E kétműfajúsága teszi indokolttá, hogy egyik munkája 

kedvéért ezúttal megtörjük a kronológiai sorrendet. Elsősorban egy, a 

régi magyar irodalomnak szentelt gyűjteménye érdemel figyelmet, 

amelyben - úgy is, mint a magyar puritanizmus egyik fellegvárának, 

Sárospataknak neveltje - egyfajta kedves tudósi gyermetegséggel és 

elfogultsággal egyenesen „bedtime reading”-nek, azaz elalvás előtti 

olvasmánynak ajánlja irodalmunk rég mellőzött alakjait. Trócsányi 

egyébként nem téved abban, hogy ezek a művek több száz év után is 

lélekvédelmi célokat képesek szolgálni. Természetesen, nem úgy, hogy

Angliát kivéve mint

»60
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bárkiből puritánt faragnának, de úgy, hogy képesek az olvasót 

kikapcsolni materiális világunkból, anélkül, hogy bamba „űrodisszeák” és 

rózsaszín regények módjára butítva ringatnák el: „Az olvasóközönség 

téved, ha azt hiszi, hogy itthon nem találhatja meg azt az enyhülést, amit 

a külföldi írók műveitől remél. A magyar irodalom történetének számos 

elfeledett, könyvtárakban elásott olyan drága kincse van, amely alkalmas 

arra, hogy pihenőóráink szórakozását kellemessé tegye... a régi XV- 

XVTI. századbeli magyar munkákra gondolok, amelyek a nagyközönség 

számára igen sok rejtett gyöngyöt foglalnak be. Ezek nem regények, nem 

novellák, de hol van az megírva, hogy csak a regény, a novella és a vers 

az az irodalmi termék, melyben a nagyközönség gyönyörködni tud?... 

Nekem a régi magyar vallásos irodalomnak néhány könyve a 

legkedvesebb olvasmányom. Ha el akarok menekülni a jelenből, nem a 

fantasztikumok világába merülök, ahol érzem, hogy el akarnak 

bolondítani, meg akarnak csalni, hanem egy másik való világba, amely 

azonban nem a jelen, - a múlt, de való, igaz múlt, igaz történet, az én 

múltam, az én történetem, melyet átéltem őseimben.

Lukácsy Sándor e könyvhöz írott utószavát azért idézem, mert jelen 

munkám központi fejezetében magam is valami hasonlóra szeretnék 

vállalkozni, mint annak idején Trócsányi Zoltán: egyfajta, az újabb 

bölcsészgenerációt legalább valamelyest e „kitagadott” íróink felé fordító 

értékfelmutatásra: „Trócsányi Zoltán tudta jól, hogy a régi magyar írókat 

kevesen olvassák; nem is csoda, hiszen a régies nyelv, az avíttas tárgy, a 

terjengős terjedelem valóban nehézségei vagy akadályai az elolvasásnak. 

Trócsányi Zoltán tudta a módját, hogyan kell a régi magyar irodalom 

gyakran kedvetlen és elfakult matériájában föllelni az érdekes 

zárványokat, a csillogó gyöngyszemeket...”62

5,61
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Trócsányi - mint már említettem - nyelvészként is elemezte a XVII. 

század íróit, amikor rámutatott: e szerzők „nyelve nem alkalmazkodik a 

közszokáshoz, hanem a maguk otthon megszokott nyelvjárását viszik be 

irodalmi müvükbe, de már nem a maga tisztaságában, hanem a 

másképpen beszélőkkel való érintkezés következtében megromlott 

nyelvjáráson... Ahogy nyelvük egyéni hangtanilag - teszi hozzá - úgy 

egyéni stilisztikáiig is.

Bár elsősorban ugyancsak nyelvészeti szempontúak, mégis a magyar 

irodalom fejlődéstörténetének tökéletesebb megértését teszik lehetővé 

Bárczi Géza vizsgálódásai. Tankönyvként is használt nyelvtörténeti 

alapművében egy egész fejezetet kap az írott nyelvi norma kérdése a 

ХУЛ-ХУЛ! században. E cikkében Bárczi hangsúlyozza: а ХУЛ. 

század irodalmi emlékei nyelvjárásiasabb jellegűek, mint а XVI. század 

utolsó évtizedeiből származók.64 Amiben nem érthetünk egyet a jeles 

nyelvtörténésszel: szerinte a nyelyjárásiasság, ha úgy tetszik, nyelvi 

parlagiasság csak a „csekélyebb műveltségű Írástudók” sajátja ez idő tájt. 

Korántsem. A Hollandiát-Angliát járt prédikátor szerzők munkái is 

bővelkednek regionális elemekben. A továbbiakban egyik célom éppen az 

lesz, hogy az egyéni - nemegyszer tájnyelvi - szóhasználat legszebb 

példáit kifejtsem az ún. „kánaáni nyelv”, a papos-kegyes szóhasználat 

sallangjai közül.

Maradéktalanul igaz ellenben mindaz, amit Bárczi а XVII. századi 

szerzők lényegesen megnőtt nyelvi öntudatáról, olykor már-már nyelvi 

sovinizmusáról ír.6' Ugyanakkor elismerően szól Medgyesi Pálról, mint 

tudatos nyelvművelőről, aki szembeszállt a Geleji Katona-féle merev 

nyelvi normákkal.66 Helyenként jelzi azt is, hogy az egyes puritán szerzők 

melyik tájegység nyelvi normáit követték. Eszerint a nyugat-
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magyarországi normát követte Csepregi Turkovics Mihály (1648) és 

Mikolai Hegedűs János, Gyöngyösi István pedig az északkeleti 

nyelvváltozatot. Bárczi végkövetkeztetése szerint: „А XVII. században 

tehát a norma tovább él, s lassan fejlődik, de a szövegek egyáltalán nem 

mentesek a nyelvi alakoktól, s a nyelvi eszmény számos ponton enged 

még kettős változatokat. De fölmerül kifejezetten az az óhaj, hogy a 

»Felföldismus, Alföldismus és Erdélyismus« öszvebékéltessék.

A puritán írók értékelésében, munkásságuk elemzésében döntő 

változást hozott a Herepei János muzeológus heroikus gyűjtőmunkájára 

támaszkodó, háromkötetes Adattár...68 E gyűjteményben a korábbi 

publikációk elsősorban egyháztörténeti, művelődéstörténeti szempontjai 

mellett már az irodalomtörténetiek is fontossá válnak; gyakori például az 

egy-egy jeles puritán szerző személyét kipellengérező gúnyversek 

(Komáromi Szvertán István, Tarpai András, Enyedi Sámuel, Nagyari 

Benedek etc.) közlése, amelyek huszadik századi olvasatban már 

egyértelműén méltatásnak tekinthetők. Vannak az összegyűjtött, nagyon 

impozáns anyag-tengerben természetszerű és elkerülhetetlen átfedések, 

ismétlések is. az Enyedi Sámuelről írott versezetről például a II. kötet 97. 

és a III. kötet 425. oldalán is szó esik, az I. kötet Medgyesi-értékelése 

pedig voltaképpen a Császár-féle monográfia nagyon gondos 

kivonatolása.

Ám - mivel Herepei forrásainak nagy része kis példányszámú, vagy 

kéziratos, vagy ritkaságszámba menő munka (az említett Császár

monográfia Budapesten például csak az OSZK-ban hozzáférhető) az 

újabb kutatások megindításához az Adattár egyedülállóan fontos segéd

illetve háttéranyagot kínál. Herepei, illetve a gazdag szellemi örökségét 

feldolgozó szegedi bölcsész-munkaközösség érdeme az is, hogy a 

nagyváradi nyomdász-literátor. Szenei Kertész Ábrahám működéséről,
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illetve köréről szólván a puritán szellemű munkák megjelentetésén túl 

irodalmi érdemeik is hangsúlyt kapnak. Többek között az, hogy sajtó alá 

rendezői voltak Balassi és Rimay versei első „rendezett” kiadásának.70

Benedek Sándor ausztriai magyar egyháztörténész könyve ismét az 

egyházi szempontokat helyezi előtérbe; műfaja szerint liturgiatörténet. 

Ám amit az imádságokról, mint „prae- és postliturgikus munkák”-ról ír,71 

az valamelyest magyarázattal szolgál a hitépítő munkák gyakori 

„önhatástalanító” terjengősségére nézve is: „A liturgia megtisztításában 

sokat segített a puritán mozgalom, mely az Igét és ennek hirdetését 

helyezte az istentisztelet középpontjába, s eléje és utána sorakoztatta az 

imádságokat, de az egyszerűséget annyira vitte, hogy a lélekből jövő 

hosszadalmas és teijengős szabad imádságok által ezt az egyszerű formát 

is még hatástalanabbá tette.”72

Benedek Sándor a továbbiakban részletesen kifejti, hogy az 

irodalmárként- nyelvművelőként is értékelt Geleji Katona István Egyházi 

Kánon-jaiban hogyan próbált gátat vetni e nemcsak a puritanizmust, de 

az ún. „élmény-keresztyénség” minden formáját jellemző 

szószátyárságnak. Geleji Katona a maga ortodoxiájában természetesen 

ott és akkor is tilt, amikor ez nem indokolt. A LXXVI. kánonban például 

egyértelműen haszontalannak és károsnak ítéli bármely versbetétek 

megtűrését az imádságban és a liturgiában: „...kivéve azokat a 

haszontalan verseléseket, melyeket örökre eltörlöttünk.”7' Szerencsénkre 

a puritán toliforgatók zöme vers-ügyekben (sem) engedelmeskedett a 

Kánonok-nak, így - ha lírai remekléseket nem is - verses kor

dokumentumokat szép számmal olvashatunk ebből az időszakból.

69 Császár K. 1911.
70 Herepei J. II. 135-136.
71 Benedek S. 1971. 8. 

Benedek S. 1971. 31.
’ Geleji Katona I. 40.

72
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Bán Imre professzor helye-szerepe a magyar puritán szerzők „íróvá 

fogadásában” olyannyira közismert - Medgyesi Pálra mint első Janus 

Pannonius-forditónkra vonatkozó dolgozatára jelen disszertáció harmadik 

fejezetében kitérek még - hogy itt csupán A magyar barokk próza 

változatai című tanulmányából szeretnék idézni: „Megállapíthatjuk, hogy 

a XVII. és XVIII. század számos és nem is jelentéktelen prózai 

alkotásában, vallásos és tudományos művekben nem fedezhetünk fel 

magasabb művészi törekvéseket, nem beszélhetünk velük kapcsolatban 

barokk vagy manierista stílusról.”74 Ez az idézet csupán látszólag mond 

ellent annak, amit Bán Imrének a puritán szerzőket „íróvá rehabilitáló” 

tevékenységéről mondtam, hiszen egy ilyen gyökeres szemléletbeli 

változáshoz-változtatáshoz csakis így, ilyen tárgyilagossággal lehetett 

hozzáfogni.

Ami témánk szempontjából különösen fontos, az Bán professzor 

naturalizmus- és magyarosság-tézise: „A kettő gyakorta érintkezik régi 

magyar prózánkban, hiszen a barokk stílus naturalista elemei rendesen a 

köznyelv alantasabb rétegének szókészletét igénylik, tehát közel állnak 

ahhoz, amit ma népiesnek érzünk. Egészen természetes, hogy nem 

modem értelemben vett irodalmi népiességről van szó, noha a köznépi- 

magyaros szóhasználatot, a szólásmódok, köznyelvi fordulatok keresését 

alighanem irodalmi minta, Erasmus adagiumainak hatása indította meg. 

Hasonlóképpen fontos tanulmányának az a szakasza is, amelyben mintegy 

visszahelyezi az őt megillető rangra, a magyar barokk próza 

„imperátoraként” számon tartott Pázmány Péter mellé Medgyesi Pált: „A 

XVII. század derekának a nemzeti sorssal vívódó nagy egyénisége 

Medgyesi Pál, a reformátori magatartás örököse. Mint a puritán eszmék 

sokszor üldözött bajnoka, szinte előre érzi azokat a veszedelmeket, 

amelyek az öreg Rákóczi György halála után a nemzetre várnak, az

„75

74 BÁN I. 1976. 187. 
BÁN I. 1976. 195.75



37

1657-58-as esztendők tragikus megpróbáltatásait senki nem siratta oly 

megkapóan, mint ő. Neki köszönhetjük a múlandóság barokk 

életérzésének egyik, szinte Pázmányhoz méltó megfogalmazását 1652- 

ből, Rákóczi Zsigmond felett mondott beszédében: »Változásokkal, 

elegyes óh sok változásokkal, nyomorult rövid élet, melynek ha mi 

kicsiny méze, annyi a mérge; ha mi kis jó íz benne, még meg se 

kóstolhattad, keserű epével fordul fel. Állhatatlan vízi buborék, levegő 

pára, mely egy kevéssé tetszik s meg hamar elmúlik... Igazán komédia, 

melyben egy kevés idő alatt nagy hatalmas világi dolgok végben mennek; 

mig ez tart, nagy figyelmességgel és buzdultsággal nézi minden, elmúlván, 

ollyá tetszik, mintha nem is lőtt volna.«

Kathona Géza dolgozata voltaképpen egy, Trócsányi Berta már 

röviden ismertetett kutatásain alapuló, azt valamelyest kiegészitő 

diáknévsor, amelyben a peregrinusok írói tevékenységéről - például a 

Jászberényi Pál vezetésével 1665-ben készült Zrínyi-gyászversek 

gyűjteményéről - csak egy-egy félmondat erejéig esik említés.77

Kovács Sándor Iván Szenei Molnár-tanulmánya nem puritán témájú 

ugyan, de amit a Szenei Molnár Albert-féle Psalterium szélesebb körű 

befogadásáról ír, a XVII. századi puritán írók legjavának nem-egyházi 

értékelésére is maradéktalanul jellemző: „A zsoltár (és a vallásos értekező 

próza ! P.E.) mindenkor „aktuális"’, több évszázados teológiai vértezetén 

mai irodalmi fogalmaink szerint is költészet (próza esetében: költői 

nyelvezet vagy az egyéni nyelvhasználat ereje!) tör át. A Psalterium 

Ungaricim... darabjait a régiség irodalmi tudata természetesen istenes 

éneknek tekintette, az idők során azonban mindenekelőtt azok a 

fordítások népszerűsödtek leginkább, (így lesz ez két-három évtizeddel 

később az angol forrásból táplálkozó puritán munkák esetében is! P.E.)
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„78amelyeket művészi erő és személyesség is áthevített, 

követő megállapítással ellenben, egyoldalú ideológiai beállítottsága miatt, 

nem érthetünk egyet: „Molnár Albert számos kiadást megért 

zsoltárgyűjteménye éppen amiatt nevezhető a legsikeresebb régi magyar 

verseskönyvnek, mert megítélésében a teológiai szempont mindinkább 

átadta - a költői, a művészi maradandósága következtében átadhatta - 

helyét a világi, az esztétikai természetű befogadásnak.” Mindehhez még 

csak annyit: e műveket, Szenei Molnárét csakúgy, mint a puritán 

szerzőkét, a művészi maradandóság mellett épp a világnézeti 

maradandóság, a hitéleti folytonosság védte-védhette meg a feledéstől.

Bobrovszky Ida munkájának - bár művészettörténeti alapmű - 

néhány gondolata a korszak irodalmára is érvényes, ezért idézek belőle: 

„Debrecen a XVII. században az Alföld természetes művészeti

központja..., ahol formát kapott az a sajátos parasztpolgári-mezővárosi 

kultúra, amelyről Balogh István találóan állapítja meg, hogy az nem más, 

mint a népi kultúra és a magas városi kultúra szintézise.” (Továbbá, 

tegyük hozzá, a népi és a minden ízében idegen - esetünkben angolszász 

- kultúra szintézise is!)79

A magyar puritán prédikátor-irodalmat jobbára csak egyháztörténeti- 

történelmi szempontok szerint vizsgáló dolgozatok áradata után

áttörésnek számított A magyar kritika évszázadai első kötetének

megjelenése. Az irodalomelmélet az egyházak kezelésében e könyv rövid, 

ám annál fontosabb fejezete. Elsőként említi ugyanis a vallási

argumentációval jelentkező népművelési szándékokat, illetve azt, hogy a 

korszak egyházi írói-fordítói általánosan felismerik és fájlalják nyelvünk 

„szűk” (sokak szóhasználatában: „vékony”! P. É.) voltát. Márpedig épp 

ez a fájdalmas felismerés ragadhatta ki a korszak legerőteljesebb írói 

egyéniségeit (Medgyesit, Mikolai Hegedűst, Pápai Páriz Imrét) a csak-

A fentieket
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evangelizálni akarás szűkös keretei közül, hogy azután képessé váljanak a 

térítésen túli írói feladatokra is. Arra, hogy müveikkel hiteles 

dokumentumokat kínáljanak egy nem csupán hit-újulásban, de történelmi 

fordulópontokban is gazdag korszakról, annak köz- és jeles napjairól. Ez 

az irodalom a maga „szegény, megnyomorodott haza”-képzetével - nem 

csupán a kuruc költészet, de a magyar nagyepika csíráit is hordozta már, 

józanságában a realizmust, erőteljes metaforáiban a romantikát.80

Negyven évi „tetszhalál” után, a nyolcvanas évek közepén, a Ráday 

Gyűjtemény kiadásában látott napvilágot Nagy Géza munkája. A tudós 

kolozsvári teológus, a bázeli egyetem honoris causa doktora elsősorban 

egyháztörténész, könyvének mégis fontos fejezete az Egyházépítés 

irodalmi eszközökkel. Ebben Nagy Géza hangsúlyozza: a XVII. század 

első évtizedei nem kedveznek az irodalmi munkásságnak, elsősorban a 

szerzők egzisztenciális nyomorúsága, a patrónusoktól való függés és az 

egyházkormányzati viszályok miatt. A Medgyesitől Debreceni Ember 

Pálig felsorolt literátor-lelkipásztorok értékelésekor Nagy elsősorban e 

szerzők pietásbéli és pasztoralizáló erényeit hangsúlyozza, a Praxis 

Pietatis- sál kapcsolatban például „egyháztörténeti, patrisztikai 

készültségiről és „megkapó, kiváló rendszerező képesség”-ről beszél, 

szépírói erényekről azonban nem. Figyelemre méltó ellenben az, amit 

Mikolai Hegedűs János előszavainak közös gondolatáról ír: arról, hogy 

Mikolai Hegedűs életcélja nem disputációk, nem elméleti fejtegetések, 

hanem populáris művek írása volt, abból a célból, hogy „az együgyű 

gyengéknek, az apróknak lelki növéseket” mozdítsa elő. Pápai Páriz Imre 

Keskeny út-ját ismertetve pedig a mű egy nem-teológiai értékére is 

felhívja a figyelmet: „Az akkori népélet közmondásait és szállóigéit is 

felhasználja,

művelődéstörténethez.” Nagy Géza egyébként nem csak Mikolai 

Hegedűssel kapcsolatban, de általános jelenségként is kiemeli az elő- és

felbecsülhetetlenezért nyújtanyagot a

80 Tarnai-Csetri 1981. 141.
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utószavak komoly, a mai olvasó számára sokszor a tárgyalt munkánál 

magánál is fontosabb, értékeit: „Literátus papjaink pedig sokszor 

könyveik elő- vagy utószavában, esetleg egyházaik anyakönyvében 

jegyezgetik fel a szolgálatok alatt történt fontosabb eseményeket. 

Hogy egy-egy írásmű hangvételében és tartalmában legszemélyesebb 

rétegeit miért utalják maguk a szerzők marginális helyzetbe, arra 

pillanatnyilag legfeljebb a puritán etika írott és írtatlan szabályai közt 

találhatunk választ. A legfontosabbak egyike az „ars est celare artem” - 

elv, a művészet elrejtésének művészete, mindennapossá tétele az írói 

gyakorlatban, az íráskészség ancilláris mivoltának sokszor 

önszuggerálásnak ható ismételgetése. E sajátos körülmények között 

szerzőink minden „furor poeticus”-a, egészséges alkotói dühe egy helyre 

korlátozódott: az ilyeténképpen elkerülhetetlenül „sűrű szövésű”, gazdag 

ornamentikájú, az írói teljesítmény szempontjából gyakran a hosszú 

alapszövegeknél értékesebb, maradandóbb és íróibb kisérő textusokba.

Bár nem tudományos kiadónál jelent meg, s nem is igazán filológiai 

igényű kiadvány, mégis elismeréssel kell szólnunk a Monda nékik egy 

példázatot című protestáns exemplum-gyűjteményről. A rövid Előszó 

számos lényeges kérdésről tesz említést; többek között arról, hogy a 

prédikátor-írók „önkorlátozó” magatartása nemegyszer védekezés volt, 

az „ellentábor”, elsősorban a jezsuiták vádjaival szemben. A tendenciózus 

és szerencsére nem mindig sikeres önszürkítés voltaképpen az írói 

önvédelem egyik eszköze volt tehát. Szerzőink abban reménykedtek, 

hogy a „világias” szövegrészek csökkentése csökkenti a támadási 

felületet is: „A protestáns lelkipásztor számára létkérdés volt, hogy 

ráfigyeljenek és a hit igazságait szívesen hallgassák, olvassák. Ezt az 

igényt kellett kielégítenie még akkor is, ha katolikus részről bírálat 

érte.,hogy beszédében, írásában, fordításában helyt ad »külső 

históriáknak, szófia beszédeknek«”. Medgyesi Pál panaszolja 1649-ben

„81

81 NagyG. 1985. 161-199.
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Lorántffy Zsuzsannának, hogy a református prédikátorokat a jezsuiták 

gúnyolják, amiért az igehirdetésbe, müveikbe a szent dolgok mellett 

„polyvát és ganajt” vegyítenek, értvén rajta az elbeszélésszerű 

részleteket.

Szabó Lajos a továbbiakban hangsúlyozza: a prédikátorok egyszerre 

voltak a magyar irodalom és a világirodalom elkötelezettjei; továbbá egy 

személyben a tudatos nyelvművelés és a verbális néprajzi emlékek 

gyűjtésének fáradhatatlan munkásai.83: „A prédikátorok nagy szolgálatot 

tettek a népi művelődésnek azzal, hogy világirodalmi részleteket juttattak 

el a magyar néphez... A prédikátor volt e század »népi írója«, de magyar 

műfordító is... A külföldi irodalomból átvett szemelvényeket általában... 

szabad fordításban, gyakorta megkurtítva adták tovább... Sokszor meg is 

fűszerezték magyar szólásmondásokkal, »parasztpéldákkal«, hogy 

érthetőbbé, kívánatosabbá tegyék őket... néhány kiváló katolikus író, 

elsősorban Pázmány mellett ők őrizték meg a 17. századi magyar nyelv 

gazdag anyagát. Ennek még csak egy részét tárta fel nyelvünk történeti 

etimológiai kutatása (az óriási teijedelmü néprajzi hagyatéknak, mely a 

kor prédikációs müveiben rejtezik, a feltárása csak mostanában kezdődött 

meg...)”

„82

Végül hadd idézzük ugyancsak Szabó Lajos nyomán Kosztolányi 

Dezső Paraszti és népies című tanulmányának néhány sorát, amelyben 

költői módon jellemzi a XVII. század prédikátor-íróit: „Kik minden 

irodalmi becsvágy nélkül, szilaj indulatban feleselnek, és oly gorombán 

vagdossák egymáshoz a szókat, mint a parasztok a vasvillákat... Ok 

megőrizték számunkra a parasztnyelvet. Ezt a durva, szókimondó, 

izgatott, fehér izzásig hevített, szenvedélyektől fuldokló, zajgó 

magyarságot.”84 Kosztolányi legfeljebb annyiban esik a „narrow reading”, 

a szűkítő olvasás hibájába, hogy a kor literatúrájából csak a polémiát

82 Szabó L. 1982. 6.
83 Szabó L. 1982. 9.
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veszi észre, a békés paraszti-mezővárosi hétköznapok beszédes puritán 

emblémákká85 sűrítését már nem. Kosztolányi felfogása a népiről és a 

népiesről egyébként is meglehetősen urbánus szalon-okoskodásnak, irt

ott egyenesen népszínmű-perspektívájának tűnhet egy folklórkutató 

szemében.

Darholcz Kristóf Novissima tubáiknak 1986-os kiadása volt a 

Monda nékik egy példázatot mellett az első sikeres kísérlet arra - a 

Trócsányi-féle szemelvénygyűjteményt, illetve a Praxis pietatis 1936-os 

jubileumi edícióját nem számítva - hogy egy puritán irodalmi alkotás, 

pontosabban, egy eredetileg latinul írott „ars bene moriendi” kutatói 

belügyből közkinccsé legyen-lehessen.86 A traktátus közönségsikerét mi 

sem jellemzi jobban, mint az, hogy a szaksajtó mellett a napi- és 

képeslapokban is szép számmal jelentek meg róla recenziók.

Jóval szőkébb, egyértelműen filológus-olvasókat megcélzó munka 

Gömöri György két kapcsolattörténeti könyve. Az első, az Angol-magyar 

kapcsolatok a XVI-XIII. században, a második az Erdélyiek és angolok. 

Vizsgálódásunk szempontjából csak az első Gömöri-könyv, azon belül is 

elsősorban az Erdélyi költő a XVII. századbeli Londonban című 

tanulmány lehet érdekes, amely Adami vagy Ádám János The Renowned 

City of London (Eredeti, latin címe: Londinum Herői со Carmine

Perlustratum) városdícsérő költeményét, mint az akkoriban még újkeletű 

London-kultusz bizonyítékát elemzi: „London, amelyet addig a puritánok 

mint »bűnös várost« és (nem minden ok nélkül) a »dögvész fészkét« 

ostorozták, hirtelen népszerű költői tárgy lett, szerencsétlenségében 

szánandó, újjászületésében dicsőítendő. Már most, elöljáróban 

megjegyzem: a magyar puritán prédikátor-szerzők London-képéről,

84 Szabó L. 1982. 11.
85 Marshall. J. E. 1978. 67-84.
86 Darholcz K. 1986.
87 Gömöri Gy. 1989. 106.
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illetve Angliát magasztaló töredékeiről a továbbiakban magam is szólni 

fogok.

A Gömöri által idézett kapcsolattörténeti dokumentumok közt 

nyomatékkai kell megemlítenem Mezőlaki János peregrinus levelét, 

amelyet William Sancroft Canterbury érseknek írt. E levélben Mezőlaki 

ugyanis hamarabb mutatja be magát Musaiosként, azaz Múzsafiként 

(költőként), mint ároni család leszármazottjaként. A nyomatékosnak 

szánt záró mondatban nagyobb hangsúlyt kap költői mivolta, mint 

az,hogy apja püspök volt: „Nem kétlem,hogy főtiszteletű Atyaságod... a 

könyörgő Múzsáról (inkább Múzsafiról! P.E.j meg fog emlékezni... az 

egykor a saját földjén püspök atyától születettnek, alkalmas időben 

atyailag adakozni méltóztatik.

A második, írásunk tárgyát nem érintő Gömöri-opusz, az Erdélyiek 

és angolok. Ez a könyv is a művelődés- és kapcsolattörténet műfajába 

tartozik, s elsősorban történelmünk nagy alakjainak szigetországi 

recepciója a témája, Hunyadi Jánostól Rákóczi Ferencig .

Mint az eddigi áttekintés is nyilvánvalóvá tette, a hazai puritanizmus

kutatás egyik mai központja épp e szellemi mozgalmak egykori 

spirituális-intellektuális centruma, Debrecen. A fiatalabb 

bölcsészgenerációból elsősorban Koltay Klára foglalkozott a korszak 

történetével, főként az angol egyházi szerzők magyarországi 

recepciójával, s a kapcsolattörténet legfontosabb állomásaival. Koltay 

dolgozatai még a megengedett határon belül sem populárisak; ahány 

közlemény, annyi pedánsan elrendezett adattömeg.

A Perkins és Ames magyarországi fogadtatásának szentelt tanulmány 

például szigorúan megmarad annak felsorolásánál,hogy e két Jámbor, 

bölcs, tudós anglus” melyik müve bukkan fel egy-egy magyar szerző 

teljes vagy' részleges magyarításában. A főleg inkább könyvészeti

89

88 Gömöri Gy. 1989. 136. (Szentmarтом Szabó Géza fordítása)
89 Gömöri Gy. 1990?.
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adatokra, mintsem a müvek ismeretére támaszkodó ismertetés azzal már 

nem foglalkozik, hogy William Perkins (1558-1602) és a Franekerben 

számos magyar teológust tanító William Ames (Amesius) munkái miként 

váltak nem csupán a magyar teológia- és könyvtörténet, de egyszersmind 

a magyar irodalom részeivé is.90

A dolgozat második szerkezeti egységében - címe: A magyar puritán 

mozgalmak kiadványai (1640-1660) találhatunk néhány irodalom- 

közelibb utalást is. Például arra vonatkozólag, hogy Komáromi Szvertán 

István Ames Meduílá-jának alapján hangsúlyozza az anyanyelviség 

fontosságát, továbbá, hogy Medgyesi Pál Doce nos orare című 

homiletikai kézikönyvének is Amesius az egyik fő mintája, rá hivatkozik a 

„Históriák, Fabulák és emberi bizonyosságok” elhagyásának, azaz a 

prédikációkból való mellőzésének kérdésében.91

Számunkra különösen a tanulmány záró mondata fontos, amely jelzi: 

a puritán traktátusok népkönyv-jellege rövid ideig tartott; a puritanizmus 

visszaszorulásával hatásuk csökkent, illetve közvetetté vált: „Az 1660-as 

évekkel a puritanizmus, mint politikailag is színezett mozgalom megszűnt 

és bár a könyvek, melyeket hívei igyekeztek népszerűvé tenni, még 

évtizedekig nem tűntek el, szerepük megváltozott. Visszaszorultak a

Itt szeretném még megjegyezni, 

hogy Koltay Klára kutatómunkájához többek között egy debreceni 

egyháztörtenész, Barcza József vizsgálódásai adtak indíttatást; jelen 

dolgozatának egyik szakmai előzménye egy 1976-os Barcza cikk volt, 

amely rövid összefoglalást adott Amesius magyar tanítványairól. Ebben a 

szerző - a nem túl szerencsés „góc” kifejezést használva, mintha a 

puritanizmus „métely” lett volna - az alábbi várost, illetve megyéket

„92lelkészi dolgozószobák falai közé.

90 Koltay K. 1991.
91 Koltay K. 1991. 103, 105.
92 Koltay K. 1991. 109.
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nevezte meg, mint e mozgalmat be- és elfogadó területeket: Debrecen, 

Abaúj, Zemplén, Szatmár, Bihar és Erdély.9'’

Csemák Béla nagyváradi kutató 1934-ben írott, s néhány évvel 

ezelőtt, a Varadinum-rendezvénysorozatra megjelent könyve elsősorban 

hely- és egyháztörténet, a szerző egyetlen alkalommal mégis tesz egy 

irodalmi vonatkozású kitérőt. Az 1655-ös debreceni közzsinat eseményeit 

számbavéve ugyanis vázlatosan ismerteti nem csupán a négy „váradi 

vádlott”, Szikra István, esperes, Nagyari Benedek, Kovásznai Péter és 

Rivulinus (Nagybányai) Ferenc ellen felhozott vádakat, hanem a róluk 

írott gúnyversekből is idéz. Jellemző, hogy a közülük legirodalmibb 

egyéniségnek számító Nagyari Benedeket poétái ambícióiért kárhoztatja a 

versezet nyilvánvalóan orthodox szemléletű szerzője: „Magyari/Nagyari 

Benedek basiliscus kígyó, / ki tekintetével sokakat megfojtó, / Jenőből, 

Tályáról kicsapták, mert költő, / Mérgei gonoszok, tudománya nem jó. 

Ilyen légkörben egy pillanatig sem csodálkozhatunk azon, hogy a puritán 

szerzők olyan vehemensen igyekeztek bizonygatni nem-írói mivoltukat !

Dömötör Ákos toposzgyűjteményének elsősorban folklorisztikai 

szempontú bevezető tanulmányából az irodalomtörténeti vonatkozásokat 

idézem. A szerző nem használja ugyan sem a „tömörítés” sem az 

„embléma” szót, mégis e kategóriákat jellemzi, amikor ezt írja. „A 17. 

század közepén már virágzott a pietizmus, amely törekedett az 

intellektuális, érzelmi vallásosság elmélyítésére. A korábbi exemplumok 

elbeszélésjellegét megszüntette a pietista igehirdetés. A példák képekké 

A fentiekhez legfeljebb annyit tennék hozzá: a képi látásmód 

nem csupán a pietizmus sajátja, már a század első felének egyértelműen 

puritán szerzőinél is megjelenik.

„94

„95alakultak.

93BarczaJ. 1976.
94 CSERNÁK B. 1992. 202-203.
95 Dömötör Á. 1992. 8.
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Fontos számunkra az is, amit Dömötör a XVII. századi tanító 

szövegekben felbukkanó reáliákról ír.96 E szakszó jelentését ugyan inkább 

sejtjük, mint tudjuk, nyilvánvaló azonban (ezt Küllős Imola folklórkutató 

is megerősítette!) hogy a realitásban, a kor paraszti-mezővárosi 

mindennapjaiban gyökerező képeket nevezi így. Ezt igazolják további 

állításai is: „A protestáns exemplumokból plasztikusan rajzolódott ki a 

természethez és a természetességhez közel álló életfelfogás és 

gondolatvilág.”97 A továbbiakban Dömötör Ákos kifejti, a már említett 

„reáliákat”, pontosabban azok megalkotásának módszerét, amelyek 

egyben az exemplumok állományának bővítését is jelentették, épp a 

Nyugat-Európában (így Hollandiában, Angliában) járt teológusok hozták 

magukkal. Ugyanitt jelzi azt is: ezek nem csupán szövegdíszítő elemek,

„egy önépítő közösség 

cselekvőképességének eszközei.98 Az exemplum - teszi hozzá Dömötör 

- „Biztosította az önmegfogalmazást és megvalósította az erkölcsi elvek 

képi ábrázolását”, ily módon „bensőségesebbé tette a történelmet”, s - 

tegyük hozzá - az egyháztörténetet is. Végezetül érdemes szó szerint 

idéznünk, amit a szerző nem csupán az exemplum-technikáról, annak 

hatásáról etc. ír, de azon funkciójáról is, hogy életteliségük révén ezek a 

példázatok képesek voltak szerzőtárssá emelni az olvasót: „Az egyházi 

irodalomban a protestáns szentbeszédekben alkalmazott példák 

tömkelegét erkölcsi rejtvények tárához lehet hasonlítani. A 

viselkedésformák megítélése után rajzolódott ki a protestáns 

egyéniségeszmény. Az exemplum más szempontból nyelvi betét volt, 

előre elkészített illusztráció, amely az ötletteremtés folytonosságát 

biztosította. A prédikátor az exemplumokkal képzettársításokra ösztönző

hanem akárcsak az exemplumok

96 Dömötör Á. 1992. 9.
97 Dömötör Á. 1992. 10-11.
98 Dömötör Á. 1992. 12.
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gondolatcsírákat ültetett el hallgatóságában, amely az ötlet folytatásával 

kreatív részese lett az erkölcsi érték megteremtésében.

Kosa László egyházszociológiai munkájában egy helyen említi a 

puritán szerzőket. Az istenes, bib/iaolvasó Bethlen Miklós című

„99

tanulmányában. Ebben ír arról, hogy Medgyesi Praxis pietatis-а és Pápai 

Páriz Imre Keskeny út-ja a Biblia mellett Bethlen mindennapi olvasmányai

voltak, „ezeknek vagy más hasonlóknak az ösztönzésére azonban csupán
„100áttételesen következtethetünk, mert nem maradt róluk utalás.

Molnár Attila műve egy Max Weber elméletéből kiinduló 

etikatörténet, amely a magyar puritán etika tárgyalására meglehetős 

részletességgel vállalkozik. Fejtegetéseiben kevés az irodalmi vonatkozás; 

amit azonban a praxis-irodalomról ír, közvetett magyarázat ezeknek az 

életvezetési könyveknek a köznyelvi, sokhelyütt egyenesen népies 

stílusára nézve. Mindezek a szerzők tudatosan lettek-maradtak 

„alantjárók”, hogy el ne idgenítsék maguktól azokat, akiket meg akartak 

nyerni a puritán életelvek számára: „A hazai puritán irodalom ’praxis- 

irodalom'. Egyrészt azért, mert a mindennapi életben, gyakorlatban is 

felmerülő kérdésekre akar válaszolni. Pápai Páriz Imre írja a Keskeny út 

című műve ajánlásában, hogy az in praxi jelentkező gondolatokra, 

kételkedésre akar válaszolni azok nyelvén, akikben ezek fölmerültek... 

Abban azonban Molnár Attilának egyáltalán nincs igaza,hogy „e művek 

nem is állnak másból, csak tanácsokból az élet helyes vezetésére.” 

Hosszan kisugárzó hatásukhoz, fel-feléledő kultuszukhoz ez és ennyi nem 

volna elegendő. Fontos és igaz ellenben - gondoljunk csak arra, hogyan 

növelte Medgyesi csaknem kétszeresére a Bayly-szöveg eredeti 

terjedelmét - az, amit Molnár a magyar puritanizmusnak az angolnál jóval 

kontemplatívabb jellegéről ír: „A kiadások alapján feltételezhetően 

legnépszerűbb könyv Medgyesi Praxis pietatis-а és Pápai Páriz Keskeny

„101

"Dömötör Á. 1992. 12. 
KósaL. 1993. 59.100
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útja volt és az előbbit az aktivitás-kontempláció tengelyen inkább a 

kontemplációhoz közelebb kell elhelyeznünk, míg az utóbbit középen. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a felkinált vallási tartalmakból inkább 

a kontemplatívaknak volt nagyobb sikere a könyvet olvasók és vásárlók 

Magyarán: Medgyesi igazi írói „piacérzékenységről” tett 

tanúbizonyságot, amikor kontemplativ betétekkel „dúsította” Bayly 

gyakran „vékonynak” érzett szövegét.

Az elsősorban kegyességemelő célokat felvállaló Harmat Kiadónál 

jelent meg - nőmén est omen - az Ama kegyelemnek mennyei harmatja 

című puritán szemelvénygyűjtemény. Az előszót Visky András 

kompilálta, ugyancsak korabeli idézetekből, a túlzó fokokban tobzódó 

utószót pedig a szövegeket is válogató Balogh Judit írta. Összegzésének 

első fele - az irodalmi színvonallal kapcsolatban mondottak - igaz ugyan, 

a protestáns misztika és a puritanizmus kizárólagosnak ható 

összekapcsolása azonban nem. A misztika nálunk ugyanis majd a 

pietizmus fellépésével kezd igazán jelentkezni, s korántsem a 

racionálisabb angol, inkább az érzelmesebb, már-már preromantikus 

német traktátusok hatására: „Medgyesi Pál, Köleséri Sámuel, vagy 

Bökényi Fiiep János annyira sajátjuknak érezték mindazt, amiről írtak, 

hogy az írás során gyakran eltértek az eredetitől, (Ez a Praxis pietatis-ra, 

mint a harmadik fejezetben látni fogjuk, nem igaz; Medgyesi csak bővít, 

el azonban sehol nem tér az eredetitől! - P.É.) felhasználva a magyar 

nyelv adta gazdag lehetőségeket. Ezáltal az írások megtelnek 

elevenséggel és eredetiséggel, a nyelv és a stílus révén pedig sajátosan 

magyarrá is válnak, szerves részévé a XVII., XVIII. század kultúrájának. 

Az érzékletes hasonlatok révén a művek több részlete, esetleg egésze az 

irodalmi nyelv színvonalára emelkedik, érzelmi átfütöttségük alapján

„102között.

101 Molnár A. 1994.36. 
102 Molnár A. 1994. 142.
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pedig nem egy részletet méltán tarthatunk a ’protestáns misztika’ egy-egy 

darabjának.

Szigeti Jenő a magyarországi adventisták egyik lelki-szellemi 

vezetője, egyház- és művelődéstörténész ezidáig még nem publikált 

tanulmányában emlékezetes hatásvizsgálatot végzett. Ennek lényege: a 

népi vallásosság és a puritán kegyességi irodalom kapcsolata voltaképpen 

körforgásszerü, mert a magyar népnyelv és népélet elemeivel „honosított” 

- elsősorban angol forrásból származó - traktátusok a továbbiakban, 

nemegyszer népkönyvvé válva, ugyanezt a kegyességet gazdagították- 

mélyítették. Szigeti szerint még Baksay Sándor 1866-ban írott, Patak 

banya című kisregényének hitüktől-eltiltott, Mária Terézia korában élő 

szereplői is a Praxis pietatis és a Keskeny út, illetve a családi otthonokat 

kegyességi központoknak tekintő puritán gyakorlat modelljét követték.

Kecskeméti Gábor kandidátusi disszertációjában voltaképpen Tamai 

és Csetri kritikatörténeti szövegggyűjteményének eredményeit, illetve 

Tamai Andor későbbi kommunikációelméleti kutatásait viszi tovább. 

Tanulmányában gondosan és meggyőzően vizsgálja a „plain style” ramusi 

gyökerű alapelvét, s azt a már-már kultikus makacsságot, amellyel 

számos puritán szerző - olykor apológiába csúszva ugyan - önmaga 

hangsúlyozott egyszerűségét, s az „együgyűekhez” szólás morális 

parancsát hangsúlyozta. Kecskeméti ugyanakkor kiemeli, elsősorban 

Boulger nyomán : „Az alapjában funkcionális prózastílus... képes volt 

változatos erudíciós elemek és irodalmi módszerek alkalmazására, ha ez 

meggyőzés során szükségessé vált; a bibliai ihletésű egyszerű stíluson 

kívül további általános jellemzői az allegorikus vízió, a dialógus, az élénk 

képhasználat. A puritánus munkák olvasása nem az elképzelhető 

legizgalmasabb irodalmi élmény, de távolról sem olyan unalmas, mint azt 

sokan képzelik a puritán írásmóddal kapcsolatban elterjedt tévhitek

„ 103

104

103 Balogh J. 1995. 197. 
Szigeti J. 2-3.104
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»105 Az egyszerűség már a korábbiakban említett kultuszával 

kapcsolatban Kecskeméti tesz egy irodalomszociológiai vonatkozású 

megállapítást is: hogy tudniillik a stílust nem elsősorban az antikvitástól 

örökölt retorikai minták, nem is a biblikus tárgy, hanem a befogadó 

közönség műveltségi foka határozta meg.

alapján.

106 Más szóval: egy 

recepcióközpontú viszonylatrendszer alakult ki, elsősorban az „utilé”-nek

a „delectare”-val szembeni abszolút elsőbbségéből következően. Am 

mindezek ellenére - nemegyszer a szerzők deklaráltan ellentétes 

szándékot hangsúlyozó elöljáró beszédei ellenére - igen gyakran művészi 

alkotások is születtek. A mai olvasó nem egyszer úgy érzi: anélkül, hogy 

maga az író ennek igazán tudatában lett volna. Ékes példa erre a korszak 

legismertebb irodalmi terméke, a már gyakran emlegetett Praxis pietatis. 

Medgyesi e műve ajánlásában kijelenti ugyan, hogy a fordítás egyszerű 

magyarosságára törekedett, nem »udvari piperére, hímezett-hámozott 

udvari beszédre«, ennek ellenére a magyar Praxis határozott művészi 

törekvéseket árul el; nem csak annyibaiyhogy a retorikus stílus összes 

lehetőségeit (figurák, trópusok) kihasználja, hanem olykor megragadó 

leírásaival, szemléletes képeivel... Az igazán népszerű, itt-ott már népies 

puritánus stílust azonban Medgyesi későbbi műveiben, Mikolai Hegedűs 

Jánosnál, Diószegi Bónis Mátyásnál kell keresnünk.

Medgyesi Pál szépírói ázsiójának van egy közvetett bizonyítéka is: 

egyre gyakrabban találkozunk elsősorban nagyhatású, drámai erejű 

Jajjai-nak mottóként való felhasználásával. Olyankor is - mint Imre 

Mihály Magyarország panasza című, a honi jeremiádok történetét 

számbavevő kötete élén108 - amikor ezt maga a téma diktálja, de olyankor 

is, amikor az irodalomtörténeti konszenzus szerint „szépíróibb” szerzők

»107

105 Kecskeméti G. 1996. 47. 
Kecskeméti G. 1996. 52. 
Kecskemétig. 1996. 51. 
ImreM. 1995.

106
107

108
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citátumai is rendelkezésre állnának, például Szigeti Lajos Sándor 

Evangélium és esztétikum című tanulmánykötete esetében.

Végezetül hadd említsem meg Dukkon Ágnesnek a közelmúltban 

publikált nyelvtanítás-történeti tanulmányát, amely könyv- és 

sajtótörténeti szaklapban jelent meg110. A közleménynek már a 

bevezetéséből kitűnik: 1664-ben Londonban kiadott, nevezetes és 

nagysikerű latin-angol nyelvkönyve ellenére a szerző mégis elsősorban 

„literátornak” tartja cikke főszereplőjét, a Comenius-tanítványból szinte 

tiszteletbeli angollá lett magyar puritánt, Jászberényi Pált. Akinek 

poétikai érdeklődését az is bizonyítja, hogy szerkesztője volt a Zrínyi 

Miklós halálára 1665-ben Londonban megjelent Lacrimae Hungaricae 

című gyászvers-gyűjteménynek.

Témánk szempontjából azonban nem elsősorban e gyűjtemény, 

hanem Dukkon Ágnes tanulmányának egy apró, de igen fontos 

mozzanata érdemes a felidézésre. Nevezetesen az, hogy a könyv latin 

előszavában (van egy angol nyelvű is) Jászberényi, bár nyelvkönyvet ír, 

első renden nem a tanítóknak, (Adolescentiae Formatores), hanem az írók 

köztársasága tanult vezetőinek, képviselőinek (Ad Eruditos Reipublicae 

Literariae Moderatores) ajánlja művét. E gesztus legalábbis jelzés értékű; 

azt érzékelteti, hogy a humanista és a puritán értékrend olykor, egy-egy 

fokozottabban irodalmi irányultságú szerző esetében, képes volt 

találkozni, s hogy a respublica litteraria fogalma az első renden Isten 

embereiként elkönyvelt szerzőktől sem volt minden esetben idegen. Igaz, 

Jászberényi eseteben közrejátszik ebben a latinos műveltség, illetve az a 

tény, hogy ő - bar affinitását, itthoni és angliai kapcsolatait tekintve 

puritán volt- nyelvtanárként mégis nagyobb mozgásteret mondhatott 

magáénak, mint az egyházi hivatás kötelmeiben élő kortársi többség.

109

109 Szigeti L. S. 1996.
Dukkon Á. 1997. Erről bővebben lásd: Bene S. 1987.110
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Összegezve e hosszadalmas,de talán nem haszontalan 

értékeléstörténeti áttekintést: igen sokféle kutatási szempont, sokféle 

elkötelezettségű kutató együttes munkájának eredményeként a magyar 

puritanizmus irodalmát nem tekinthetjük sem marginális, sem efemér 

jelenségnek, hanem irodalmi fejlődéstörténetünk egy - ritka pillanatait és 

néhány szerzőjét kivéve - nem látványos, de fontos állomásának. E 

mindössze néhány évtizedes korszak legmaradandóbb szerzői pedig azok, 

akiknél a hitbéli elkötelezettség mellett további szempontok, például az 

anyanyelvi patriotizmus, az írói tudatosság, önkontroll és igényesség is 

jelentkeznek.
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EGY FORDÍTÁS HÁTTÉRTÖRTÉNETE

Lewis Bayly: The Practice of Piety - Medgyesi Pál: Praxis pietatis

Alábbi vizsgálódásom magyar főszereplője, Medgyesi Pál a honi 

puritanizmus irodalmának talán legismertebb, legtöbb szempontból és 

legtöbb szerző által tárgyalt-elemzett, Bőd Péter fanyalgó kritikájától 

eltekintve egyértelműen elismert szerzője11’. Munkásságát nem csupán az 

irodalom- és egyháztörténészek, de nyelvtörténészeink is nagyra 

értékelik, Toldy Ferenctől Szarvas Gáborig, illetve Szathmári Istvánig, 

elsősorban annak a purista hevületének köszönhetően, amellyel az 1650- 

es keletkezésű Dialógus politico-ecclesiasticus előszavában kikel a 

magyar nyelvet latin mintára „átszabogatnr akarók, fölösleges szenvedő 

szerkezetekbe gyömöszölni szándékozók ellen112.

Egyszóval, Medgyesi egyáltalán nem mellőzött-elfeledett szerző;

mégis igaza van Bán Imrének, amikor így ír róla: „Meggyőződésem, hogy 

a magyar művelődés- és irodalomtörténetnek Medgyesi Pál iránt még 

törlesztendő adósságai vaimak... Sem a Praxis pietatis, sem a Dialógus 

művelődési adatait, forrásait nem dolgoztuk fel alaposan, hiányzik
«113prédikációinak stilisztikai elemzése

Teljes hiánypótlást ezúttal sem ígérhetek, nem is nyújthatok, 

legfeljebb azt, hogy az alábbiakban legalább felvázolni igyekszem 

Medgyesi legnagyobb hatású, valósággal „öregbetűs népkönyvvé” vált 

fordításának háttértörténetét. E témáról egy 1995-ös előadásomban114 

már ejtettem ugyan néhány szót, elmélyítéséhez azonban csak később, 

észak-walesi illetve angliai kutatóutam során foghattam hozzá.

111 BodP. 1982. 365-367.
112 Toldy F. 1866. 708-712. - Szarvas G. 1883. - Szathmári I. 1968. 402-404.
113 BÁN I. 1976. 177.
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A Praxis pietatis forrásául szolgáló The Practice of Piety szerzőjével 

már mostohábban bántak a magyar tanulmányírók, mint a fordítóval; 

mentségükre legyen mondva: megfelelő forrásanyagok híján. Ezért is 

igyekeztem úgy felépíteni mondandómat, hogy Lewis Bayly - valóságos 

érdeme szerint - másodhegedűsből Medgyesi egyenrangú írótársává 

lépjen elő, akinek eddig ismeretlen személyiségéről is ejtek néhány szót, 

éppen egy, az eddigieknél néhány szempontból talán megalapozottabb, 

kevésbé az eddigi szakirodalomra támaszkodó Medgyesi-értékelés 

érdekében.

Elöljáróban be kell vallanom: Bayly és Medgyesi teljes szövegének 

párhuzamos vizsgálatára nem nyílt módom és lehetőségem, mert 

Magyarországon egyáltalán nincs eredeti The Practice of Piety-pédány és 

Angliában is csupán Evans Katalinnak, a Bodleian Library munkatársának 

jóvoltából sikerült az angol szöveg számos részletéről fénymásolatot 

készítenem, természetesen nem a védett XVII. századi állományból, 

hanem egy XIX. századi kiadásról.

Másrészt viszont a szöveg felépítése-szerkezete sem kínálkozik 

igazán hosszú terjedelmű párhuzamos elemző olvasásra, hiszen nem 

„durchkomponiert” regény- vagy legalábbis esszészerű textussal, hanem 

igehirdetésekből lepárolt, csak lazán egymáshoz fűzött gondolatokkal 

találkozunk az eredetiben éppúgy mint a magyar változatban. Tehát 

igyekeztem olyan vizsgálati mintákat kiválasztani, amelyek nem bibliai 

locus-ok halmazából, hanem személyes hangú intelmekből, 

elmélkedésekből állnak. Ezekben ugyanis jóval könnyebben és 

pontosabban tetten érhetők az egyezések és különbözőségek.

Már a szerzői beköszöntő és annak magyar változata messzemenő 

tanulságokkal szolgál. Lássuk a könyv nyitányául szolgáló sorokat 

angolul és magyarul. „Whoever thou art that lookest into this book, never 

undertake to read it, unless thou first resolvest to become from thine

114 PETRŐCZIÉ. 1997.
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heart an unfeigned Practicioner of Piety. Yet read it, and that speedily, 

lest, defore thou hast read it over, God, by some unexpected death, cut 

thee off for thine inveterate impiety”.115

Ugyanez a rész magyarul: „Valaki e könyvecskébe valaha 

betekintesz, (arra intlek és kérlek), hogy addig ennek olvasásához ne 

kezdj, míg szíved szerint el nem végezed (és magadban el nem szánod), 

hogy valósággal igaz (tökéletes és buzgóságos kezdője,) gyakorlója (és 

végzője) akarsz lenni az isteni félelemnek, (és abban teljes telkedből és 

minden erődből szorgalmatoskodni igyekezel). Nem is kell ennek 

megolvasásában késedelmeskedned, hogy valamiképen a mindenható 

Isten tégedet ez életből valamely véletlen és (hirtelen) halállal (bűneid) és 

tétlenséged miatt ki ne szólítson, és minekelőtte átolvasnád e Praxist, (e 

világból ki ne végyen).

Pusztán ránézésre is észlelhető a teijedelmi különbség; Medgyesi 

szövege körülbelül kétszer olyan hosszú, mint Baylyé. Az angol verses és 

prózai művek átültetésében nem egészen járatlan vizsgálódó 

természetesen megszokhatta már Albion nyelvének nagyon nehezen 

magyarítható tömörségét. Medgyesi mint fordító esetében azonban nem 

csupán a két nyelv eltérő grammatikája áll a teijedelmi duplikáció 

hátterében. Mint e bevezetők közlésekor minden esetben meg is jelöltem, 

a magyar prédikátor-író rokon (legtöbbször dörgedelmes, elrettentő) 

mondatrészekkel fejeli meg az eredeti szöveget. Zárójelben jegyzem meg: 

azok, akik a mai református szószékeken hasonlóképpen igyekeznek 

hatni a gyülekezetre, sokszor nincsenek a tudatában annak, hogy e 

„ráförmed church”-stílus is történelmi-egyháztörténeti örökség. (Igaz, 

nem a legszerencsésebb!)

Az eredeti szöveg olykor kimondottan erőszakos megfej elésének van 

egy lélektani oka is: elsősorban prédikátornak tekintette magát, s mások

»116

115 BAYLY. L. 1842. (Lapszám nélkül). 
Medgyesi P. 1936. 20.116
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is őt. Bod Péter Magyar Athenaskban „igen ritka elmés és nagy praktikus 

concionator"-nak nevezi.117 E prédikátori szerepvállalás okán nem képes 

kihagyni a szerző nyújtotta esélyt egy-egy gondolat továbbffizésére, 

kiterebélyesítésére. Fogalmazhatnék így is: számára Bayly munkája 

voltaképpen szent homiletikai nyersanyag; éppúgy, mint maga a Biblia. 

Szövegbővítési technikája is arra a mindmáig élő igehirdetési módszerre 

emlékeztet, amely szerint a prédikátornak szép alaposan körbe kell járnia 

a textusként választott igehelyet. Esetünkben csupán annyi a különbség, 

hogy egy hitépítő célzattal írott, ám a Szentíráshoz képest mégiscsak 

profán szöveg szanktifikáltatik a fordító-átíró módszerének 

köszönhetően.

Tekintsük át ezek után egy olyan fejezet - az ember nyomorúságáról, 

párhuzamos részleteit, amely egyetlen, az 

apokaliptikus váradalmak légkörében született puritán traktátusból se 

maradhatott ki. A „gyermekkori nyavalyásságok” sora - természetesen - 

az eredendő bűnnel kezdődik. Bayly mértéktartóan és fegyelmezetten 

kezeli a témát, magyar fordítója ellenben valósággal tobzódik a válogatott 

fertelmek elösorolásában. Itt a fentiekben már vázolt okok mellett - 

anélkül, hogy' megalapozatlan néplélektani fejtegetésekbe bocsátkoznék - 

feltételezésem szerint mindenképpen szerepe van az angol és a magyar 

temperamentum különbségeinek is. Lássuk ezek után a két szemelvényt: 

„What wast thou being an infant,but an helpless, unconscious 

creature,having the human form, but without speach or reason? Thou 

wast bom in the stain of original sin, and cast naked upon the earth. What 

cause then hast thou boast of thy birth, which was pain and angush to thy 

mother and to thyself the entrance into a troublesome life? The greatness 

of which miseries, because thou couldst not utter in words, thou didst 

expess as well as thou couldst in weeping tears.118

„nyavalyásságáról”

1Г Bod Péter 1982. 367. 
Bayly, L. 1842. 29.118
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Baylynek a jelenkori angol prózastílushoz viszonyítva ugyancsak 

szószátyár kilenc sora Medgyesi tolla nyomán tizenkilenc sorra duzzad: 

„Mi volnál te anyád méhében egyéb, mint egy oktalan állat emberi 

formában lévén; (nemde nem a gonosz kívánságoknak titkos 

szégyenének) és az eredendő bűn fertelmének melegségében fogantattál- 

é? Mezitelenül vettettél e földre, (azaz undokságnak vérébe 

bekeverttetvén. Undokságnak mondom bizony, mert mikor az Isten Fia, 

aki nem útálá az emberi természetet, minden bűn nélkül való 

erőtlenségivei együtt felvenni, fogantatnék, illetlennek tetszett az ő 

szentségéhez, hogy egyéb embereknek bűnös fogantatásoknak módja 

szerint fogantatnék. Ugyannyira, hogy a te anyád szégyenlette annak 

módját néked tudtodra adni.) Mi okod vagyon tehát születéseddel való 

kérkedtségedre, mely anyádnak (ISTEN átkából származott) fájdalom 

vala, magadnak pedig csak háborúságos életre való jöveteled? Mely 

nyavalyásságodnak nagy voltát, mivel akkor nyelvvel ki nem 

beszélhetted, (keserű) sírásoddal amint lehetett jelentetted ki.

Ismét a „zárójélezési” technikával kívántam jelezni a Medgyesi-féle 

szövegbővítéseket Fordítónk-átírónk itt mindössze annyit tesz, hogy az 

eredendő bűn jellemzésekor nem elégszik meg Bayly visszafogott, 

szenvedélymentes okfejtésével, hanem az embergyermek és az isteni 

gyermek fogantatásának összehasonlítása ürügyén teijedelmes 

szövegrészt szentel egy kortársai által is nagy élvezettel ostorozott főbűn, 

az itt expressis verbis meg nem nevezett paráznaság jellemzésére. 

Medgyesi ebben a bekezdésben manierisztikus kirohanásokkal támadja 

Ádám minden ivadékát: a kisdedeket fogantatásuk, az őket életbe szólító 

szülőket a nemzés-fogantatás „méltatlan” módja miatt. Zárójelben 

jegyzem meg: a fogantatás mint undokság, fertelmesség etc. értelmezése 

a puritanizmus magyarországi irodalmában több évtizeden át tartotta 

magát. Csúzi Cseh Jakab losonci lelkipásztor Edom Ostora... című

v>119

119 Medgyesi P. 1936. 63-64.
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prédikációs könyvében például Medgyesivel teljesen egyező felfogásban 

írja le a magzati állapotot: „Szintén olyan setétségben s undokságban 

hever anyaméhében a nemes, mint a paraszt. Egyaránt bűnben 

fogantatnak és születtetnek mind nemesek, mind parasztok.

Tovább megyek: a nemi élettel kapcsolatos puritán irtózat és 

körbeprédikálási kényszer - mintegy utó-puritán jelenségként - még a 

XVin. században is tartotta magát. Ékes példa erre egy bizonyos, 

keresztnevén meg nem nevezett Halmágyi 1753-as Naplójának részlete. 

Ő nem-medikus vendégként részt vett néhány boncoláson, s egy 

szifiliszben elhunyt leány kóresetének leírásához az alábbi kisded 

prédikációt toldotta: „Kár, hogy minden ifjú, ki igen voluptásnak adta 

magát, efféle cadavert nem vizsgál, mert megtekinthetné ebből a buja 

életnek gyümölcsét, mely száz orátomál is jobban persuadeálná a szűz és 

istenes életre.

Ha mai értelemben vett szépíróval állnánk szemben, nyilván a fordító

átíró magánélete adna-adhatna lélektani magyarázatot mindeme keserű 

háborgásra, nem-csillapuló felháborodásra. Találgatásra azonban ezúttal 

semmi szükség, hiszen Az keresztyén olvasóhoz intézett elöljáró beszéd 

zárómondata máris megvilágítja e vehemens affabulatiók hátterét: „Aki 

kegyes életet szeret, az nem annyira az szókra mint az idvességes 

tanúságra vigyáz.”122

Ugyanezt az idézett angol és magyar szövegrészekre vonatkoztatva: 

Medgyesi ott és akkor toldott bele saját gondolatokat-érveket Bayly 

szövegébe, ahol és amikor kevesellette „az idvességes tanúságokat.” Más 

szóval: míg fordítóként, nyelvművelőként, íróként jobbára ösztönös 

stiliszta, addig hitépítőként akár az eredeti szöveg harmóniáját-szépségét 

megtörő tudatos tanúság-halmozási kényszer, didakticizmus jellemzi. 

Önmagában annyival fontosabbnak, értékesebbnek tartja a prédikátort,

„120

„121

1:0 Csúzi Cseh J. 1682. 61.
,:1 Magy ary-Kossá Gy. 1929. 45.
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mint a toliforgatót, hogy írói teljesítménye ilyetén „önrombolásával” nem 

is gondol. Ám mindebben - ha tekintetbe vesszük, hogy Medgyesi nem 

csupán kora egyik legvirtuózabb prédikátora, hanem egyszersmind az 

első magyar homiletikai kézikönyv szerzője is - nincs semmi meglepő.

Dolgozatom e pontján feltétlenül érdemesnek tartom, hogy 

felidézzem Martin Luther Nyílt levél a fordításról című reformátori és 

fordítói hitvallását, amely több mint száz esztendővel a Praxis Pietatis 

megjelenése előtt, 1530-ban keletkezett. Luther ezt a nagyobb 

nyilvánosságnak szánt levelet „ex eremo” (remetei magányából) küldte el 

régi barátjának és egykori rendtársának.123 A levél célja: megvédelmezni 

saját Újszövetség-fordítását a szerzői jogait megnyirbálok, szövegét az ő 

neve nélkül kiadók ellen. Luther prédikátori-literátori levelének, 

Medgyesi fordítói előszavának (és attitűdjének) éppen az az első 

olvasásra is szembetűnő különbsége, hogy - mint az előzőekben 

említettem már - míg Medgyesi csak igen csekély mértékben veszi 

„írószámba'’ önmagát, addig Luther nyíltan kérkedik nyelvművelői, 

fordítói stilisztái, anyanyelv-szilárdító érdemeivel: „...nyilvánvaló, hogy 

ők (mindahányan) az én fordításomból, német nyelvemből tanulják, 

miképpen írjanak s beszéljenek németül, meglopva ezzel nyelvemet, 

melyről ezidáig oly keveset tudtak... de tovább dicsekszem: Tudok 

zsoltárokat és prófétákat magyarázni; ők nem tudnak. Tudok fordítani;
«124ők nem tudnak... Tudok imádkozni, ők nem tudnak., 

önértékelés, a fordítói képességek sorrendben korábbi említése, mint az 

imádkozni-tudasé először meghökkenti a mai olvasót: hát ennyivel hiúbb, 

visszajelzésre, érdemei elismerésére szomjasabb lett volna Luther doktor, 

a nagy hitújító, mint a mi Medgyesi Pálunk? Aligha erről van szó; sokkal 

inkább arról, hogy Lutherben, írói önbecsének határozott ismerete 

mellett, az a neológ hevület is munkált, ami minden úttörő elme sajátja.

Ez a határozott

Medgyesi P. 1936. 20. 
123 Luther. M. 1993.
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Az ő Újszövetség-fordítása kétségkívül nem csupán egyháztörténeti 

jelentőségű esemény, de a német irodalom történetének is egyik 

legsorsdöntőbb pillanata. Medgyesi, több mint száz évvel később, már 

olyan hazai fordító-elődök munkáit ismerte, mint Károlyi Gáspár és 

Szenei Molnár Albert, következésképpen részéről a lutheri levélben 

megnyilvánuló „noch nie da gewesen”-lelkiállapot sokkal kevésbé is lett 

volna indokolt. Arról nem is szólva, hogy a történelmi-gazdasági 

különbségek miatt nálunk, Magyarországon, az írói teljesítmény még 

1636-ban is kevesebbet számított a közvélemény szemében (bármennyire 

is kegyes bestsellerről van szó) mint Németországban egy századdal 

korábban.

E kitérő után ismét kizárólag Medgyesire összpontosítva: Tóth 

Mihály homiletikatörténet tankönyve lapjain így méltatja Medgyesi 

hitszónoki munkásságát: közelebb említett társával, Gelejivel együtt 

alkotják a magyar egyházszónoklat új korszakát, csakhogy Medgyesi 

inkább gyakorlati irányánál fogva, részint mert ő törte meg az utat a 

szabad textus választására, részint mert nem marad csupán a szent irat 

magyarázásánál, hanem abból valódi, tiszta erkölcsi tanulságot hoz le az 

életre, s különösen alkalmi beszédeiben az írmodor szépsége 

kenetteljességével a szívet megindítani, az akaratot meghajtani 

igyekszik.

Ez a tizenkilencedik századi méltatás még filológiai részletek nélküli, 

Medgyesi Doce nos orare című kézikönyvéről126 egyetlen szó sem esik 

benne. Ravasz László - lévén egy személyben teológus és bölcsész - már 

elemző értékelést kínál hasonló műfajú könyvében. Az első homiletikai 

harc című fejezet két főszereplője Geleji Katona István és örök céltáblája, 

ellenlábasa, vitatkozó társa, Medgyesi Pál. Medgyesi, aki Ravasz László 

jellemzése szerint „az első magyar kálvinista pietista igehirdető”, Amesius

,025

1:4 Luther, M. 1993. 4, 6. 
125 Tóth M. 1864. 233.
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és Johannes Clark nyomán a prédikáció (s, tegyük hozzá, a 

következetesen prédikációnak tekintett hitépítő művek!) súlyponti 

részének azt tekinti, amelytől „usus”, azaz haszon várható: „A bizonyítás 

legyen világos, nem hosszú, szükséges, az nyilvánvaló dolgokat nem 

bizonygató. A napot az égen mutogatni bolondság... mert sietnünk kell a 

beszéd legfontosabb részére, a „haszon”-ra (usus). A haszon az, ami a 

prédikáció kiváltképpen való főcéljával, a hallgatók épületivel, leginkább 

egybeköttetett. A haszon elméleti vagy gyakorlati. Elméleti az oktató és 

cáfoló haszon... gyakorlati, vagyis az életet néző haszon a megjobbítás 

(ráintés), feddés és vígasztalás...”127

Mindezt Medgyesi Bayly-fordítására hivatkoztatva: a magyarított 

angol szövegben folyamatosan tetten érhető az angol szerző ugyancsak 

nem csekély használni-akarását megsokszorozni akaró fordítói törekvés, 

olyannyira, hogy helyenként saját homiletikai elveit, a rövidséget, 

tömörséget sem képes a gyakorlatba átültetni.

Medgyesi Pál stílusáról, prédikátori temperamentumáról, minden 

műfajban megnyilvánuló bőbeszédűségéről érdekes és tanulságos 

adalékokkal szolgálnak jeles tizenkilencedik századi kutatójának. Szilágyi 

Sándornak közlései is Szilágyi az Erdélyi Protestáns Közlöny 1876- 

1877-es évfolyamaiban hét Medgyesi-levelet tár az olvasóközönség elé. 

Sorrendben és vizsgálódásunk szempontjából fontosságban is az első az 

az episztola, amely 1649. augusztus 23-án kelt Gyulafehérvár ott. A 

Praxis Pietatis megjelenése után tizenhárom esztendővel íródott levélben 

először rá sem ismerünk Medgyesire, a fordítóként, átíróként bravúros 

stilisztára. Leveleit nehézkes, szövevényes, még az e korban szokásosnál 

is jóval agyon latinizáltabb, már-már „makaróni-nyelven” írja. Mindössze 

a levél egyetlen - igaz, annál terjedelmesebb - részéből köszön vissza 

ránk „az igazi Medgyesi.” Bár itt sem a Praxis Pietatis-ból megismert,

126 Medgyesi P. 1650. 
Ravasz L. 1915. 218.12?
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úgyszólván purista nyelvművelői énje, csupán a megszállott prédikátor, 

aki ezúttal egy XVII. századi „Jézus és a kufárok”-történetet mond el. 

Ennek lényege: Váralja településen a vasárnap volt egyben a vásárnap is. 

Márpedig a templomkapu körül zajló, korántsem kegyesség-építő vásári 

események igencsak megszentségtelenítették az Úr napját. Medgyesi 

kezdeményezésére a vásárt a szombati napra tették át, azonban ez a lépés 

belháború mértékű zavargáshoz, a rendelet visszavonásához etc. vezetett.

Ahogyan a Praxis Pietatis-Ъгп, úgy e levélrészletben is az élt és 

megélt, a templomfalakon túláradó, mindig és mindenütt hatni és 

használni akaró kegyesség példáival találkozunk. Ez a hatni-akarás olyan 

erejű, hogy írójának nyelvezete a már említett magyar-latin elegyből jó 

néhány szép, meggyőző - a nem-literátus, nem-latinos műveltségű 

olvasókat is meggyőző - mondat erejéig valósággal visszatisztul. 

Bizonyítéka lehet ez egy már korábbi állításomnak is, miszerint Medgyesi 

az írói-stilisztai tudatosságot mindenkor alárendelte papi hivatása 

céljainak. Más szóval: íróként is akkor remekel igazán, amikor 

prédikátorként valamely méltatlan állapotból akaija prófétai erejű 

szavakkal kiemelni olvasóit. Lássuk ezek után a „templomozás-pör” azon 

szakaszát, amelyben a zavaró mértékben deákos szöveg egy időre 

csaknem színmagyarrá tisztul: „így vagyon az dolog: hogy az elmúlt 

tavasszal Váraljára kimentem vala, az ott való Tanitó Siderius uram, sok 

kéréssel rá vön, hogy predicáljak. Predicállottam de Devotione, és midőn 

in usu az Devotiok impendimentum számlálása közben, említeném az ott 

lévő vasárnapi vásárt is nagy impendimentumnak lenni, lelkek esméretit 

appellálnám az Auditoroknak, hogy mivel szintén az Templomudvar 

ajtaja előtt celebráltatik az vásár, mihelyt az Isten házából kimennek, 

mindjárt az adásban vevésben egyveledvén, elvész minden devotiójok, 

melyre az Isten igéje által az Templomban geijedtenek, sőt most is 

mondok sokaknak oda az vásárra vagyon szívetek etc. Az a vásár 

Nagyságos uram oly istentelen vásár, hogy az egész oláh vidékség
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begyűlvén, az Istennek egész napján rettenetes dorbézlásokat, 

rikoltásokat, szörnyű szitkokat, vagdalkozásokat stb. művelnek, és 

bizonnyal minden azt a dolgot tudó Istenfélő embernek ítéleti szerént 

sokkal nagyobb több gyalázatot tesznek az Istennek szent nevén azon az 

ő szent tiszteletire önnön magától rendeltetett napon, hogysem egész

hetetszaka. Mellyhez képest, mikor én ott Tanító voltam, mindaddig s 

addig, hogy elhagyattam vala vélek, két egész esztendők alatt szombaton
л 128tartottak vásárt mindennemű hátramaradások nélkül...

Meglepő módon ugyancsak Szilágyi Sándor egyik levélközlése kínál 

lehetséges választ arra, hogyan, miképpen tudta Medgyesi - ha 

szövegbővítésekkel is - az eredeti szöveg szelleméhez, szerzőjének 

vérmérsékletéhez, kifejezésmódjához híven tolmácsolni a Bayly-féle 

eredetit. A kérdéses levélnek Medgyesi Pál nem a szerzője, hanem a 

címzettje. Lorántfíy Zsuzsanna, az özvegy fejedelemasszony írta 

Munkács várából, 1659. augusztus 14-én, egykori udvari papjának, aki 

Zsuzsanna idősebbik fiának, П. Rákóczi Györgynek szerencsétlen 

kimenetelű lengyelországi hadjárata után átpártolt az új fejedelemhez, 

Barcsavhoz.

A sértett egykori patróna fia védelmében önzéssel, 

pozícióhajhászással vádolja korábban oly sokszor megoltalmazott papját, 

mi több. azzal is, hogy a presbiteri rendszer kiépítésén is kizárólag önös 

érdekből fáradozott: „Kegyelmed levelét vöttük... Értjük bőbeszéddel 

való írását. A mi illeti maga recognitióját, a hol jó kegyelmes 

Asszonyának ír bennünket, azt nem tagadhatja, mert a dolognak valósága 

tészen róla bizonyságot: mikor szenvedési voltának, gondolván a mit 

maga viselése mutat, belső indulati is azt tartják, szánakoztunk rajta, de 

immáron tapasztaltuk, nem az presbyteriunmak, hanem maga privatuma

12s Szilágyi S. 1876.
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szereteti és aífectuma vitte arra, a mit cselekedett, mely nem ahhoz 

illendő presbyteriumi gyümölcs...”129

A Lorántffy-levelet közlő Szilágyi Sándor kísérőtanulmányában 

kibővíti Medgyesi bűnlajstromát: „Ezen idők irodalmát az egyházi 

irodalom minden ágában nevezetes munkával gazdagította Medgyesi Pál, 

eredetiekkel és fordítottakkal egyaránt, s a ki különben az irodalmat, ha 

nem is egészen, de nagy részben agitatori (kiemelés tőlem, P. É.) 

működése s egyházreformátiói törekvései előmozdítására használta fel. 

Kiváló eszű ember volt, de kíméletlen s a gőgösségig önérzetes, nagy 

tudománnyal, széles ismeretekkel bírt, de nem tűrt ellentmondást, s az 

emelkedésre vezető eszközök megválasztásában nem ismert kíméletet 

ellenfeleivel szemben. Bőd Péter Athenásában meglehetős hidegen, 

legalább is kevés rokonszenwel ír róla: én is azt hiszem, nem tartozott 

azok közé, kik maguk iránt rokonszenvet tudnak ébreszteni, 

is, a kommentár is megdöbbentően ismerős: jóformán szó szerint 

megegyezik Andrew Foster és Kenneth Fincham azon jellemzéseivel, 

amelyekben kimerítő részletességgel taglalják Bayly jellemét, jellemhibáit, 

különböző viselt dolgait.1'1 A kilencvenes évek, azaz napjaink angol 

egyháztörténészei kevés kivételtől eltekintve egyértelműen hiteltelen 

figuraként mutatják be Baylyt, olyan emberként, aki a püspökséget 600 

fontért vásárolta, aki tökéletesen alkalmatlan volt a főpapi szerepkörre, 

nepotizmusa, tapintatlansága, önzése, anyagiassága, önfejűsége miatt. Az 

eredeti szövegekben a pugnacious (összeférhetetlen), indiscreet 

(tapintatlan) és a headstrong (önfejű) a leggyakoribb jelzők, kiegészítve 

egy, az előbbieknél is sértőbb epitethon ornans-szal, amely így hangzik: 

„bishop of Banghoore”. Ez egy lefordíthatatlan, nagyon durva szójáték, 

Bayly észak-walesi püspöki székhelye, Bangor és a whore (kurva, szajha) 

szavakból. Jelentése: a bangón kurvák pecére. A Snowdonia-szerte

„130 A levél

129 Szilágyi S. 1890. 151. 
Szilágyi S. 1890. 146-147.130
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szállongó korabeli pletykák szerint ugyanis Bayly számtalan fattyával 

növelte a gyéren lakott Észak-Wales populációját. Bangori 

tanulmányutam során megpróbáltam Bayly püspökről néhány tárgyilagos 

adatot-információt beszerezni. Tizenhetedik századi dokumentumokban a 

tizenkilencedik században alapított Észak-Walesi Egyetem könyvtára nem 

bővelkedik ugyan, ám a Caernarvonshire Historical Society (e mindmáig 

nagyon zárt régió múltját kutató, nem-amatőr, nem csupán 

helytörténészkedő!) tudományos társaság azonos nevű lapjában A. H. 

Dodd professzor tanulmánya jóvoltából mégiscsak objektívebb 

információkhoz jutottam a The Practice of Piety szerzőjéről.

Ez a rendkívül alapos, túlzásoktól mentes tanulmány nem glorifíkálja 

Baylyt, de nem is tipoija a sárba. Egyértelműen népszerű igehirdetőnek 

(popular preacher), illetve mérsékelt puritánnak (his puritanism, however 

is the milder brand) vallja a lit érát or-püspököt. Mindkét jellemzés 

megszámlálhatalan sokszor olvasható a magyar szakirodalomban 

Medgyesivel kapcsolatban, ezeket hangsúlyozza monográfusa, Császár 

Károly is. Ami pedig a hatszáz fontért vásárolt, az egyházkerület 

szűkölködő papjaiból kizsarolt összeget illeti: amikor George Villiers, a 

későbbi Buckingham herceg (akinek zsebébe a kérdéses összeg, mint 

vesztegetési pénz, állítólag átfolyt!) pártfogásába vette Baylyt, ő már rég 

elnyerte a király kegyét, tehát semmi szüksége nem volt lefizetett 

közbenjáróra.

A Bangor püspökével kapcsolatos másik, vissza-visszatérő vád az 

egyházkormányzásra való teljes alkalmatlanság és a vezetői 

igénytelenség, közelebbről az, hogy igen gyakran beérte teológiai 

képzettség nélküli, „alkalmi lelkészekkel”, akik között a vándorárustól a 

levitézlett diákig mindenféle fajzat akadt... Dodd professzor e vádakkal 

szemben olyan érvekkel védi meg Baylyt, amelyeknek valódiságáról a ma 

Észak-Walesbe látogató kutató is meggyőződhet, de még az egyszerűen

131 Foster, A. 1994. 28. -Finchman. K. 1990. 32. 81. 181-182, 271-273.
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turisztikai célokból arra tévedő külföldi is. Nevezetesen arról, hogy 

Wales-szerte mindmáig Bangor körzete a legszegényebb, a körülmények 

az országrészen belül mindmáig itt a legsanyarúbbak. Következésképpen: 

érthető, hogy a magasan kvalifikált lelkészek a tizenhetedik században 

sem tolongtak itteni papi stallumokért.132

Érdekes módon mégis akad egy mai szerző, aki egyértelmű 

elismeréssel ír Bayly püspöki működéséről: „...mint már említettem, az 

északi (t.i. észak-walesi) püspökök gyakran kiválóak voltak, mint például 

Bayly... Bangor püspöke, a nagyra értékelt Practice of Piety szerzője.” E 

sorok történész-írója egyébként valószínűleg írói erényei alapján titulálja 

Baylyt „excellenfi’-nek.133

A Bayly ellen mindmáig felemlegetett vádak sorában úgyszólván 

egyetlen mai kutatója-elemzője sem mulasztja el megemlítem azt, hogy a 

püspök hol Gwydir, hol Lleyn urait szolgálta. Ez azonban - mondja Dodd 

- nem szükségszerűen a jellemgyengeség, pusztán egy késő feudális 

csetepatéknak kiszolgáltatott értelmiségi tehetetlenségének jele. És most 

nézzük az analógiákat: mint már említettem, Medgyesinek is állandó 

jelzője a „mérsékelt puritán”, ő is egyetlen szempillantás alatt köpönyeget 

fordított, amikor a Rákócziak udvari papjából az új fejedelem, Barcsay 

hívévé szegődött. Mielőtt könnyelműen ítélkeznénk, ne feledjük: egy 

prédikátor-író igehirdetői és irodalmi működése a XVII. században főúri 

pártfogók nélkül szó szerint ellehetetlenült volna. A küldetéstudat és a 

tehetség önmagában, anyagi háttér híján egy bármely vékony művecske 

létrehozásához sem volt elegendő. így tehát nem ítélhetjük egyszerűen 

jellemgyengeségnek, anyagiasságnak, hogy 

hatalomvesztésekor Medgyesi Pál igyekezett az új erdélyi fejedelem 

kegyeibe férkőzni. A Medgyesi-szakirodalomból ugyanis egyértelműen 

kitűnik, hogy a prédikátor-író teljes egzisztenciája a patrónusi rendszer

Rákócziaka

132 Dodd. A. H. 1967. 15, 17, 23. 
133 Jenkins, Ph. 1992. 99.
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függvénye volt. Szilágyi Sándor - a már idézett Medgyesi- és Lorántfíy- 

levelek gondozója - beszédes dokumentumokat közöl erre vonatkozólag. 

A Comeníiones personarum ecclesiasticanim tételei közt olvashatjuk e 

gyűjteményben Medgyesi egyévi javadalmazásának részletes leírását: 

„Conventio clarissimi ac Reverendi Pauli Medgyesi Contionatoris Aulici, 

cujus Annus incipit die... Pénzfizetés és ruházatja ő kegyelmének az 

tárházból. Tisztabúza cub. 20; abaidocs 40; abrak 25 köböl, hordós bora 

12; verő disznó 5 ... lőre 3 hordóval; borsó másfél köböl, bárány 20; vaj 

12 itcze; méz 12 itcze; fa 20 szekér, széna 6 szekér. Az mikor az úton 

velünk asztalnál nem lészen, konyhánál ebédre 5 vagy 6 tál étek. 

Vacsorára is olyankor ebédre bor justae 2., vacsorára is jus. 2., magának 

magunk fehér czipójából nro 2; két inasának czipó nro 8.” Ugyanezen 

értekezés korábbi részletében olvashatunk arról is, hogy a „Pénzfizetés a 

tárházbul” Medgyesi esetében 260 fi volt évente, s terményekben mintegy 

340 fi érték teljes ellátáson és útiköltségen kívül. Érdekes - úja ehelyütt 

Szilágyi - hogy gránát posztó, az akkor használt posztófajták közül a 

legfinomabb, csak Medgyesinek és a fejedelmi udvarmesternek jutott.

Takács Béla nyomdatörténeti munkája arra is rávilágít, hogy a 

sárospataki nyomda nem csupán Medgyesi ösztönzésére jött létre, hanem 

azért is, hogy kéziratai - többek között a II. Rákóczi György 

szerencsétlen lengyelországi hadjáratain siránkozó Igaz Magyar Nép 

Negyedik Jajja - jóformán a megírás pillanatában a tipográfiába 

kerüljenek. Különösen az 1658-as év bővelkedett Medgyesi-opuszokban: 

a korábbiak újrakiadása mellett ebben az évben jelent meg a Liturgia 

sacrae coenae, a régen várt úrvacsorái ágendáskönyv. A határozatok 

szerkesztői közt ott találjuk Medgyesit, s ő az előszó szerzője is. 1351

A fenti dokumentumok kétféleképpen értékelhetők: egyrészt mint 

Lorantffy Zsuzsanna pátrónai nagylelkűségének, mindenre kiterjedő

134

134 Szilágyi S. 1872. 77.
135 Takács B. 1978. 65-69.
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figyelmének bizonyítékai, másrészt mint egy tizenhetedik századi szellemi 

ember teljes függőségének szomorú dokumentumai. S ha ez a 

dependencia elkerülhetetlen, szerves része volt a dús és sokáig 

konszolidált Rákóczi-uradalmak életének, hogyne lett volna még inkább 

az a kopár, földhözragadtan szegény, a feudális klánok marakodásainak 

kitett Észak-Wales, s annak fópásztora esetében. Bayly védelmében 

egyébként Dodd professzor elmond egy hősünk javára írható, az 

Anglesey megye levéltárának dokumentumai alapján rekonstruált 

történetet. Eszerint Bayly egyik szolgájának tehetséges fia számára kért 

alumnusi helyet a környék nagyhatalmú urától, Sir John Wynn-től. A 

földesúmak szóló levelében azt is megígéri, hogy saját zsebéből is kész 

támogatni „a latin és görög nyelvben jeleskedő” ifjút.

Medgyesi védelmében hasonló történetet, hasonló gesztust nem 

tudok felmutatni, legfeljebb dr. Csekey Sándor egyháztörténész 

cikkgyűjteményének azt a Ravasz László már idézett 

homiletikatört énét ével összecsengő kitételét, miszerint: „Medgyesi 

nyáltan hirdette, hogy ő és társai „practice” prédikálnak, vagyis a 

prédikációban mindenütt a gyakorlatot emelik ki, sőt hálát ad Istennek, 

hog>; ha az ő Szendéikének vezérlése által minden szentírási helyből 

praxist, vagyis az élet meghosszabbítására való dolgot hozhat ki.137

Ezek után joggal kérdezheti bárki: a megkezdett párhuzamos 

szövegelemzésből-összehasonlításból miért tettem ilyen hosszas kitérőt? 

Korántsem azért, hogy megszabaduljak egy aprólékos vizsgálódást 

követelő filológiai feladattól. Hanem sokkal inkább azért, hogy 

nyilvánvalóvá tegyem: a számos ponton oly hasonló életkörülmények, 

válsághelyzetek tehették Medgyesit szokatlanul érzékeny és fogékony 

átíróvá-forditóvá egy olyan korban, amikor sem megfelelő szótárak, sem 

igazán részletes grammatikák nem álltak az angol művek magyar

136

136 Dodd. A. H. 1967. 36.
137 Csekey S. 1940. 130.
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fordítóinak rendelkezésére. (Komáromi Csipkés György Angliáim 

Spicilegium-a legfeljebb a nyelvtanulás kezdő lépéseihez nyújthatott 

segítséget .) A nyelvi hajlékonyság, a szokatlan nyelvérzék még nem adna 

elégséges választ arra, hogy a bővítésektől eltekintve (ezeknek 

keletkezési okára a korábbiakban már utaltam !) hogyan-miként tudta 

Medgyesi oly híven visszaadni az eredeti szöveg fordulatait-ámyalatait. 

Megismétlem : mindehhez olyan fokú empátia kellett, amelyet csakis a 

rokon élmények táplálhattak. Az eddigieket legfeljebb azzal egészíthetjük 

ki, hogy még a fordítói bővítések sem álltak ellentétben a szerző(k) 

eredeti szándékával. Ugyanis, mint a walesi irodalom egyik legkiválóbb 

szakértője is hangsúlyozza összefoglaló munkájának a tizenhetedik 

századra vonatkozó fejezetében, a puritán traktátusok, illetve traktátus

fordítások „direkt”, a szószéken használatos hangvételét idéző stílusa 

nem véletlen. Ugyanis ezek a munkák nem kizárólag csöndes 

tanulmányozásra-olvasgatásra, hanem hangos felolvasásra is születtek, a 

család és a családfő egész házanépe számára, beleértve a szolgákat is. A 

szerző az ilyen házi istentiszteleti-hitgyakorlati művek sorában elsőként 

említi a Rowland Vaughan of Caer-gai (akit joggal tekinthetünk Wales 

Medgyesi Páljának, az övéhez hasonlóan sokoldalú munkássága alapján) 

fordításában welshül már 1630-ban megjelent The Practice of Piety-t.b8

Mindez tökéletesen harmonizál Esze Tamás megállapításaival. Az ő 

kegyesség-történeti fejtegetéseiből ugyanis kitűnik: Medgyesi könyve 

ugyanazt a funkciót töltötte be Magyarországon, mint Baylyé és társaié 

Walesben és Angliában. Gróf Rhédey Ferenc házatáján éppúgy állandó 

felolvasási anyag volt - egészen Rhédey 1668-ban bekövetkezett haláláig 

- mint majdnem száz esztendővel később Porkoláb István szabolcsi 

kisnemes 1741-ben megtartott, a vasárnapi templomozást megerősítő 

házi istentiszteletein. 139

138 Johnston, D. 1994. 51. 
EszeT. 1957. 180.139
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Márpedig Bayly és Medgyesi könyvének ez a hajszálpontosan 

megegyező olvasata és „másod-Biblia”-szerü használata sem egyéb, mint 

az írói-fordítói munka színvonalának indirekt minősítése, még ha nem is a 

XX. századi kontrollszerkesztői normák szerint. Ha pedig már a XX. 

századot említettem, feltétlenül idézésre érdemesnek vélem Lawrence 

Venuti fordítástörténeti munkájának egy, a Bayly-Medgyesi szövegek 

egymáshoz való viszonyát is megvilágító részletét. Venuti könyve azért is 

érdekes számunkra, mert szerzője épp a XVII. századra teszi - legalábbis 

angol nyelvterületen - az első műfordítói „kánon”, azaz szabály- vagy 

elvárásrendszer kialakulását: „A fordítás, természetesen, egy eredeti 

szöveg újraírása. Minden újraírás, bármilyen szándékkal készüljön is, 

meghatározott ideológiai és poétikai elveket tükröz, s mint ilyen, úgy 

manipulálja az irodalmat (pontosabban megfogalmazva- a szerző eredeti 

szövegét!), hogy egy bizonyos társadalmi közegben, egy bizonyos módon 

hasson.n 140

Fokozottan igaz ez olyan sajátos társadalmi-egyháztársadalmi 

közegben, és olyan fordítói célokkal, mint Medgyesié. Az ő - és a kor 

többi, angol „nyersanyagból” dolgozó magyar traktátus-fordítója - 

esetében a cél (tudniillik az evangelizálás!) egyértelműen „szentebb”, 

fontosabb volt, mit a szöveghüség. Ezzel az íratlan fordítói-átdolgozói 

szokásjoggal a magyar olvasó távolabb került ugyan az eredeti szövegtől, 

ám e veszteségért cserébe könnyebben befogadható, „domesztikált”, nem 

csupán magyarított, de egyszersmind magyarosított textust kapott. Ez a 

szövegmanipuláció természetesen nevetséges, akár erőltetett is lehet, 

netán végzetesen idegen az eredeti mű szellemétől. Ilyenek voltak például 

Szász Károly egy-egy mozzanat erejéig jól megoldott, de az összhatást 

tekintve agyonromantizált, ügyetlen neologizmusokkal terhelt 

Shakespeare-szonett fordításai.141

140 Venuti, L. 1995. 7.
141 É. Kiss K. 1975. 28-31.
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Medgyesi Pál mint fordító számára kétségtelen helyzeti előnyt 

jelenthetett - mint Császár Károly írja már említett monográfiájában - 

hogy: „...körülbelül egy fél évet töltött Angliában, ama régi híres neves 

Cantabrigiai académiában. Ez a rövid idő (amely azonban nyelvtudás

szerzési és élménygyűjtési szempontból is lényegesen hosszabb volt annál 

az időtartamnál, ami akkoriban Albion földjén kiméretett! - P. É.) 

azonban elég volt arra, hogy kiváló szeretettel fordult a pietizmusra hajló 

Lewes Bayly munkái felé, melyek közül a Praxis Pietatis ekkor már 

világhírű volt.”142 Császár ódon hangzású szókapcsolata, Medgyesi Bayly 

munkái iránti „kiváló szereteté”-nek ma naivnak ható hangsúlyozása 

rávilágít agg korábban is, a XVII. században, sőt, napjainkban is érvényes 

tényre. A világ bármely pontján, bármely nyelvről bármely nyelvre csakis 

abban az esetben születhet az idegen közegben is hatni képes 

szövegváltozat (műfordítás), ha a tolmácsolásra vállalkozó ilyen elemi 

erejű vonzalmat, ilyen „kiváló szeretet’’-et érez az átültetendő mű iránt. E 

fordítói alapállás híján az egész művelet megmarad a penzum vagy a 

bérmunka, rosszabb esetben a fércmunka szintjén.

Medgyesinek feltétlenül javára-hasznára volt a fordítás során az, 

hogy hűséges barátja és bizalmasa, Ruszkai András megtárgyalta vele e 

szívének-értelmének oly kedves munka minden részletkérdését, legalábbis 

a még Angliában elkészült fejezet lefordítása során. Ruszkairól egyébként 

- a Praxis Pietatis Ajánlását kivéve - meglehetősen kevés adatunk van, 

legfeljebb annyit feltételezhetünk, hogy az abaúji Göncruszka szülötte.

1624-ben lett - szerencsi rektorkodás után - a pataki iskola diákja, a neve 

melletti „P.” jelzésből kiderül, hogy apja is lelkipásztor volt.14' A 

sárospataki kollégium történetével foglalkozó legfrissebb összefoglaló 

munka is csak ennyit ír róla: „az 1631-ben távozott Zempléni után P. 

Ruszkai András lett a második lektor, majd Salánki elmenetele után

14: Császár K. 1911.20. 
M3 Gulyás J. 1943. 119.
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1635-ben rektor. Őt Medgyesi mint Cambridgeben tanulótársát említi, de 

puritanizmusnak ő sem mutatta semmi jelét, 

mindössze ennyit ír róla: „A lektorságot (1631-1635) és rektorságot 

(1635-1636) betöltött Ruszkai András ... már 1630. április 2. és május 21 

közt történt leydeni beiratkozásai közti időben felkereste a cambridgei 

egyetemet. Itt való időzéséről Medgyesi Pál is megemlékezik.”145

Egy bizonyos: Medgyesi - minden evangelizátori elkötelezettsége 

ellenére - volt, lehetett annyira íróember, hogy a baráti diáktársat 

legalább néhány beszélgetés erejéig kontrollszerkesztőjévé tette. Hogy 

pedig a cambridge-i magyar deákok közül miért épp Ruszkait, arra 

legfeljebb egyetlen jelzőnyi támpontunk van: „Én e könyvet (az ő hasznos 

voltát Nemzetemmel közleni óhajtozó buzgóságomnak tüzétől 

geijedeztemben) még Angliában, ama régi híres-neves Cantabrigiai 

Académiában kezdettem volt fordítani és az Istenről s az isteni

«144 Kathona Géza pedig

tulajdonságokról s a meg nem tért emberi Nyavalyásokról való tractát jó 

részént meg is fordítottam volt, melyet ugyanott az én tökéletes
«146barátomnak, Ruszkai Andrásnak mutattam is nem egyszer...

Nem kétséges, hogy e magasztaló jelző Ruszkait erkölcsi 

szempontból is minősíteni kivánja; de aligha intellektusa kizárásával. 

Medgyesi ottani tartózkodása idején létezett ugyanis a nevezetes angol 

egyetemi városban egy - ha nem is a wittenbergi magyar bursáéhoz 

hasonló szervezettségű és nagyságú - lazább cambridge-i magyar 

diákkör, amelynek egyik-másik tagja talán alkalmas lett volna a fordítás 

részletkérdéseinek megvitatására. Ruszkaira feltételezhetően kivételes 

nyelvérzeke, vagy literátori hajlamai miatt esett a fordító választása. Mint 

már több ízben hangsúlyoztuk, a Medgyesi fordításának vázlatos 

értékelését szolgáló két-két rövid magyar-angol szövegminta épp e 

Ruszkai javaslatai alapján módosított, még Angliában elkészült Praxis

144 Makrai L. 1981. 47.
145 Kathona G. 1979. 92.
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Pietatis-részletből való, amely 1632-ben, épp Bayly halála évében Scala 

coeli címmel Debrecenben jelent meg, közös kötetben a Szent Ágoston 

vallása című protestáns védőirattal.147

Ruszkai András életútjára, személyére nézve a Tiszáninneni 

Református egyházkerület protocollumában is találtam néhány, sajnálatos 

módon a Medgyesi-Ruszkai barátságot, munkakapcsolatot ismét csak 

nem érintő adatot. A meglehetősen szűkszavú információk tanúsága 

szerint az Angliából hazatért fiatal lelkipásztort - András Ruszkai ad 

Erdőbénye néven szerepel az egyházi iratokban - 1636-ban, tehát éppen a 

Praxis pietatis megjelenésének évében szentelték lelkésszé Erdőbényén, s 

ugyanezen év június 25-én már mint e gyülekezet választott lelkésze vett 

részt a sárospataki zsinaton. Pásztori működésének valószínűleg a korai 

halál vethetett véget, mert neve ettől kezdve nem bukkan fel, alig egy 

évvel később, 1637. június 22-i dátummal már Nagyszombati Pál 

erdőbényei beiktatásáról olvashatunk, s az 1638. november 25-én 

ugyanitt keltezett canonica visitatio jegyzőkönyv is következetesen az ő 

nevét említi.

Köztudomású, hogy - különösen egy teijedelmesebb mű átültetése 

esetén -a fordítónak asszimilálódnia kell a fordítandó munka szövegéhez. 

Medgyesi is - mint láttuk - erősen megküzdhetett az angol szöveggel, 

nem is annyira az idegen nyelv okozta nehézségek miatt, hanem mert 

saját hangja-egyénisége sokhelyütt „átütött” Bayly textusán, s őt mint 

fordítót nemegyszer a kelleténél is láthatóbbá tette. E mindmáig létező 

dilemmáról olvashatunk többek között a szép-írónak és teoretikusnak 

egyaránt kiváló Milan Kundera magyarul nemrég megjelent 

esszékötetében.

148

149

146 Medgyesi P. 1936. 13.
147 Császár K. 1911. 24.
148 Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára. Sárospatak. 43/IV., föl. 274
287.
149 Kundera, M. 1996. 95-112.
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Nézzük meg, változott-e ez valamelyest a későbbiek során, amikorra 

fordítónk már mélyebben „beledolgozta magát” a Practice of Piely-Ъе. 

Következő és egyben utolsó párhuzamos szövegmintánk az eredeti 

műnek csaknem a közepéről való, az 1936-os magyar kiadásnak pedig a 

215. oldalával kezdődik. Az „Estvéli imádság” kiválasztott részlete az 

eredetiben igy hangzik: „O most gracious God and loving Father, who art 

about my be and knowest my down-lying and my up-rising, and art near 

unto all that call upon thee in truth and sincerity, I, wretched siimer, do 

beseech thee to look upon me with the eyes of thy mercy, and not to 

behold me as I am in myself, for then thou shalt see but an unclean and 

defiled creature, conceived in sin, and living in iniquity, so that I am 

ashamed to lift up mine eyes to heaven, knowing how griveously I have 

sinned against heaven and before thee; for, о Lord, 1 have transgressed all 

thy commandments and righteous laws, not only through negligence and 

infirmity, but oftentimes through wilful presumption, contrary to my 

knowledge. Yea, contrary to the motions of thy Holy Spirit reclaiming 

me from them: so that I have wounded my conscience, and grieved thy 

Holy Spirit, by whom thou hast sealed me to the day of redemption. 

Thou hast consecrated my soul and body to be the temples of the Holy 

Ghost. I, wretched sinner, have defiled both with all manner of pollution 

and uncleanness: mine ears, in hearing impure and unchaste speeches, my 

tongue, in leasing and evil speaking, my hands are so full of impurity, that 

I am ashamed to lift them up unto thee; and my feet have carried me after 

mine own ways; my understanding and reasoning, which are so quick in 

all earthly matters, are only blind and stupid when I come to meditate or 

discourse of spiritual and heavenly things; my memory, which should be 

the treasury of all goodness, is not so apt to remember anything, as those 

things which are vile and vain, yea, Lord, by wofiil experience I find, that 

naturally all the imaginations of the thoughts of my heart are only evil 

continually; and my sins are more in number than the hairs which grow
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upon mine head, and they have grown over me like a loathsome leprosy, 

that from the crown of my head to the sole of my feet, there remains no 

part which they have not infected; they make me seem vile in mine own 

eyes - how much more abominable must I then appear in thy right.

Ugyanez magyarul a következőképpen hangzik: „Óh, nagyirgalmú 

Isten, (a Jézus Krisztusban) szerelmes Atyám, ki az én ágyam körül vagy, 

jól láthatod lefektemet s felköltömet (Zsolt. 139,2), s közel vagy 

azokhoz, akik segítségül hívnak téged igazságban és tisztaságban, én 

nyavalyás bűnös ember kérlek Tégedet, tekints reám könyörületességnek 

szemeivel és ne úgy nézz engem, amint magam szerint vagyok, mert 

aképen csak egy tisztátalan rusnya teremtett állatodat látnád, aki bűnben 

fogantattam, álnokságban éltem, úgyannyira, hogy szégyenlem szemeimet 

az ég felé felemelni tudván minémű rettenetesképpen vétkeztem az ég 

ellen és Teellened (Luk. 15,18). Mivel Uram átalhágtam minden 

parancsolatidat és szent törvényidet nemcsak restségemből és 

gyarlóságomból, hanem sokszor szántszándékból is ellene járván az én 

tulajdon értelmemnek, sőt bennemlévő Lelkednek is, azokért az én 

gonosz cselekedetimért ellenem protestáló indításinak elannyira, hogy 

igen megsebhedtem lelkemisméretét. Szentlelkedet, ki által engemet az 

idvesség napjára elpecsételtél (Ef. 4,30) igen megszomorítottam. Te 

megszentelted vala az én lelkemet és testemet, hogy lakó temploma lenne 

a Szentléleknek, én pedig nyavalyás bűnös ember mindkettőt 

megrusnyítottam, minden tisztátalanságnak és ocsmányságnak szemeivel. 

Gyönyörködtetvén szemeimet hiábavalósagoknak nézésében, füleimet 

tisztátalan és szemtelen beszédeknek hallgatásában, nyelvemet 

trágárkodásban és rágalmazásban. (Zsolt. 119,37; És. 6,5). Kezeim 

undokságokkal annyira teljesek, hogy ugyan átallom Hozzád emelni őket, 

lábaim az én (gonosz) utaimon hordoznak engemet. Az én elmém és e 

világi dolgokban igen gyors okosságom (Rom. 3,15-16.) egyedül csak a

„150

150 BAYLY, L. 1842. 135-136.
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lelki, a mennyei dolgok felől való elmélkedésekben vak és tompa, 

emlékezetem, melynek az istenes dolgoknak mintegy tárházának kellene 

lenni, nincs korán is jó dolgoknak, mint a hívságoknak említésére oly 

alkalmatos. Sőt édes URAM, siralmas tapasztalás által vettem eszembe, 

hogy természetem szerint az én szívemnek minden indulatja és gondolatja 

szüntelenül való bűn és vétek. (1 Móz. 6,5) És ezeknek az én 

számlálhatatlan bűneimnek száma sokkal több hajamszálainál, (Zsolt. 

40,13) melyek mint egy undok bélpoklosság elhatalmaztanak rajtam, 

elannyira, hogy tetőmből fogván talpomig fekélyes vagyok (És. 1,6). 

Meguntam Istenem ennenmagam azokért magamat (2 Sám. 6,22), hát a 

te szentséges tekinteted előtt micsodás megunt állapottal lehetek?’

Vizsgáljunk meg ezek után néhány fordítási részletkérdést. Az angol 

szöveg „unclean and defiled creature” kifejezése magyarul „tisztátalan és 

mocskos teremtmény”-ként jelenik meg, a „conceived in sin, living in 

iniquity” „bűnben foganattam, álnokságban éltem”-ként, noha a „iniquity” 

szó szerinti jelentése: romlottság. A „so that I wounded my conscience”, 

amely angolul meglehetősen hivatalnokias és furészporízű, Medgyesi 

interpretációjában - „megsebhedtem lelkemisméretét” - hatásos és 

drámai. Az „I, wretched sinner” szó szerint „én, nyomorult bűnös” 

magyarul „én, nyavalyás bűnös embereként jelenik meg, az eredetiben - 

legalábbis mára - „zöld”, azaz környezetvédő, illetve mosodai hangulatú 

„pollution and uncleanness” pedig „tisztátalanság”-ként és „ocsmányság”- 

ként. E ponttól kezdve már egy törvényszerűséget figyelhetünk meg: 

Baylv rokon értelmű, azonos nyomatékú jelzői közül a második Medgyesi 

tolla alól mindig legalább egy fokkal erőteljesebben kerül ki, a középfok

értékű minősítésből az azt követő, gorombább jelzővel az emberi 

gyengeségek, méltatlan viselkedési formák felső foka lesz. Voltaképpen 

annak lehetünk itt tanúi, hogyan ötvöződik a puritán kommunikáció

,151

151 Medgyesi P. 1936. 215-216.
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eszményeinek megfelelő „plain style” a változatos indulati elemek 

Medgyesire (is) olyannyira jellemző alkalmazásával.152

A hangsúlyosabbá-erőteljesebbé tett második jelző e fordítói 

módosításakor az is úgyszólván törvényszerű, hogy a jellegzetes, 

többnyire önostorozó puritán szókincs-tár legterheltebb, 

legközhelyszerűbb „rusnya, nyavalyás” etc. kerülnek a megfelelő angol 

szó helyére. A hatás körülbelül olyan, mintha egy mai magyar műfordító 

az épp aktuális magyar divatszavakkal tűzdelné meg fordítását. Ami 

ugyan hatásos fordítói fogás lehet ideig-óráig, hosszú távon azonban 

hatástalanítja vagy legalábbis gyengíti az eredeti szöveg erejét. Különösen 

hatásromboló, ha ugyanaz a szerencsétlen nyelvi megoldás néhány 

mondaton belül megismétlődik; esetünkben akkor, amikor az „I have 

defiled both”-ból - egy megelőző „rusnya” jelzőt követően - „mindkettőt 

megrusnyítottam” lesz.

Előfordul azonban az is, hogy az önkényes fordítói módosítások 

kifejezetten javára válnak a szövegnek. Például akkor, amikor Bayly 

„impure” és „unchaste” szavaiból, amelyek az angolban olyannyira rokon 

értelműek, hogy akár ki is válthatják egymást, a magyarban „tisztátalan és 

szemtelen” lesz, a nagyobb jelentésbeli különbséggel plasztikusan jelezve 

azt a hevületet, amellyel a szerző önmagát és olvasóit (hallgatóságát!) 

ostorozza. A vizsgált szövegrészeknek egészen eddig a pontjáig 

Medgyesi mindössze egyszer, egy „Jézus Krisztus” erejéig bővítette az 

eredetit; fordítása itt már lényegesen letisztultabb, szöveghűbb, 

müfordítóibb, mint az előbbiekben tárgyalt passzusokban. Legfeljebb 

pontosító bibliai locus-jelzésekkel fejeli meg a szöveget, mintegy ott is 

„megteologizálva” azt, ahol Baylynek nem állt szándékában. Egy 

mérsékelt magyar puritán esetében azonban, aki ez idő tájt a református 

ortodoxia honi fővárosában, Debrecenben működött, ez mindenképpen 

bölcs és szükséges önvédelmi , illetve a mű elfogadását biztosító lépés

KECSKEMÉTI Gábor, A puritánusprédikációeszmény, in KECSKEMÉTIG. 1996.
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volt. Szövegszentesítés ez is, csakúgy mint fordítói vállalkozása 

kezdetekor, ám ezúttal már nem az eredeti szöveg túlbeszélésével- 

túlírásával, csupán igehelyek betoldásával manipulálja közönségét.

Nem ritka, hogy az eredeti szöveg, pontosabban az angol nyelv 

sajátosságai kényszerítik apróbb szövegmódosításokra Medgyesi Pált. 

Például a „mine own ways” esetében, amely az angolban nyomatékosítást 

hangsúlyozó kettős birtokos szerkezet, szóról szóra azonban legfeljebb 

egy Dollár papa amerikás magyarságával lehetne visszaadni, imigyen: „az 

utak, amik nekem vannak”. Itt tehát száz százalékig indokolt, sőt, 

valóságos „inventio poeticá”-nak mondható a Medgyesi-féle megoldás, a 

kettős birtokos szerkezet, a „mine own” feloldása, behelyettesítése egy 

erőteljes és helyénvaló jelzővel, a „gonosz”-szal, hiszen itt az Istentől 

messze vezető, tehát valóban kártékony utakról van szó. Ugyanígy nem 

kárhoztathatjuk a jeles igehirdetőt azért, hogy a „loathsome leprosy”-t 

„undok bélpoklosság”-nak fordítja, még akkor sem, ha megfelelő magyar 

szavak híján kénytelen ezt az ostorcsapás-csípősségű alliterációt 

feláldozni.

Végül - egyben azt is érzékeltetve, hogy Medgyesi Pál az angol 

szöveg magyarítása során korábbi nyelvi gazdagsága mellé a fordítás 

hónapjai során nyelvi önfegyelemre, önmérsékletre is szert tett, nézzünk 

most egy olyan példát, amikor nem szinezi-erősíti-vadítja, hanem fakítja- 

halkítja-szelidíti az eredetit: „...how much more abominable must I then 

appear in thy sight !” magyarul így' hangzik: „...micsodás megúnt 

állapottal lehetek .” (t.i. én, bűnös, Isten szentséges tekintete előtt!). Az 

„abominable” szótári jelentése: „utálatos, undorító, förtelmes, undok, 

visszataszító, gyűlöletes, tűrhetelen, kibírhatatlan, gyalázatos 

(állapot).”15' E jelzők közül Medgyesi angol-magyar nagyszótár híján is 

ráérzett a mértéktartóbb, de a bűnt elutasító Teremtő reagálását jól

153 ORSZÁGH L. 1970. 4.
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érzékeltető „tűrhetetlen”-hez stilisztikailag igen közel álló „megúnt 

állapof’-ra.

E talán kissé hosszadalmas fejtegetéssel azt igyekeztem bizonyítani: 

Medgyesi munkája - a „the making of a poet” analógiájára - a „the 

making of a translator”, azaz a fordítóvá formálódás-alakulás szép 

példája. Azé a szellemi szimbiózisé, amelynek során nem csupán a fordító 

munkálja az átültetendő szöveget, de az eredeti szöveg is módosítja a 

fordító kezdetben önkényesebb, tolakodóbb nyelvezetét. Ahol ez a 

kölcsönhatás megvalósul, ott válik-válhat a fordítás művészetté. 

Medgyesi teljesítménye ebből a szempontból is feltétlenül iskolateremtő 

példa, amely nem csupán az elfogult kortársi magasztalások tükrében volt 

a műfaj egyik legkiválóbbja, hanem - többek között - egy jó 

emberöltővel későbbi értékelésben is, amelyet e végeredményben 

mégiscsak perem-mozgalom „lecsengése”, „elhalása” idején már aligha 

sugallhatott valamiféle „puritánus confratemitas”. Martonfalvi György 

Debrecenben, 1681-ben megjelent Szent históriáikra, gondolok itt, 

Köleséri Sámuel debreceni lelkipásztor verses előszavára:

„Illyenek valának: Medgyesi, Tóinai,

Ki-teijett híreket kiknek fenn forgani 

Tudgyuk...

Kik élő nyelvekkel s’ elmés írásokkal 

A’ Magyari hazat ékesiték fontai,

A’ Barbariestül tisztiták haszonnal,

Mutogatván Magyar hogy el-ér másokkal. >>154

Természetesen jól tudom, hogy a fentiekben vázolt fordítás

háttértörténet (egy, ennél részletezőbb fordításelemzés nem a magyar 

művelődés- és irodalomtörténet, hanem az anglisztikai vizsgálódások 

körébe tartozna!) az eddigi Medgyesi-szakirodalom eredményeihez

1M Rmktxvii. sz. 11. 16.
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képest legfeljebb néhány gondolat- vagy zárójelnyi módosítást jelent. 

Ahhoz azonban talán elegendő, hogy a puritán prédikátor, a tudós 

nyelvművelő és hitépítő író mellett úgy tekintsünk Medgyesi Pálra, mint 

első tudatos műfordítóink egyikére. Hogy e hivatásnak is valóban 

elkötelezettje volt, arra bizonyíték egyetlen fennmaradt Janus Pannonius- 

fordítása. A kalandos sorsú Romulidae Catmas-epigramma Medgyesi-féle 

változatával Bán Imre foglalkozott behatóan; e költemény a maga 

szomorú történeti hátterével-hivatkozásaival különösen a magyar 

protestáns, s ezen belül is a puritán szerzők kedvelt exemplumává, mi 

több, halotti oráció-ékítményévé vált. Az eredeti szöveg így hangzik:

„Romulidae Cannas, ego Vamam clade notavi: 

Discite mortales non temerare fidem.

Me nisi Pontifices jussissent rumpere foedus. 

Non ferret Scythicum Pannonis óra jugum.”

Nyersfordításban: „A rómaiak Cannaet, én Várnát tettem nevezetessé 

vesztemmel. Tanuljatok, halandók, hogy meg ne szegjétek az esküt. Ha a 

főpapok nem kényszerítettek volna a hit megtörésére, a pannonok földje 

ma nem viselne szkita - értsd: török igát.”155

Ez a szikár és nagyon tömör vers a puritán „megprédikálás” 

normáinak, a tizenhetedik századi retorikának a maga eredeti valójában 

semmiképpen nem felelhetett meg. A halotti oráció szükségképpen 

hatásvadász, drámai elemekben gazdag műfajának pedig különösen nem; 

márpedig Medgyesi kizárólag egy nevezetes halott elparentálása kedvéért 

fordította le a verset. Mivel pedig Bán Imrének, a magyar puritán 

irodalom kiváló ismerőjének elemzése megerősíti, hangsúlyosabbá, s talán 

elfogadhatóbbá is teszi mindazt, amit én a korábbiakban a Praxis Pietatis 

magyar szövegéről írtam, hadd vegyem itt kölcsön bölcs és meggyőző 

érveit. „Ugyancsak nemzeti katasztrófával, az 1658-as év szörnyű

155 BÁN I. 1976/III. 46.
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háborús csapásaival - lengyel pusztítás a Felvidéken, török betörés 

Erdélybe - kapcsolatos Medgyesi Pál hivatkozása is. Ibrányi Ferenc fölött 

Ibrányban 1659. július 29-én mondott temetési beszédében: 

„Elhallgassam bár a régieket: ne szóljak Várnáról Romániában az előtt 

215 esztendőkkel esett szomorú romlásunkról, Amurates Török császár 

miat, kivel Akkori Királyunk Vladislaus, a Pápa követének ösztönzésére, 

igazság kívül a irigyet felbontotta vala. Melyről illen keserves 

Epitháfiumot irt volt egy jámbor Poéta: Rumulidae Cannas . Mellyet 

illyen Magyar Strophákban fejezek én ki:

Romaiak Cannast,

A Magyarok Várnát

Jól meg-festék vérekkel:

Tanulj minden innen, 

Szőmyö hitszegésben

Ne leledzél senkivel:

Izgága ha Pápa 

Hazánk, nem lesz vala,

Bírnánk most is békével.”

Ez a szép Balassi-strófa az első művészi Janus-fordítás 

irodalmunkban. A költeményt erősen elmagyarosítja, protestáns

szellemben értelmezi („a pápa izgágasága”), egyszóval jelentékenyen 

aktualizálja. Az utolsó három sor merész ..közöléses” szórendfordítása
„156szinte Baróti Szabó Dávidot előlegezi.

„Elmagyarosítás”, „jelentékeny aktualizálás” - ez a minősités 

voltaképpen a magyar puritanizmus minden forditójára-átírójára jellemző; 

erre a tanult-világlátott-talentumos nemzedékre, amely azonban igen 

gyakran a végzetes önsorsrontásig (lásd: Apáczai!) ehhez a földhöz
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ragadt, s teljesen alkalmatlan volt arra, hogy bármilyen korabeli „brain- 

drain” (agyelszívás) alanya legyen. Szerencsénkre, mert a 17. század e 

szűk emberöltőnyi korszakáról jóval kevesebbet tudnánk, ha egy-egy 

elsősorban angol, olykor másnyelvű hitépítő munkát nem a maguk 

szüntelen „hic et nunc” parancsának engedelmeskedve ültetnek át 

magyarra. Ám annyit bízvást elmondhatunk, hogy e szerzői-átírói 

gárdában Medgyesi az egyetlen, akinél a magyarított szöveg „Hungarus” 

fordulatai ellenére mégis műfordítással van dolgunk, azaz olyan textussal, 

amelyben felismerhető az eredet mű szerkezete, a szerző érvelési módja, 

sőt, szókészlete is csaknem hiánytalanul megőrződik. A bővítések kivétel 

nélkül a nyelvi ornamentika körén belül maradnak, így nem érezzük őket 

hamisnak és erőltetettnek. A korszellemnek megfelelő tartalom mellett a 

hitelesség és magyarosság szerencsés arányának köszönhetően a Praxis 

Pietatis páratlan sikere és hosszan tartó utóélete.

Egy imádságtörténeti könyv szerzője egyenesen a korszak magyar 

szellemi és irodalmi életének legjobbjai közé helyezi Medgyesit: „Sem 

Gyöngyösinek főúri házasságokat pengető rímei, sem Apáczai Csere 

János Logikátskája nem jelentett a nemzet egyetemére (azaz 

egyetemességére! - P. E.) nézve annyit, bármilyen irodalmi vagy 

tudományos értékek is önmagukban, mint Medgyesinek Praxis 

fordítása.”157

Erre az értékre még a Praxis háromszázadik születésnapján is ráérzett 

a magyar olvasóközönség, elsősorban a református értelmiség. Igaz, a 

szöveg gondozója ezúttal is a Medgyesi-rajongó Incze Gábor volt, a 

mértéktartó előszót azonban Ravasz László írta. Nem a lelkes bevezető 

soroknak, hanem magának a Medgyesi szövegnek köszönhető tehát, 

hogy a könyv piacképesnek bizonyult. Gál István statisztikai közlését 

idézve: „A Praxis Pietatis-t számos egykorú kiadása után, az első kiadás

156 BÁN I. 1975/IIL 46-47. 
157 Incze G. 1931. 6.
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300. évfordulójára Incze Gábor adta ki, a mű egy év alatt 3000

A harmincas évek olvasási szokásait, ízlését, 

sikerlistáit figyelembe véve ez az apró adat önmagán túlmutató 

tanúságtétel Medgyesi írói-műfordítói mivolta mellett, hiszen azt jelzi, 

hogy munkáját egy jóval későbbi, puritánnak már igazán nem nevezhető 

kor olvasói is el- és befogadták.

»158példányban kelt el.

158 Gál I. 1944. 253.
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„MAGYAR KIADÁST NEM EMLÍT...” - ANGOLOK A 
MAGYAR PURITÁNOKRÓL

A most következő rövidke fejezet - legalábbis a csírája - még mindig 

Medgyesivel kapcsolatos. Azzal a szomorúsággal vegyes felháborodással, 

amelyet Esze Tamás nevezetes Praxis Pietatis tanulmányának alábbi 

sorai keltettek bennem: „Az a véleményünk, hogy a Praxis Pietatis 

nagyobb hatást gyakorolt Magyarországon, mint bárhol másutt a világon, 

Angliát kivéve. Ezért különös, hogy a Cambridge Bibliography, amely a 

Praxis Pietatis különböző nyelvű fordításait számontartja, magyar kiadást 

nem említ, pedig a British Museum könyvtárában megvan a Medgyesi- 

fordítás második kiadása.1'9 Harminc év telt el azóta,hogy Esze Tamás 

ezeket a sorokat leírta, ám az angol nyelvű szakirodalomban tallózgatva 

ma is sokkal gyakrabban érik a magyar olvasót ilyen, azaz 

történelmünkről, kultúrtörténetünkről, irodalmunkról való teljes nem

tudást tükröző élmények, mint ellenkező előjelűek. Mindmáig 

ritkaságszámba mennek az olyan angol kutatók, mint a fiatalon elhunyt 

zenetörténész, Bartók-monográfús Colin Mason vagy a már említett 

Evans-tanítvány, Grahame Murdock.

Nem akarok azonban igazságtalan lenni: a közöny és elzárkózás, a 

megrögzött inzularitás elszomorító példái mellett néhány olyan műről is 

szót ejtek a továbbiakban, amelyeknek szerzői meglepő otthonossággal 

mozogtak a kontinens és közelebbről Kelet;Európa, sőt, hazánk 

történelmében. Egyikőjük, John Stephen Flynn valósággal Dániel Defoe: 

The True Born Englishman (A tősgyökeres angol) című verses 

pamfletjének modorában ír: „Defoe érvelésének lényege az, hogy' az

160

159 EszeT. 1963. 46.
160 Fodor A. 1972. 36-37. - Fodor A. 1991. -Murdock, G. 1996.
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angol etnikailag kevert nemzet, a „tiszta fajú” angol puszta fikció.161 

Flynn argumentációjának központi gondolata olyannyira megegyezik a 

Defoe-vers érvelésével, hogy érdemes szó szerint idéznünk, mint két nagy 

szellem, két önbezárástól mentes angol ritka találkozását: „...és ebbe a 

nagyon kevert fajú népbe folydogált bele csöndesen és majdnem 

észrevétlenül, számtalan folyócska, számos európai és keleti forrásból. A 

rátarti angol vagy brit ennélfogva korántsem egyívású, nem valamiféle 

angol földből saijadt friss és tiszta teremtmény, aki semmivel nem 

tartozik az emberiség nem-angol felének ... hanem ... igenis elkötelezett 

adósa mind a kelet, mind a nyugat népeinek.

Elkézelhető természetesen, hogy Flynn szokatlan gesztusa és érvelése 

ír származásának köszönhető, éppúgy, mint Defoe-é a flamand 

ősöknek.16'' Szemléletét tekintve ugyancsak elszigetelődés-, 

elszigetesedés-ellenesnek, már-már „angoltalanul” széles látókörűnek 

tűnik F. S. Marvin már címében is rokonszenves, mindmáig alapműnek 

számitó munkája, az Anglia és a világ. A tizenhetedik századot elemző 

fejezet szerzője elismeri ugyan, hogy e korszak angol egyházi életét az a 

presbiterianizmus, továbbá az a puritanizmus is színezte, amelynek 

kialakulásához a kontinens - elsősorban természetesen Genf - és Skócia

5)162

is hozzájárult, sőt, azt is, hogy Európából nagy és jeles dolgokat kaptunk, 

ám rögtön hozzáteszi: „de mindezek Angliában eredendően nemzeti
)) 164jelleggel telítődtek..., s nekünk is bőven volt mit adnunk.

A brit elfogultságnak kijáró csendes rosszallást azonban csak a 

fejezet végkövetkeztetése változtatja a magyar olvasóban igazi 

felháborodássá, különösen, ha tekintetbe veszi azt a tanítványi, tudósi, 

hittestvéri hűséget és ragaszkodást, amellyel a puritanizmus-érintette 

magyar és erdélyi prédikátor-írók az Anglia-kultuszt táplálták és

161 SZENCZI—SZOBOTKA 1972. 258.
162 Flynn, J. S. 1920. 1.
163 Sampson. G. 1972. 378.
163 Grant. A. J. 1925. 95-99.
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terjesztették szűkebb és tágabb környezetükben. Próbáljunk azonban 

igazságosak lenni: ekkor, 1925-ben Fest Sándoron kívül nemigen akadt 

magyar kutató, aki angol nyelvű előadásokkal-publikációkkal, a 

nemzetközi tudományos életben való folyamatos jelenlétével oldhatta 

volna a szigetországiak régiónkkal és országunkkal kapcsolatos 

információszegénységét és részben ennek köszönhető közönyét. Az 

alábbi állítások azonban mindeme mentő körülmények mérlegelése 

ellenére sem fogadhatók el: „A puritán mozgalom alapvetően és kizárólag 

angol maradt, noha eredete Genfbe nyúlik vissza, s úgy a francia 

hugenották, mint Németország morvái, továbbá számos más vidék lakói 

között találhatunk hasonló meggyőződésű embereket... A puritanizmus 

Anglia jelentős hozzájárulása volt Európa fejlődéséhez, egy másik és 

megkérdőjelezhetetlen érték, amit a szabadság ügyéért, úgy a gondolat, 

mind a cselekedet szabadságának ügyéért hoztunk létre.»165 „...in many

other quarters something of the same kind” - ember legyen a talpán, aki 

eme inkább bizonytalanító, mintsem pontosító jelzők tengerében épp 

Magyarországra és Erdélyre lel rá...

Horton Davies egyháztörténész három évvel későbbi könyve egészen 

más szemléletet tükröz. Annak a ritka pillanatnak lehetünk itt tanúi, 

amikor egy angol szerző a kontinens hatását, jelentőségét hangsúlyozza a 

puritanizmus kibontakozásában és megszilárdulásában: A puritánok 

istenimádása és a kontinens református egyházai című fejezetben egy 

névtelen apologetika-gyűjteményből idéz; e dokumentum felsorolja 

Európa mindazon református egyházait, amelyekben a hívek az úrasztala 

előtt állva, s nem térdepelve vették magukhoz a szent jegyeket: „Mindazt, 

ami az igaz reformátusok közt nincs szokásban... mi is elvetjük... a hithű 

református egyházaknál nincsen szokásban a térdeplés az úrvacsora 

vételekor: ennek bizonyságául elegendő Franciaország, Flandria, 

Magyarország (az eredeti szövegben a latin Hungáriáé és nem of

165 Grant, A. J. 1925. 103.
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Hungary vagy Hungary’s szerepel!) Lengyelország, Bern, Zürich, 

Szavoja és Skócia egyházait tekintenünk...”166 Magyarország, majd a 

későbbiekben Erdély még két alkalommal felbukkan Davies könyvében; 

mindkétszer ugyancsak a kontinens egyházainak az angol puritanizmusra 

ható, azt megerősítő tényezőjeként. Az első alkalommal, a betegeknek 

kiszolgáltatott házi úrvacsora kérdésében Magyarország egyenesen a 

felsorolás élére került - valószínűleg azért, mert egy jeles korabeli 

magyarbarát teológus, Durel A tengerentúli református egyházak 

kormányzása és istentiszteleti rendje című művéből (1662) vette az 

adatokat, s - ritka kivételként - ez a tizenhetedik századi szerző egyházi 

életünk minden mozzanatát jól ismerte: „A betegeknek kiszolgáltatták az 

úrvacsorát Magyarország, Erdély, Lengyelország, Litvánia és Hessen 

egyházaiban.”167 Az ezt követő magyar vonatkozású idézet nem a 

kontinens hatását erősíti meg; itt egy olyan momentum kerül említésre, 

amelyben az angolok teljesen eltérő szokásjogot követtek. A forrás ismét 

Durel könyve: „Tőle (Dureltől) tudjuk meg azt is, hogy Magyarország és 

Erdély lelkészei hosszú mentét és palástot hordanak, otthonukból kilépve: 

„Mindazonáltal — írja Horton Davies - az angol puritánok makacsul 

elutasítottak bármiféle papi öltözéket.

Alan Simpson amerikai kutató puritanizmus-könyve elsősorban 

kortársi szerzők - az ötvenes években publikálok - közleményeinek 

kompilációja. Hogy a kelet-európai események, történeti és spirituális 

történések milyen távol állnak tőle, arra egy különösen ügyetlen 

választása az indirekt bizonyíték. Közelebbről, az a részlet, amelyben L. 

J. Tinterud. A puritanizmus eredete (1951) című művének - amelyről 

egyébként semmiféle könyvészeti adatot nem közöl - egy kivételesen 

balul sikerült és félrevezetőén szűkítő meghat árázását tökéletesnek

,U6S

166 Davies, H. 1948. 35-36. 
16~ Davies, Н. 1948. 44. 

Davies, Н. 1948. 47.168
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fogadja el. A kérdéses kifejezés: „Calvinismus = Rhineland
«169protestantism ” „A kálvinizmus = a Rajna-vidék protestantizmusa.

Zárójelben jegyzem meg: még ez balkezes definíció is valóságos 

bravúr az egyébként kiváló és szellemes müvelődéstörténész, Bamber 

Gascoigne 22 évvel későbbi teljesítményéhez képest, aki A keresztények 

című rendhagyó egyháztörténetében a puritanizmus kérdését sommásan 

elintézi a zarándok atyákkal, s egyetlen szót sem ejt arról, hogy e 

mozgalomnak bármi köze lenne a kontinenshez.

Mivelhogy Angliába látogató magyarjaink elsődleges célja a 

diákoskodás, az ismeretszerzés, a tudatos vagy ösztönös minta- és 

modellkeresés volt, úgy vélem, nem nem érdektelen legalább egy

170

momentumot felidéznem az Oxford és Cambridge a változás útján 

(1558-1642) című iskolatörténeti munkából. Ebben a könyvben fontos 

szerepet kapott ugyan a magyarokat is befogadó Emmanuel College, sőt, 

a magyar peregrinusok egyik fo-fő mentorának számító, pátriárka-kort 

megért William WhitakerrőL aki egy ideig az Emmanuel College 

házfonöke is volt, a szerző azonban sem az ő magyarjairól, sem más, a 

kontinensről érkezett tanuló inakról nem tesz említést. Ennek ellenére 

nem kelt bennünk semmiféle hiányérzetet, mert amit az oktatás 

módszeréről-stílusáról, illetve a puritánok jellegzetes gesztusairól, 

tetteiről elmond, az megvilágítja egyben a magyar puritánok egy-egy 

cselekedetét, megnyilatkozását is. Olvashatunk például arról, hogy - 

ellentétben a rigorózusabb német és svájci oktatási módszerekkel - a 

hallgatóknak nem kellett kötelezően részt venniük az órákon, mi több a 

magiszteri fokozatot megszerezni készülők is elsősorban „a társaiktól és a 

kollégiumi kápolnák házfőnökeitől fölszedett teológiai közhelyekből 

éltek.”171 Kimondatlanul, konkrétumok nélkül is még közvetlenebb 

magyar vonatkozása van annak a részletnek, amely Tolnai Daliék 1638.

169 Simpson, A. 1955. 3. 
Gascoigne, В. 1993. 206-211.170
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február 9-én Londonban keletkezett, illetve aláírt „Formula 

singularitatis”-ának keletkezési körülményeit világítja meg.172 E részletből 

ugyanis egyértelműen kiderül, hogy Tolnaiék liga-alapítása, kiáltvány

fogalmazása korántsem volt egyedi és egyéni kezdeményezés, inkább 

egyfajta „puritán rítusnak”, mindennapos gyakorlatnak számított: „A 

puritánok számos alkalommal írtak alá petíciókat, vagy azért, hogy 

szeparatizmusukért elítélt társaik számára a civil és egyházi hatóságoktól 

kegyelmet kéijenek, vagy pedig azért, hogy az egyházi törvények durva, 

erőszakos alkalmazása ellen tiltakozzanak.”17, A számos párhuzam közül 

ezúttal egyet szeretnék kiemelni: Curtis könyvéből és a Formula 

szövegéből is egyértelműen kitűnik: a puritánok fokozott felelősséget 

éreztek egymás lelki üdvössége iránt, illetve azért, hogy ne csupán 

önmagukat, de hittestvéreiket is mindenkor megvédelmezzék a külvilág 

és az egyházi hatalmasságok támadásaival és gyakori retorzióival 

szemben.

Tekintettel arra, hogy a fennmaradt diáknévsorok tanúsága szerint 

(az ezirányú kutatásokról bővebben írtam egy korábbi fejezetben) még 

1660 után is számos magyar peregrinus megfordult Angliában, 

reménykedve vettem kézbe С. E. Whiting e korszakot elemző 

részletkérdésekre kitérő munkáját. Ám az ígéretes Külföldi protestánsok 

Angliában című fejezet teljes csalódást okozott. Olvashatunk ebben 

hugenotta menekültekről, Norwich város holland és francia 

gyülekezetéről, arról a királyi pátensről, amely biztosította az Angliába 

menekült litván protestánsok vallászabadságát, s ráadásként még az 

Angliába menekült, Gerhard Martens lelkész vezette hamburgi luteránus 

gyülekezetről is. A szerző e meglehetősen tarkabarka felsorolás végén 

nagy' pátosszal így ír: „Az angol nemzetet régtől fogva megrázták a 

külföldi protestánsok szenvedéseivel kapcsolatos történetek.” Nem

171 Curtis. M. H. 1959. 185.
Bővebben lásd erről.: Zoványi J. 1911. 20-36.172
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tovább, mint a németekig terjedő figyelmének, illetve meglehetősen 

szeszélyes adatközlésének egyik oka az lehetett, hogy elsősorban az 

Állami Levéltár No. 964-es jelzetű kötetére, azon belül is az 1618-1688 

között Angliában tartózkodó „protestánsok és idegen nemzetiségűek” 

cím szavú listára támaszkodott. Ezekkel a brit jegyzékekkel pedig - 

készüljenek bár a British Museumban vagy bármely más központi 

intézményben - úgy tűnik, nincs szerencsénk, nekünk, magyaroknak; 

ezekből úgyszólván mindig és végzetesen „kifelejtődünk”.174

Vázlatos áttekintésemben kivételes helyre kerül Keith L. Sprunger 

munkája, amely fó feladatának az angol-holland puritán kapcsolatok 

felderítését tekintette ugyan, ám számos, témánk szempontjából igen 

fontos információt is közöl. Elsősorban azért, mert az elsősorban William 

Ames (Amesius) munkásságát, az ő hollandiai működését elemző 

könyvben a magyarok is főszerephez jutnak. Nem is lehet ez másként, 

hisz éppen itt, „a szabálytalankodó prédikátorok kikötőjében’ 

ismerkedtek meg vándordiák hazánkfiai a puritán eszmékkel: 

„Mindenünnen érkeztek diákok. Bár legtöbbjük frízföldi volt (mivelhogy 

Franeker egyetemi város volt már akkor is a Frízföld fővárosa), illetve 

más holland tartományokból származó, sokan jöttek Európa minden 

részéből. Az 1620-as években számos magvar, lengyel és cseh találta meg 

az utat Franekerbe.”176 Amesius és magyar tanítványai között olyan 

szoros volt a kapcsolat, hogy a jeles teológus egyik korabeli kiadója, a 

csak névbetűivel jelzett S. O. is kiemelt helyen említi őket az egyik 

Amesius kötet előszavában: „...minekutána számosán érkeztek hozzá 

Magyarországról, (itt ismét a Hungária és nem a Hungary szó szerepel, 

mint a legtöbb tizenhetedik századi dokumentumban), talán a magyar 

diákok angolok számára oly szokatlan deákossága miatt is!)

5175

ПЗ CURTIS, M. H. 1959. 190.
1,4 Whiting, C. E. 1968. 346-351. 
1 ” Sprunger, K. L. 1968. 28.
1 6 Sprunger, K. L. 1968. 75.



91

Lengyelországból, Poroszországból és Hollandia más vidékeiről... és 

semmi másért nem időztek itt, mint az iránta érzett szeretetből.”177 Az 

igazi meglepetés azonban még csak ezután következik. Amesius híres 

Medulla Theologiae című ramista kompendiumának elterj edésével 

kapcsolatban Sprunger egy 1942-es - mint a korábbiakban már láthattuk, 

épp a negyvenes évek jelentették a magyar-angol puritán kapcsolatok 

vizsgálatának első igazi virágkorát - magyarországi közleményt, Hazagh 

Mihály Amesius és a magyar puritánizmus című tanulmányát használta 

forrásul, amely az Angol Filológiai Tanulmányok IV. kötetében jelent 

meg. Ez pedig vagy szerzőnk kevéssé valószínű magyar nyelvismeretét 

feltételezi, vagy azt, hogy Hazagh cikkének volt egy általam ismeretlen 

angol nyelvű változata is: „A távoli Erdélyből érkező utasok jelentették, 

hogy Amesiust tanítják iskoláikban. MAGYARORSZÁGON (így, csupa 

nagybetűvel!) művei lobbantották lángra a keleti (kelet-európai) 

puritanizmus szikráját, amint erről a 17. századi magyar teológiai művek 

is tanúskodnak.”178 Amesius értékelése - természetesen - meg is kívánja 

a magyar történelem és egyháztörténet legalább valamelyes ismeretét, 

hiszen a Franekerben tanuló magyar - zömében erdélyi - peregrinusokkal 

való kapcsolata mélységében és hatásában legfeljebb Melanchton 

wittenbergi működéséhez hasonlítható.1'9

Végül - bármilyen szívesen tenném is - nem hagyhatom ki e vázlatos 

felsorolásból az Angliában élő Czigány Lóránt professzor The Oxford 

History’ of Hungarian Literature-jét. E közel ötszáz oldalas kötetben 

mindössze néhány mondat jut a puritanizmus, a magyar puritán szerzők 

témájának, az is hézagos, tévedésekkel teli: „Erdélyben a puritanizmus 

vert gyökeret. A puritanizmus fellépése legfőképpen azoknak a 

kapcsolatoknak köszönhető, amelyeket Erdély a mozgalom eredeti 

szülőföldjével, továbbá Hollandiával tartott fenn. S bármilyen jótékonyan

177 Sprunger, K. L. 1968. 80. 
Springer. K. L. 1968. 259.178
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hathatott is ez Erdély szellemi fejlődésére, a szépirodalmat, különösen a 

pompázatos barokk költészetet, csírájában fojtotta meg. Ez - t.i. a 

puritanizmus - lehetett a felelős a költészet nyilvánvaló mellőzéséért is az 

országrészben. A próza az, különösen az értekező próza és az 

önéletrajzok, amelyek uralkodó műfajok a 17. század második felében és

Ez minden. A továbbiakban Czigány még 

megemlíti Tolnai Dali János, Apáczai és Tótfalusi Kis Miklós nevét. 

Medgyesi Pálra egy fél mondat sem jut. Az a kultúránk iránt érdeklődő 

angol, aki fokozott bizalommal veszi kézbe egy Magyarországról 

elszármazott irodalomtörténész munkáját, ezek után nem tájékozottabb, 

hanem halmozottan félretájékoztatott lesz. kezdve azon, hogy a 

puritanizmus - ha marginális, nem az egész országra kiterjedő jelenség 

volt is - nem korlátozódott csupán Erdélyre. Legalább Debrecen és 

Sárospatak említést érdemelt volna. Ami pedig a puritán művek 

„irodalom befagyasztó” (Puritanism frowned upon belles lettres) hatását 

illeti, ez így még egy laikus, egy nem-irodalmár szájából is gyöngécske 

közhely. Ha pedig már a prózának - úgy-ahogy, s itt is pontatlanul, hisz 

épp az angol forrásokból származó számtalan életvezetési könyvet 

mellőzi végzetesen - mégiscsak juttat valamicske ielentőséget-szerepet, 

akkor legalább egy mondat erejéig jellemeznie is kellene azt, különös 

tekintettel a magyar irodalmi nyelv kialakulásában, megszilárdulásában 

betöltött szerepére. A Czigány-féle irodalomtörténet egyébként a puritán 

kérdéskör felületes tárgyalásától függetlenül sem igazán alkalmas a 

magyar irodalom szigetországi bemutatására, elsősorban a szerző 

szakmai aranytévesztései miatt: számos minomál is minorabb külföldre 

szakadt magyar szerzőt tárgyal indokolatlan teljedelemben, jobb ügyhöz 

méltó buzgalommal, miközben a régi magyar irodalom kézikönyvének 

nyilvánvaló mostohagyereke. Igaz, az Oxford History nem szakkönyv,

•)“> 180a 18. század során.

179 Szabó A. 1993. 626-638. 
Czigány L. 1984. 62.180
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hanem művelt laikusoknak szánt vezérlő kalauz, amelyben egy-egy 

részletkérdésnek mindössze 1-2 oldalnyi terjedelem juthat. De épp ezért 

fokozott a szerzői felelősség, ezért nagyobb a visszaélés veszélye, mint 

ott, ahol a tévedéseknek és a telitalálatoknak egyaránt jut hely.

Bevallom, volt valamelyes illúzióm azzal kapcsolatban, hogy legalább 

az abszolút puritán fellegvárnak számító Sárospatakról valamivel 

pontosabbak az angol tudósok ismeretei. Sajnos, csalódnom kellett. A. P. 

R. Howatt könyve, amelynek témája az az angol nyelvoktatás 

világtörténete, egyébként az aprólékosságig alapos munka, tud minden 

18. századi cári udvari nyelvmesterről, csak éppen Patakkal kapcsolatban 

terjeszt hamis adatokat. Ezt írja ugyanis: „Ő (Comenius) megbízást 

kapott arra, hogy panszofista iskolát alapítson (!) Északkel et- 

Magyarország Sáros Patak (így!) nevű kisvárosában.”181 A tévedés 

nyilván abból adódhat, hogy Howatt soha nem ellenőrzött angol 

szakirodalmi anyagot használt. Igaz ugyan, hogy az Orbis sensualium 

pictus Hoole fordításában 1659-ben angolul is megjelent, s gyorsan a 

leghatékonyabb angol nyelvoktatási segédeszközök sorába emelkedett, s 

így szerzője ugyancsak elhíresült a szigetországban. Mindez azonban 

korántsem indokolja 1650-1654 közötti sárospataki működése és az 

1547 körüli iskolaalapítási dátum egybemosását. Ezek után már 

korántsem meglepő, hogy Howatt-nak nincs tudomása Komáromi 

Csipkés György angol nyelvtanáról, az Angliáim Spicilegitimről.

Örömmel mondanám ezek után, hogy a minden eddiginél 

tökéletesebb nyelvtudás birtokában - főleg Oxfordban - peregrináló 

legifjabb magyar bölcsészgenerációtól várható-remélhető legalábbis 

fokozatos „helyiérték-változás” a régi magyar kultúrát, közelebbről a 

magyar-angol puritán kapcsolatok illetően. Személyes tapasztalataim 

azonban azt mutatják, hogy' e sok szempontból kiváló és nemzedékemhez 

(hogy az idősebbekről ne is beszéljünk) képest kiváltságos helyzetű, mert
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szabadon vándordiákoskodó generáció legtöbb képviselője (tisztelet 

Koltay Klárának, s néhány, a régebbi korok kultúrájának elkötelezett 

társának) vajmi kevés érdeklődést mutat e témák iránt. így tehát 

pillanatnyilag a Graeme Murdockhoz hasonlóan megszállott angol 

kutatókra számíthatunk, optimális esetben még egy-egy nálánál kevésbé 

egyházi „vonzások és választások” keretei közt mozgó 

irodalomtörténészre is.

181 Hovatt, A. P. R. 1985. 45.
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SZABADULÁS A „KÁNAÁNI NYELVTŐL” AVAGY A PURITÁN 
SZERZŐK KÖLTŐI PILLANATAI

I. Általános alapvetés - Egy angol példa

Hogy az úgynevezett „kánaáni nyelv”, azaz a bibliai gyökerű írói 

ékesszólás milyen tehertétele, sallangja lehet egy mai irodalmi műnek, azt 

elsősorban az egyházi sajtó és könyvkiadás berkeiben járatos olvasók, 

kritikusok érthetik.

Az a 16-17. században még egyértelműen funkcionális 

metaforakészlet, amely elsősorban az eszkatológikus váradalmak, 

másodsorban pedig a két említett század és a Biblia világa közötti 

közvetlen kapcsolat (párhuzamok az Ószövetség népének és a 

magyarságnak a történelmében) hangsúlyozására szolgált, mára ugyanis 

elveszítette egykori szerepét. A puritán szerzőket egyébként már 

kortársaik is nem egyszer kárhoztatták agyon-kánaánizált szövegeik 

stiláris egyoldalúságáért, amely egy 20. századi amerikai poétikatörténész 

meglehetősen toleráns ítélete szerint mindössze annyit jelentett, hogy a 

puritán szerzők nem „imagisták”, hanem „allegoristák” voltak, azaz a 

Bibliából táplálkozó realitás-gyökerű képalkotás hívei. Szerzőnk 

mindehhez hozzáteszi még, hogy az angol puritán irodalomból kinőtt 

amerikai költészetben, például Robert Frost verseiben tovább él a való 

élet sok elemét felhasználó bibliai allegóriákból építkezés hagyománya, 

bár természetesen eredeti profetikus szerepétől megfoszt ott an. 

Ugyancsak Lowance hívja fel a figyelmet arra - ezúttal egy, a puritán 

poézisnek és poétikának szánt cikkgyűjteményben hogy: „a puritánok 

egyetértettek abban, hogy egyetlen nem-morális és nem az istenire

182

183

Erről bővebben: Petrőczi É. 1994.182
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irányuló téma sem méltó arra, hogy komolyan vegyék... Ők (ti. a 

puritánok) azon az állásponton voltak, hogy a verselés nem lehet több, 

mint az üres órák kellemetes időtöltése.” Szerzőnk ezek után idézi az 

1639-es keletkezésű, minden ízében puritán BAY PSALM BOOK 

előszavát. Ennek összeállítói az anyaországhoz, Angliához még erősen 

kötődő egyházi emberek voltak, tehát véleményük még az angliai puritán 

felfogást tükrözi. Vagyis ugyanazt az álláspontot, amely az Angliát járt 

magyarok költészettel kapcsolatos véleményét, ítéletalkotását is 

meghatározhatta, illetve formálhatta: „Isten oltárának semmi szüksége a 

mi fényesítésünkre...

A magyar peregrinusok csak-teológiai művekre összpontosító 

érdeklődésére, fordítói hevületére az alábbi olvasásszociológiai, illetve 

könyvkiadás-történeti adatok is magyarázatot adnak: „az Angliában 

1480-1640 közt nyomtatott könyvek több mint kétötöde vallásos munka 

volt, s 1600-1640 között (tehát részben épp honfitársaink Anglia járása 

idején P.É.) ez az arányszám még növekedett. Az 1619-es Jaggard 

katalógus tanúsága szerint ekkor a könyvek csaknem háromnegyede 

vallásos, illetve erkölcsnemesítő tartalmú volt; William London 1657-58 

között összeállított A legkeresettebb angol könyvek katalógusa című 

gyűjteményében a vallásos művek ugyanannyi helyet foglalnak el, mint az 

összes többi műfaj együttvéve... Mindez - fűzi hozzá jóval személyesebb 

hangú summázatként a száraz adatokhoz a szerző - nem is csoda, hiszen 

egy olyan korban, amikor Isten és Sátán, menny és pokol fénylő és sötét 

realitás volt, komoly igény támadt a kegyességi és a Teremtőt dicsérő 

kegyességi munkák iránt.

Ami ezek után honi szerzőinket illeti: traktatusaikban, életvezetési 

könyveikben az unalomig ismétlődnek ugyanazok a bibliai toposzok, 

legfeljebb a „Rurália Hungarica”-szerű életképek és szókincs-elemek

„184

„185

183 Lowance. M. J. 1980. 1-9. 
Lowance, M. J. 1985. 33.184
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oldják a szövegek egyhangúságát. A profetikus tartalomtól olykor el

elszakadó, de igen gyakran csupán azon belüli mérsékelt stílusváltásokra 

vállalkozó szépirodalmi töredékekre elsősorban a verses elő- és 

utószavakban, olykor a prózai szövegekbe ékelt versbetétekben lelünk. 

Mivel a korabeli prózai munkáknak a korábbiakban már vázlatosan 

áttekintett, Bőd Pétertől napjainkig ívelő elemzései-értékelései ezekre 

többnyire nem fordítottak túl sok figyelmet, lévén elsősorban nyelv- és 

egyháztörténeti, illetve néprajzi jellegű vizsgálódások, e dolgozat keretein 

belül igyekszem ha nem is teljes hiánypótlásra, de legalább néhány 

kiegészítésre vállalkozni.

Ebben a fejezetben tehát azokat a pillanatokat szeretném tetten érni, 

amikor a magyar puritán szerzők - meglehet olykor nem is igazán 

tudatosan, csupán írói ösztöneiket követve - egy-egy interludium erejéig 

„dekánaánizálták” saját szövegeiket, azaz nem zárkóztak el a kor világi 

költészetének legalább töredékes megjelenése-megjelenítése elől.

Anélkül, hogy ennek az alapvetően magyar témájú fejezetnek a 

súlypontját következetlenül az angol puritán poézis irányába kívánnám 

tolni, engedtessék meg nekem egy rövid kitérő, annak érdekében, hogy a 

továbbiakban tárgyalt, immáron kizárólag honi szövegek értékelése 

megalapozottabb lehessen. A magyar puritanizmus irodalmának elemzői 

ugyanis - mint említettem már - többnyire következetesen mellőzték 

minden vers és vers-szerűség (például költői próza) tárgyalását, így e 

kérdéskör hazai szakirodalmából vajmi kevés alapvetés, háttér-információ 

állhat rendelkezésünkre. A művek értékelését egyébként - legyenek bár 

versesek avagy prózaiak - különösen két tényező gátolja. Egyrészt az, 

hogy zömük nem kiemelkedő szépirodalmi alkotás, másrészt pedig az, 

hogy csupán egy belteijes hitvallási közegben, ha úgy tetszik, egy 

tizenhetedik századi puritán beltenyészetben tudtak igazán hatni. 

Maradéktalanul igazat kell adnunk Cleanth Brooks-nak, amikor a

185 Bush. D. 1972. 310.
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tizenhetedik századi költészet mai olvasati-értelmezési lehetőségeit 

vizsgálván így ír: ’’Ismétlem, egy szerény irodalmi művet éppoly nehéz 

értelmezni, mint egy értékeset. Ami azt illeti, a jelentősebb irodalmi 

művek, gazdag jelentéstartalmuk ellenére igen gyakran - ahogyan T. S. 

Eliot írta sok-sok évvel ezelőtt - már korábban megszólítanak minket, 

mielőtt teljes megértésükig eljutottunk volna. Egy későbbi generációból 

való olvasónak, természetesen, a múlt minden irodalmi emléke, legyen 

bár szatirikus vagy más természetű, olybá tűnik, mintha a »beavatottak 

számára íródott volna«”.186

Ami ezek után e fejezet szokatlan címét és bevezetését illeti: az 

irodalmi értéket oly gyakran leromboló kánaánizálástól való - legalább 

időleges - szabadulásra három igazán önigazolás-értékű bizonyítékra 

bukkantam wolfenbütteli kutatásaim során. Az első kettő voltaképpen 

nem egyéb, mint két, egyaránt erőteljes és érzékletes címadás. Az egyik 

Heimo Érti jeles frankfurti anglicista nevéhez fűződik: Die Scheinheiligen 

Heiligen, azaz: A szenteknek látszó szentek 

később, Amerikában Michael Zuckerman tollából látott napvilágot egy 

döbbenetesen hasonló című (és felfogású) munka: Almost Chosen People 

(A4ajdem-választott nép)

Mindkét mű címe és tartalma ugyanarra figyelmeztet: az összes 

magukra vállalt szentség es nemegyszer túlzóan önmegszentelő attitűd 

ellenére bőségesen voltak a puritán szerzőknek nem-kánaáni, azaz 

nagyon is evilági pillanatai. Ugyanezt erősíti jelenlegi harmadik 

bizonyítékunk is, Anna K. Nardo nemrégiben publikált munkája, 

amelynek lényege, nagyon röviden összefoglalva a következő: amint azt 

számos tizenhetedik századi szerző művei bizonyítják , a mindennapok 

teológiai-ideológiai küzdelmeiben megfáradt korabeli toliforgatók

18~ Csaknem húsz évvel

188

189

186 Brooks, C. 1991. 6.
187 Ertl, H. 1977.

Zuckerman, M. 1993.
Erről lásd bővebben: Ryle. J. C. 1989.

188

189



99

irodalmi szövegeiket egyfajta „játéktérnek'5 (space of play) tekintették, 

azaz játékos énjük (the ludic self) kiélése egyetlen lehetséges színterének. 

Meglehetősen új és forradalmi gondolat ez ahhoz képest, hogy a homo 

ludens fogalma ez idáig a puritán íróemberek személyéhez, 

munkásságához.

Anna K. Nardo meglepő, de korántsem megalapozatlan ludic self 

elméletének megerősítésére ezúttal hadd hozzak legalább egyetlen 

konkrét bizonyítékot a 17. század angol irodalmából. Mégpedig az egyik 

előző fejezetben már vázlatosan jellemzett Francis Quarles munkásságát, 

elsősorban is világhírűvé lett, még a tizenhetedik században is sokat 

forgatott Emblémáinak néhány jellemző, kánaáni elemektől mentes, 

játékos epizódját. Mint e nevezetes kötet 1993-as németországi hasonmás 

kiadásának előszó-tanulmányából kitűnik, Quarles két ízben is hosszabb 

időt töltött a kontinensen, 1613-ban Heidelbergben, pohárnoki 

minőségben, I. Jakab lányának, Erzsébetnek és V. Frigyes pfalzi 

választófejedelemnek a mennyegzője alkalmából. Úgy tűnik, nem 

érezhette rosszul magát, mert 1615-17 közt ismét a kontinensen találjuk.

1615-ben - még húsz év választja el az Emblémák 

publikálásától, ám az korántsem lehetetlen, hogy' a kötet képanyagának 

helyenkénti vérbő vaskosságában közrejátszhattak a németországi 

élmények, az uralkodói lakodalom peremvidékén látott mulatozások. Igaz 

ugyan, hogy1 az emblémák grafikai részét a poesis tacens, azaz a néma 

költészet kategóriájával emlegetik, sokszor mégis rendkívül beszédes 

műfaj.191

190

Ekkor

Az emblémák sorából hadd idézzem most azokat, amelyek nem 

csupán a „tűzzel és személyes hangvétellel átitatott vallásos költészet” 

példái, hanem a ki-kirobbanó játékosságé is. Ilyen például a 4. kötet X. 

darabja, amely vaskos realizmusával egy vásári kép-mutogató

190 Nardo, A. K. 1991.
191 Quarles, F. 1993. 1-13.
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kollekciójában is megállná a helyét. Ez az ábra, illetve a hozzátartozó 

szöveg az Énekek éneke „Keresném őt, de nem találám őt” sorának 

szelíden vulgáris parafrázisa. Az ábra: derék, kontyos menyecske 

mécsessel világítja be az üres baldachinos ágyat, miközben a királyi 

vőlegény az ágy alatt lapít, mint egy csintalankedvű, rajtakapástól rettegő 

szerető, azaz a magyar népköltészetből Pálóczi Horváth Ádám 

Ötödfélszáz énekek című gyűjteményéből ismert figura.192 Az üres ágy és 

a kíváncsian vizslató menyecske egyértelműen csintalan-játékos képéhez 

aztán a továbbiakban egyértelműen szent és komoly verbális 

végkövetkeztetés társul, a gyűjteményben nem először és nem is utoljára. 

Mindig, minden esetben a kép jelenti a Nardo-féle játékteret, a szöveg az 

evangelizáló tartalmat. Ez a látszólagos stílustörés nagyon is tudatos 

önvédelmi taktika és alkotás-lélektani, azaz inkább közönség-manipuláló 

fogás szerzőnk részéről. Ő, akit hol egy hercegnő pohárnokaként, hol 

püspöki titkárként látunk viszont, kényszerűségből tanulta meg az 

alkalmazkodást, az egyensúly helyzetek megteremtésére való törekvést. 

A fent említett kép-szöveg páros esetében azonban nem tud (és nem is 

akar) ellenállni homo ludensi énjének, ám tudja, hogy a merevebb és 

szürkébb puritánok támadásaival csakis egy, már-már az 

önmegszentelődes túlzásaival teli szöveg írásával tudhat megbirkózni:

„Well may my empty bed bevail dilosse,

When thou an lodg’d upon thy Shameful Crosse: 

If thou refuse to share a Bed with me;

We will never pan, Г share a Crosse with thee”

„Üres ágyam bízvást sírhat utánad.

Ki átadtad magad keserves kereszten-lakozásnak: 

Bár ha nyoszolyámon nem osztozol velem,

192 Pálóczi Horváth Á. 1953. 220.
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„193El mégse válunk, ott függök véled kereszteden.

(Petröczi Éva ford.)

Most, hogy a szöveget igyekeztem magyarul is visszaadni, úgy látom 

, még e szuper-kegyesnek szánt szöveg sem mentes a világias, már-már 

erotikus vonatkozásoktól, mert a szövegben Isten Fia úgy jelenik meg, 

mint hűtlen ágytárs, aki a szeretett hitves nyoszolyájából - elnézést a 

frivol megfogalmazásért - egyenesen a keresztre szökött. Aki aztán - 

lévén kitartó nőszemély - egyszerűen oda is utánaeredt. A Szentírás 

vonatkozó szövegrészét: ”Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a 

kit szeret az én lelkem, keresém őt, és meg nem találtam, 

olvasó voltaképpen a kontamináció, azaz egyfajta, ezúttal nagyon is 

tudatos szövegkeveredés-szövegrontás klasszikus példájával találja magát 

szemben. Quarles - az Ószövetséget bizonyára túlságosan távolinak, 

aktualizálónak etc. találván - leleményesen elvegyíti annak anyagát az 

Újszövetség történéseivel, közelebbről Krisztus szenvedéstörténetével és 

halálával, ettől remélve azt az evangelizáló erőt, amelyhez - legalábbis 

szerinte - az ószövetségi anyag önmagában elégtelen.

Az emblémagyűjteményben a történet a továbbiakban mintegy 

képregényszerűen (bár szent képregény módjára és egyre több huncut 

mozzanattal bővülve) folytatódik. Sulamit éjjel, ölebétől kísérve, 

kiszökken az ágyból kedvese keresésére, sokkal inkább tizenhetedik 

századi módos polgárasszonyra, mintsem bibliai hősnőre való módon, 

miközben az Égi Jegyes az ágy baldachinja (superlátja) mögül kukucskál, 

persze most is az elmaradhatatlan glóriával.195

Az ötödik kötet tizedik emblémája a jellegzetes puritán realitásérzék 

és a kiváló karikaturista-tehetség ékes példája. Ezen az ábrán ugyanis a 

bűn-foglya lélek a lőcsei Ketterhauschen-re, azaz szégyenketrecre

„194 - ismerő

193 Qu.4R1.es. F. 1993. 222.
194 KÁROLl G. 1968. 608. 
1!Ъ Quarles. F. 1993. 224.
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emlékeztető196 kalitkában gyötrődik, fölötte egy ágon, a világosabb 

analógia kedvéért, igazi madárkalitka függ, amelyből épp kiszabadul a rab 

madár.197

Ugyanebben a kötetben a XI. embléma a nálunk is számtalan 

változatot megélt 42. zsoltár parafrázisa.198 Ebben - a szöveges részben - 

Quarles ugyanazt úja, mint a korábban már idézett Invokációban: hogy 

tudniillik neki a Menny és Dávid múzsája kell.199 A „szent hóttreál” itt is a 

rajzzal tetőződik be: az Istenére szomjazó, s még mindig és 

következetesen női figurát ezúttal szarvasháton látjuk viszont, akinek 

Jézus egy szökőkút kellős közepéről integet lelkesen, mintegy 

megelevenedett kisfiú-szoborként. A szerző fohászkodásának, a 

megismételt invokációnak három-három sorát idézem, magyarul és 

angolul:

„Let all the nine be silent. I refuse

Their aid in this high task for they abuse

The flames of Love too much: Assist me, Davids Muse”

Azaz:

„Hallgasson mind a kilenc, egyikük sem segíthet nekem,

Erőtlen-kevesekjde Istenszerelem

Lángját dalba emelni: Dávid múzsája vezéreld énekem.”

Arra nézve, hogy Quarles szövegei-rajzai milyen maradéktalanul 

beváltották a szerző nyilvánvalóan popularizáló szándékait és reményeit, 

s hogy valóban milyen sokat forgatott népkönyv lett az Emblémák, a 

wolfenbütteli Herzog August Bibliothek ún. „hercegi könyvtárából” 

nyertem bizonyítékot. Még maga a könyvtáralapító August herceg

196 Erről bővebben lásd: SzalatnaiR. 1938. 186.
19~ Ql/ARLES, F. 1993. 80.

Ennek számos változata olvasható többel között az alábbi antológiában: Alexa K.198

1994.
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katalogizálta ugyanis azt a, ha nem is egykorú, de meglehetősen régi 

kiadást, amely meggyőzött a könyv népszerűségéről.200 Ebben az erősen 

rongált kötetben ugyanis újra meg újra felbukkan egy nem-tudós, nem

teológus possessorra valló bejegyzés: Rachell; méghozzá egyáltalán nem 

kiírt kamaszlány-kézírással. Ugyanakkor, az emblémákkal egybekötött 

Boanerges and Barnabas, amelyet a szerző „sebzett szívek gyógyítására 

szánt”,201 s amely keletkezését tekintve 16 évvel későbbi az Emblémák 

első kiadásánál, bizonyos visszalépést jelent. Ebben ugyanis - mintegy 

önmaga olykor szégyellnivalóan túláradó játékosságát megtagadva - ezt 

írja a szerző: „Szűnjék meg a zene, a hangoskodás, a maszkok, az 

éjszakai mulatozás...hiábavaló gyönyörűségedre lenni.”202 Valójában nem 

tudhatjuk, mi is idézte elő Quarlesban ezt a szembeszökő változást. Talán 

a puritán szerzők örök átka és félelme, az alapvetően nem 

irodalomszerető környezet kritikája, talán az öregedéssel járó elfásultság. 

Egy bizonyos: gyűjteményébe csak bepillantva is látnunk kell, hogy az 

Angliát járt magyar puritán prédikátor írók nem álltak egyedül vaskos 

realizmusukkal, természetes, keresetlen humorukkal, népiességükkel. A 

játékkal kiterjesztett mozgástérről, az olykori „dekánaánizáló” 

kirándulásokról az angol pályatársak sem tudtak lemondani. A 

Quarleséhez hasonlóan részletes ismertetése a továbbiakban egyetlen 

angol művel kapcsolatban sem vállalkozhatom, egy-egy nyilvánvaló 

analógia jelzésszerű érzékeltetésére azonban igen, minden esetben a 

magyar művel kapcsolatban mondottakat megerősítendő, azt legalább 

valamelyes világirodalmi távlatba helyezendő.

Végül egy rövid visszakanyarodásban hadd jelezzem még: a puritán 

emblematika tudománya a kontinensen is tovább élt, ám nem önálló 

alkotásokban, hanem az alkalmazott művészet szférájában. Hollandiában

199 Quarles, F. 1993. 285.
Quarles. F. 1723.

201 Quarles. F. 1651.
202 Quarles. F. 1651. Előszó oldalszám nélkül.

200
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a delfti porcelánmúzeumban láthatók olyan „tegelek”, azaz díszcsempék, 

amelyeken egy-egy hitépítő tartalmú jelenet és a Szentírásból vett idézet 

kínál egyfajta emblematikus hatást erősítvén azt a jól ismert tételt, hogy a 

puritanizmus nem vasárnapi keresztyénség, hanem élő, a hétköznapokba 

is beépülő kegyességi gyakorlat volt.

Ami pedig az emblémák műfajának magyarországi továbbélését 

jelenti, arra nézve Verebélvi Kincső néprajzkutató tanulmányában 

találtam néhány információt. Az ő kutatásai, illetve különösen is egy 

dolgozata hívja fel ugyanis a figyelmet tizennyolcadik századi református 

anyakönyveink; alapvetően két típusú illusztrációira, nevezetesen a 

jelenetábrázolásokra, illetve az emblematikus megfogalmazásokra, 

amelyek kivétel nélkül az egyéni hitélet jeles eseményeit rögzítették, 

szóban és képben, a kereszteléstől a temetési szertartásig. Mint az alábbi 

összefoglalóból is kitűnik, ezek az emblematikus kompozíciók, kétség 

kívül az európai (így részben az angol) hagyomány itthoni hajtásai voltak; 

„Az emblematikus kompozíciók elemeit, sőt szerkezeteit, sémáit, amelyek 

egyébként jórészt levezethetők a protestantizmusban Európaszerte ismert 

jelképrendszerekből - nemcsak külföldön lehetett eltanulni, hiszen a 

könyvek metszetek, esetleg olyan kéziratfélék, mint az emlékalbum révén, 

helyben is kezükbe kaphatták azokat az idehaza tanuló diákok is.

Végleg visszatérve ezek után a honi szerzőkre, annyit már elöljáróban 

elmondhatunk, hogy ők jóformán kizárólag a traktátusok verses kísérő 

(avagy vendég!) szövegeiben léptek ki annyira a magukra szabott

erőszakolt prófétai keretek közül, hogy olykor „alanyi költőnek”, de 

legalábbis a szó valódi értelmében szépírónak nevezhessük őket.

„203

203 VerebélviK. 1988. 489.
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II. Poétika és poézis a hazai traktátusokban

Első példám a korszak egyik legismertebb, a későbbi századok során 

Medgyesi mellett legtöbbet elemzett szerzőjének, Mikolai Hegedűs 

Jánosnak a munkája. 204 Ez a bibliaiskola-szerű felnőttek „lelki abc”-jének 

szánt írás az előszóban ugyan szigorúan elutasítja bármiféle irodalomnak, 

irodalminak még az árnyékát is, sőt, művét egyenesen a népmese és a 

népköltészet hatásos „ellenmérgének” is szánja: „Hasznos is ez,

szükséges is valóba avagy tsak ezértis most elsőben, hogy ez által 

vonatassanak el a gyengék ama sok mesemondástul, motskos szófia
„205beszédektől, királyfim kis Miklós költött szerentséitül.

Mikolai Hegedűs az irodalom berkeibe tévedőket, különösen a 

költőket, akiket maró gúnnyal egyenesen „rhitmistáknak” (körülbelül az 

angol poetasterhez, rímfaragóhoz hasonlóan pejoratív tartalmú szó ez!) 

nevezi, a szépírói ciffálkodást ellentétbe állítva a hitükben gyengéket 

megerősítő, alázatos, hírnévre nem törő, hiúságot nem ismerő írói 

szolgálattal: „És úgy' fogtam ehhez, elsőben is a kisdedekért, az LTr 

segétvén, és gyengékért, hogy ők ebből épüljenek... és noha ez nem 

valami oly tarafarás munka, nem e világi bölcs metódusra cirkalmaztatott, 

nem pompás szókkal mázoltatott; mindazonáltal vagyon bizony mégis 

neki, mivel kérkedjék, hogy' tudniillik ő a cifra, festett szókat az 

oratoroknak rhitmistáknak hagyván, a hímes szókat a fulök viszkettetők 

olvasására és hallgatására bocsátván, szól ő a bölcs Istennek azon 

szavaival, kinél bölcsebb szólás soha nem adatik.”

A továbbiakban a hazai könyvkiadás nyomorult állapotáról szólván, 

szerzőnk ismételten, úgyszólván monomániásan visszatér a népmondák és

204 Mikolai Hegedűs J. 1648.
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népmesék kárhoztatására: „Kevés a Tipographya? Lám amelyek vágynak 

is tsak a sok rossz históriák, fabulák és t[ársaik] kellnek belőlök...” Ehhez 

a határozott kijelentéshez képest abszolút következetlen és logikátlan 

lépésnek tűnik, hogy Mikolai Hegedűs a Biblia hasznát mindezek után 

mégis versben, méghozzá Balassi-strófa-töredékben bizonygatja:

„Oh, szent könyv, tisztes könyv, 

Egészséggel jó könyv,

Mi lelkűnknek jobb része! „206

Igaz ugyan, hogy a Balassi-strófa, elsősorban a Balassi-Rimay 

istenes-énekek kiadásának köszönhetően ekkorra már költészeti 

közhellyé, sőt, egyéni költői találmányból közköltészeti elemmé vált, 

ebben az alapvetően művészetellenes szövegkörnyezetben azonban mégis 

feltétlenül a meglepetés erejével hat. Éppúgy, mint a Szentirásnak az 

alábbiakban következő, zsolozsmaszerű dicsérete, amely egyfajta 

elragadtatott, a Bibliát magasztaló „Canticus canticorum” ugyan, ám 

nyelvezete nem annyira kánaáni, - különösen a szerző előzőekben idézett, 

merőben ellentétes értelmű kirohanását figyelembe véve - mint inkább - 

kedves következetlenséggel - 

népköltészeti. E részletben a Biblia:

nyilvánvalóan népmeséi, illetve

..Bötsire és drágalátosságára nézve 

Örökké állandó, dicsőséges udvar.

Drága kövekből rakatott felséges palota,

Bő termékeny mező,

Arany almákat hozó drága kert, (kiemelés tőlem, P.É.) 

Megböcsülhetetlen gyöngy,

Mennyei polgárok nemes levele.

205 Mikolai Hegedűs J. 1648. Előszó, oldalszám nélkül. 
A verset az Rmktxvii. sz. 9. nem ismeri!206
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Mermyegzői köntöst szolgáltató tárház, 

Mennyei csodákat és titkokat láttató theátrum”

Az irodalom elfogadása és elutasítása közti állandó vívódásról 

tanúskodnak Mikolai Hegedűs Jánosnak azok a prózai sorai is, 

amelyekben a Bibliától különböző írások egynémelyikét hovatovább 

elfogadni látszik: „Mindazáltal meg kell vallani, hogy némelyekben 

közzülök olvasásra gyönyörűséges, sőt hasznos dolgok volnának. 

Olvashatná is az ember némelyiket, ha ím ez, és több kárhozatoktul nem 

félnénk, ha a tsipkén mulatozó mézgellés miatt (kiemelés tőlem, P.E.) ki 

nem maradnánk az Isten királyi vendégségéből, kit az ő igéjében élőnkben 

teréttetett. De mivel az ő titkainak gazdag tárházat méltóztatott az Isten 

nekünk kinyitni. Avagy az ő cifrás mivoltokért kellene é amazokat oly 

nagyra bötsulnunk0 Avagy nem volna-é bosszúság a Királynak, ha az ő 

adta diplomát, keze írásával megerősített függő petsétes levelét tsak ollyá 

bötsülnéd, mint valamely deáktul vagy szolgátul elődben íratott cédulát? 

Bosszúság bizony a nagy Istennek is, ha ezeket az О felséges ajakinak 

csodáit, az Ő dúcsőséges országának élőnkben adott titkait, az áldott 

Szent Léleknek ez gyönyörűségesen felékesített rajzatait hátrahagyjuk 

valami lézengő sohonnaiakért.”

Hogy Isten fia valóban mindennapi társa volt a puritánok életének, 

arra közvetett bizonyíték a fenti érvelés is: Mikolai Hegedűs olyan ember

képűnek, ráadásul magasan mindannyiuk felett álló írótársnak érzi Jézust, 

hogy magától értetődőnek és természetesnek tartja, hogy a Teremtő 

pontosan úgy7 bosszankodik, mint valamely kényes ízlésű tollforgató, ha 

az emberek más könyvet olvasnak az ő műve, a Biblia helyett.

Mikolai Hegedűs János fentiekben vázolt poétai-poétikai erényeihez 

képest Nagyari Benedek nem kínál túl sok költészet közeli anyagot.207 Az 

„egynéhány Anglus és - Deák Authorokból összveszedegetett”

•°" Nagyari B. 1651.
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szövegben egyetlen életteli, sőt, élénkségében és metaforakészletében 

egyenesen John Bunyanéhoz hasonló részlet van, amelyben a térítést, 

illetve a térítők elől elszökdösőket jellemzi: „Ide való az is, hogy e ravasz 

világban az emberek, mint egyéb dologban, úgy a kegyesség dolgában is 

igen meg-ravaszodtanak. Némellyek ollyak, mint a nagy halak kik a 

hálóban sebesen futván által szakasztják még az erős hal-fogót is: 

Némellyek ismét síkos menyhalhoz hasonlóak, kik, tsak eszében sem 

veheti valaki, mely hamar elsikamlanak a kegyesség mellől; némellyek 

ismét eszekben vévén, hogy el nem mehetnek az Evangeliomi igazság 

előtt, mint az igen szárnyas halak által ugordgyák az Isten igéjének 

hálóját, is még akik el nem ugordhattyák, visszarúgják magokat.

Huszonhét esztendővel a világirodalmi rang nélküli magyar puritán 

szerző után John Bunyan világhírű, a Biblia után a világ legolvasottabb 

könyvévé lett munkája apologetikus előszavában nagyon hasonló 

érveléssel igyekszik érzékeltetni a megtéréstől-mégtéríttetéstől ugyancsak 

kapálódzók viselkedését:

«208

,Xátod, a halász miként ügyködik.

Hogyan veti bejó szerszámait.

Figyeld, elméje miképpen forog,

Háló, zsinór, horgászbot és horog.

De biz' van hal. kit semmi halászkészség
«209Meg nem szerez, és semmi merészség.

(Petrőczi Éva fordítása)

A két mű bármiféle egymásra hatásáról természetesen szó sem lehet. 

Közös forrásról azonban feltétlenül. Teljességgel nyilvánvaló, hogy 

mindkét szerző ugyanarra a Szentírás-részletre, nevezetesen a Máté

20S Nagy ARI B. 1651. Előszó, oldalszám nélkül.
E témáról bővebben szóltam az 1995-ös miskolci Retorikák, poétikák, 

drámaelméletek konferencián. Poétika-töredékek angol és magyar puritán éler\!ezetési 
könyvekben címmel. Megjelent, a közleményben Jolin Bunyan a Zarándok útja című 
művének apológiájából vett szemelvények fordításáv al: Petrőczi É. 1997.

209
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13:47-48-ra alapozta a maga képes beszédét: „Szintén hasonlatos a 

mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, a mely mindenféle 

fajtát összefogott. Melyet, minekutána megtelt, a partra vontak a

halászok, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványakat pedig
«210kihányták.

A két szemelvény különbségei jobbára csak súlyponti jellegűek. 

Nagyari ott affabulál, azaz ott dúsítja-fej éli meg, ott költőiesíti a 

szöveget, ahol a bibliai textus „mindenféle fajtát” kitételét nem érzi eléggé 

meggyőző erejűnek, ezért a nagyobb hatás kedvéért az általa ismert halak 

valóságos ármádiáját sorolja elő. így' érvelése még költői próza 

formájában is jóval meggyőzőbbnek tűnik, mint Bunyan verse, akinél a 

változtatások nyomás a hangsúly a halászkészségek és a halászi 

ügyeskedés felsorolására tevődik át. Valószínűleg azért, mert nála, a már 

öntudatosan vállalt kettős, írói-prédikátori hivatásból adódóan, a lélek

halászat és az olvasó-halászat, majdnem egyenrangúnak számított. 

Mindazonáltal, Nagyari Benedek hasonló témájú leírása így sem 

jelentéktelen írói teljesítmény: vitalitása, változatos és választékos 

szóhasználata ugyancsak önálló tehetségről tanúskodik. Még akkor is, ha 

szerzőnk, Mikolai Hegedűs három évvel korábbi gesztusához hasonlóan, 

Az igazság szerető olvasóhoz címzett szózatában mintha máris megbánni 

látszana az önmagának tett röpke engedményt, néhány mondatnyi, 

poézis-közeli kitérőt, a szigorú kánaáni követelményekből nem is a 

témával, csupán a világias stílussal való másodpercnyi kiszakadást. Mert 

amit a továbbiakban leír, az a magyar puritán elöljáró beszédek 

úgyszólván mindegyikében, még a leg-szépíróibb Medgyesinél is211 

felbukkanó mentegetőzés, az esztétikai szempontok teljes háttérbe 

szorítása az író morális feladatai, mint valódi küldetése mögött: 

„Némellyek sok Rhetorical ékességet, szólásban való cifrát, vagy inkább

ло Károli G. 1968. 15.
Medgyesi P. 1936. Előszó, oldalszám nélkül.
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tara-farát nem tapasztalván meg e munkában: főképpen akik fölöket 

affélére inkább mint a dolognak nagyságára szoktatták, erre nézve e 

tractában több simaságot, cifrább beszédeket fognak ne talám kívánni: De 

legyen Ikrekkel ez ílyeténeknek is, hogy az igazság egyigyű beszédben 

szokott járni. Erre nézve nem is igen szokták az okossak ötét cifrázni, 

mint az Apostol is az Evangéliomot Chorintusban, tudván, hogy az 

igazság az igazság bötsüllői előtt mindenütt bötsös és foganatos. Én is 

azért erre nézve lehetett fellyebb volna is természetinél nem akartam 

pipesgetni vagy udvari piperében öltöztetni ez kis munkát... A derekas 

elme a dolgon inkább mint a beszéden szokott tsüggedezni. Az aranyat 

tarka papíros nélkül is kedvellik az emberek; miért nem hát az aranynál 

méltóságosabb igazságot festékes beszéd nélkül?”

Szegény Nagyari Benedek, még ezzel az önnön művészi hajlamait 

tompítani igyekvő elöljáró beszéddel, s mindössze néhány mondatra (az 

idézett „halas” részletre!) szorítkozó szépírói kirándulásával is parazsat 

gyűjtött tulajdon fejére. 1655-ben, alig 4 esztendővel alkalmazkodásról 

tanúskodó műve megjelenése után egyike lett az 1655. május 30-i

debreceni közzsinaton bűnös újításai (túlhajtottnak minősített 

presbiteriánus gondolkodása!) miatt állásából felfüggesztett négy 

lelkipásztor egyikének. Ehelyütt hadd idézzem ismételten a róla közkézen 

forgó gúnyversikét : „Magyari (helyesen. Nagyari, de többízben így,

hibásan írták) Benedek basiliscus kígyó, / Jenőből, Tályáról kicsapták,
,,212mert költő. / Mérgei gonoszok, tudománya nem jó.

Ebben a versezetben - mint egy korábbi fejezetben már jeleztem is - 

a Nagyari elleni vádpontok közt előkelő helyet foglal el a „költőség” 

főbenjáró bűne. Annak ellenére, hogy poétái működése-hajlamai sokkal 

korlátozottabbak-visszafogottabbak voltak, mint legtöbb kor- és 

pályatársáé. Elmarasztalásán azonban nem igazán csodálkozhatunk abban 

a Debrecenben, ahol 1663-ban Martonfalvi György, 1677-ban pedig
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Kábái Bodor Gellért puritán prédikátor valóságos szent háborút indított a 

passió egyértelműen szakrális zenei-költői műfaja ellen, noha az 1646-os 

szatmárnémeti zsinaton hozott határozatával a református egyház 

kinyilvánította ragaszkodását a régi liturgiához, a passióhoz és a 

lamentációhoz is.21' Ilyen közegben egy bármily csekély poétái hajlamot 

mutató papi személy is csak megtorlásra számíthatott.

Nagyari művével egy évben, 1651-ben jelent meg Nagyváradon, 

Szenczi Kertész Abrahám nagyjelentőségű nyomdájában214 Komáromi 

(Szvertán) István traktátusa, a Mikoron imádkoztok.215 Ebben a vers- 

függelékeket egyáltalán nem tartalmazó munkában három olyan részletet 

találtam, amely Nigel Smith tézisét látszik igazolni. Eszerint: „Számos 

kritikussal együtt azon a véleményen vagyok, hogy a radikális (t.i. a 

puritán) írásokat látomásos költészetként (visionary poetry) kell 

olvasnunk. Ezzel a kifejezéssel voltaképpen a szektariánus próza 

allegorikus vonásaira utalnak e művek mai értékelői... De természetesen a 

vallásos írók egyike sem tudatosan, előre eltervezetten vett részt egy 

ilyenfajta költői vállalkozásban.

Nos, Komáromi Szvertán is pontosan ilyen önkéntelenül-öntudatlanul 

változik prédikátorból (fél-szentből, hogy a címadáshoz hű maradjak!) 

fél-poétává. A „Nemes, nemzetes, isteni félelemmel tündöklő Pataki 

Judith Asszonynak"’, Kapronczai István özvegyének címzett Ajánlás 

mindössze egy félmondatnyi terjedelemben emelekedik a költészet 

régióiba, ez a szövegtöredék azonban olyannyira tükrözi a magyar puritán 

írók Jézust „honoris causa Hungarus”-nak tekintő szemléletét, s az e 

felfogásból fakadó hiteles naivitás kifejező erejét, hogy a jelen példatárból 

semmiképpen ki nem hagyható: „...Egykor esék mindndnyájoknak illyen

»216

21' Nagyariról bővebben lásd. CsernákB. 1992. 202-203.
~b Erről bővebben ír a Harc a passió ellen a XI71. és XVIII. században című 
fejezetben: Molnár A. 1988. 506-511.
2M CsernákB. 1992. 243.

Komaromi I. 1651.
216 Smith. N. 1989. 229.
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állapattyok, hogy mikor vélek Idvözítőnk a tengeren hajóba szállott 

volna, és ő a hajónak utoljában egy vánkoson elalutt volna (kiemelés 

tőlem, P.É.) nagy szélvész és háború kapja elő őket és annyira hánnyák 

vala őket a habok, hogy nem sok híja volna immár, hogy el ne 

merülnének.”

A mintául szolgáló bibliai szakaszban, a Máté 8:23-24-ben ehhez 

képest mindössze ennyi olvasható: „És mikor a hajóra szállt vala, 

követték őt az ő tanítványai. És ímé, nagy háborgás lön a tengeren, 

annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok; ő pedig aluszik vala.”

Amit Komáromi Szvertán István itt hozzátold a történethez, annak 

nagy része nem egyéb, mint a szokványos, sokat kárhoztatott puritán

bőbeszédüsködés. Ez a négy szó azonban:....egy vánkoson elalutt volna

- szépírói remeklés, igazi telitalálat, a hazai és a bibliai genius loci 

mesteri, minden kényszerességtől, erőltetettségtől mentes 

összekapcsolása. Szerzőnk itt ugyanabból a „homeliness”-bői, 

„otthoniasság-érzetből” ad másodpercnyi ízelítőt, amelynek 

folyamatosságát Bunyan A zarándok útja minden lapján képes volt 

fenntartani, s amely egyben világsikerének első számú titka.217

A Kegyes Olvasónak ajánlott sorok közt a továbbiakban egy jóval 

szokatlanabb-váratlanabb, mert nem tipikusan puritán stílusú és érvelésű 

szövegtöredék következik, a lehető legpuritánabb tartalommal. A szóban 

forgó részlet ugyanis egy Amesius tiszteletére írott laudációból való: „Én 

(akárkinek mint tessék) örülök azon. hogy az Úrnak illy nagy 

szolgájának, nem magának, hanem tsak árnyékának nyomát is 

szagolgathattam, s tapogathattam.” (Kiemelés tőlem! P.É.)

William Amesnek a magyar puritán deákokra gyakorolt hatását így, 

ennyire érzékletes, sőt érzéki szinesztéziaval megjeleníteni valódi írói 

bravúr, amelynek gyökere a Mikoron imádkoztok szerzőjének rendkívüli 

hőfokú Amesius-rajongásában keresendő. Ez az érzelmi többlet vihette rá
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Komáromi Szvertán Istvánt arra, hogy egy ilyen, korát messze megelőző 

költői eszközzel éljen, természetesen csak ösztönösen.

A mű harmadik, ugyancsak meglehetősen poézis-közeli részlete már 

nem Komáromi egyéni inventio poetica-ja, hanem egy angol traktátus

toposz és egy magyar költészeti toposz igen hatásos ötvözete: „Hasonlók 

vagyunk ez iránt ama terhes ködökhöz, mellyek a maga temérdekségek, 

sűrűségek, teliségek miatt a levegő égnek középső részére fel nem 

emelkedhetnek, hanem a földtől tsak nem messze bolyonganak, míglen 

teljességgel leesnek. Mihez hasonló mégis itt a mi elménk? Hasonló a 

károlyhoz (karvalyhoz), sólyomhoz, vagy ölyűhöz, mellyeket láboknál 

fogva, kötve a karon hordoznak, és midőn felrepülni akarnának, tsak ott 

maradnak../’

Az angol toposz egyik lehetséges forrását épp a fent említett Nigel 

Smith nevezi meg: „Például a földi létet úgy írják le, mint felhők és 

fátylak sorát, amelyek eltakarják Isten valóságos mivoltát. Ez a kép 

számos helyen előfordul John Saltmarsh Füst a templomban (Smoke in 

the Temple, 1646) című traktátusában, mint az emberi tévelygések 

rejtette isteni igazság metaforája.

Somosi Petkó János Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő út-ja 

egy olyan Angliát járt szerző műve, aki ugyancsak elöl járt a józanság 

puritán erényében219, ezért inkább a művéhez csatolt számos üdvözlővers 

miatt illik e fejezet tematikájába. Néhányszor azonban, minden eltökélt 

szigora és önfegyelme ellenére, még ő maga is poézis-közelbe jut, 

lélektani szempontból pontosan ugyanolyan okból, mint előző szerzőnk a 

maga Amesius-rajongás ihlette szinesztéziájával. A megbecsült 

lelkipásztor-társnak, Mezőlaki Jánosnak adresszált ajánlásban ugyanis ez 

olvasható: „Szerelmes Atyámfia a Christusban, ez előtt négy esztendővel, 

midőn idegen országokban az lelki dolgoknak vásárlása végett (Kiemelés

J!h

21' Erről lásd bővebben: MARSHALL, J. 1978. 
218 Somosi Petkó J. 1656.
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tőlem! Р.Ё.) Angliának Londinum nevű fö városában lakásomat valami 

kevés ideig continuáltam volna, egy vasárnapi alkalmatossággal értelmem 

szerint az Úrnak igéjének hallgatására egy templomban... bemenék... 

ottan midőn az prédikátor Cranford Jakab az textust felvette, láték egy 

mellette ülő tiszteletes férfiúnak kezében egy nyelveken levő Bibliát, 

mellyet kérvén tőle kezemben venném, mellyet midőn forgatnék, a végin 

akadnék egy szép munkára, ottan ISTEN elmémben lövellé. (Kiemelés 

tőlem! P.E.) mely szükséges volna az mi szegény nemzetünknek azt 

magyar nyelvre fordítani...”

A részletező, körülményes-komótos leírásban mindössze két kifejezés 

akad fenn - képletesen szólva - az aranymosó szitán. Az első egy, a 

peregrináció mibenlétét, lényegét tökéletesen érzékeltető, más szerzőknél 

elő nem forduló kifejezés, a „lelki dolgok vásárlása”. A második még 

ennél is rövidebb szépírói közjáték. A lassan csörgedező elbeszélésbe 

váratlan szenvedéllyel berobbanó „elmémben lövellé” szókapcsolat, a 

küldetéstudatra-ébredés nagy pillanatának, ha úgy tetszik, a szerző 

damaszkuszi útjának erőteljes megjelenítése egy igazi coup de foudre 

magyar puritán módra.

A Kegyes Olvasóhoz intézett ajánlás szabályszerű poétikai 

magyarázattal kezdődik, a metaforák mibenlétéről. Mintha Sylvester 

János fejtegetését hallanánk, a „tulajdon jegyzísben vett igékről.”: „Az 

Szent írásban az Úrnak lelke sok féle utakról emlékezik... Mellyek közzül 

nérnellyik avagy tulajdoni és betű szerint való értelemben, avagy 

hasonlatossági értelemben vettetik.

A folytatásban Somosi Petkó szabályos 

forditástörténetet” ad elébünk, amely abban különbözik Medgyesi általam 

már a korábbiakban elemzett Praxis Pietaíis-előszavától, hogy nem

22

»221

„kis magyar

~19 Munkásságáról bővebben: Zoványi J. 1977. 500.
Gallicizmus. Jelentése: villámcsapás. Átvitt értelemben használják, egy bizonyos 

élmény intenzitásának kifejezésére. T i. lenyűgöző hatás. Eckhardt S. 1997. 221. 
2:1 Somosi Petkó J. 1656. 10.
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elsősorban saját fordítói módszereit taglalja, hanem összefoglalást 

igyekszik adni mindazokról a fordítói teljesítményekről, amelyeknek 

alapján a fordítást maga is érdemes és méltó szellemi-lelki vállalkozásnak 

tartja. Érvei - természetesen - nem a műfordító, hanem a fordítói 

munkával hitépítésre vállalkozó prédikátor érvei, aki ugyan fontosnak 

érzi és hangsúlyozza is, hogy csak a ,jó fordítás” segithet, közvetítheti a 

szent célokat, ám ennek esztétikai vonatkozásaira még olyan nagy 

vonalakban, olyan vázlatosan sem tér ki, mint korábban Medgyesi: „De 

tsak fordítás ez. Oh tsudálatos ítélet! Mert vallyon mely nemzet 

működnék az keresztyénségban tulajdon nyelvre való fordítások nélkül 

inkább, mint e mi nemzetünk? Egy sem. Mert más keresztyén nemzetek 

között majd annyi a magok nyelvén lévő könyv, mint az idegen nyelvén... 

Ez mi nemzetünk között Isten kegyelméből eléggé bű a deák könyv, nem 

minden értheti penig, mert nem minden juthat annyi perfectióra, hogy 

érthetné. Szükséges azért a jó fordítás (Kiemelés tőlem! P.É.) és 

hasznos... Ugvan-is nem hasznos-é, hogy a boldog emlékezetű Károli 

Gáspár a Bibliát magyar nyelvre fordította? Avagy nem hasznos-é, hogy 

amaz szegény nemzetünknek épületire tartozó istenes munkákban 

faradhatatlanul serénykedő, s kegyes emlékezetű Szenczi Molnár Albert, 

amaz tudománnyal fénylő Calvinus Jánosnak a keresztyéni vallásnak 

ágazatairól írott könyvét e mi nyelvünkre fordította9 Avagy nem hasznos- 

é, hogy az Helvetica Confessio magyarra fordíttatott? Avagy nem 

hasznos-é. hogy Medgyesi Pál Uram , amaz megbecsülhetetlen istenes 

dolgokkal terhes Praxis Pietatist angliai nyelvből magyarra fordította? 

Avagy nem hasznos-é, hogy Mikolai Hegedűs János uram az Tüzes 

Oszlop nevű könyvecskét és többeket magyarra fordított?’

Mielőtt még a párbeszédes formájú, bibliamagyarázatokból lazán 

összefűzött szöveg néhány epizódját megkísérelném értelmezni és 

értékelni, hadd idézzem azt a három - két terjedelmes és egy

>222

Somosi Petto J. 1656. Előszó, oldalszám nélkül.
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epigrammatikus - versezetet, amelyekkel két pályatárs, illetve maga a 

nyomdász útjára bocsátotta Somosi Petkó művét.

„Kö-sziklas helyeken zöld Myrtust a’ ki keresni 

Elméd fárasztod, ösvényed arra viszen.

E könyvben Virtust mint Myrtust illatozással 

A’ ki kérész, láthacz: Utad-is arra lehet.

Meg-veg’ed e’ Könyvet, mert néked mennyei kintsed. 

Itt vagyon el-rejtve, mennyeiekre javad.

Itt ragyog a’ Gyémánt, fényes Carbunculus és más 

Drága köves szerszám; Istenes útra tanács.

Bölccsé lehetz innét Szent írást a’ ki szereted,

Oh rest Test, pórból mennyeiekre sies.

Lásd ez Utat, s’ olvasd, miről a’ Biblia szollyon, 

Summára ha fakadtz, rendre-is akkor akadtz.

Ott nincsen semmi, mely e' kis könyvbe ne légyen 

Rendes dolgockal: lelked azokba vidúl.

Balsam olaj fejeden Néked, ki Nemzeted ezzel 

Epéted, jutalom pállva végezve követ.”

Pósaházi János22’

Pósaházi János Sárospatakon született, Franekerben és Angliában is 

tanult, teológus, filozófus és tanár.224 Az ő időmértékes versében a 

meglehetősen közhelyes virág- és drágakő-metaforák mellett 

meglehetősen kevés poétikai érdekességre bukkanunk.Mindössze három 

belső rímpárja: Virtust/myrtust, rest/Test, fakadtz/akadtz - figyelemre 

méltó, elsősorban azért, mert Pósaházi is Cambridgeben tanult, mint

223 Kiadása: Rmktxvii. sz. 11. 23.
2-4 Pósaházi Jánosról bővebben: ÚMIL 3. 1650-1651.
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egykori Comenius tanítvány és Lorántffy Zsuzsanna támogatottja, s ez a 

rímelési technika itt az átlagosnál gyakrabban jelent meg.225

O, aki teljesen comeniusi mintájú, 1657-es sárospataki székfoglaló 

beszédében - A műveltség megszerzésének helyes módjáról - 

hangsúlyozza: „...meg kell tanulni a költők legkiválóbb mondását” 

alighanem Angliában sem viseltetett a szokásos „puritán flegmával” a 

költészet iránt, s nem lehetetlen, hogy ismerte Thomas Tusser (1524- 

1580) jó két emberöltővel korábbi, ugyancsak Cambridge-ben 

diákoskodó, s oda vissza-visszatérő „paraszt-poéta” szinte népköltéssé 

popularizálódott, belső rímekben feltűnően gazdag verseit, például a 

Trinity Hall című kollégium-dícsérőt:

„From London hence, to Cambridge thence, 

With thanks to thee, О Trinitee. 226„

Félreértés ne essék: nem azt állítom, bizonyítékok híján nem is 

tehetném, hogy Tusser akár bármilyen csekély mértékben hatott volna 

Pósaházira. Mindössze azt a feltételezést kockáztatom meg, hogy a belső 

rím időnkénti megjelenése ebben az üdvözlőversében lehet akár az 

Angliában töltött idő alatt hallott-olvasott versek véletlenül felidézett 

hangzás-analógiája, annál is inkább, mert a belső rímnek verses laudációk 

esetében kétségkívül hatásfokozó, nyomatékosító szerepe van.

A Somosi Petkóhoz intézett verses ajánlások sorában a következőt 

egy ismeretlen kortárs írta, Szabó Károly sem azonosította kilétét. A 

magas poézistól ugyancsak távoli versezet így hangzik:

,.A’ Szent írást ki akarod érteni, 

Rejtekeit, veleit fel-keresni,

Ezt a’ Könyvet ne szánd tiéddé tenni,

Waczulik M. 1984. 409.
2‘6 Fowler. L./H. 1984. (a The Mad Puritan c. fejezet)
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Mert ez által azokra tudcz találni.

Praedicátor ha vagy, itt találod-fel,

A’ Szent Könyvben mitsoda rejtetet-el. 

Részeiben mi dolgokra nézél-el, 

Verseiben minémü czélra felel.

Politicus ha vagy, itt Törvényt láthacz,

E’ Summából választ-is reá adhacz,

Mind két részre Törvényt el-igazíthacz, 

Istenednek, s’ házadnak úgy szolgálhacz.

Akar ki légy: az Bibliát érteni 

Akaródé? Ez az Ut rá tud vinni, 

Nem kell soká azon fejedet törni, 

Kész Tanéto ez, s’ itt lehet tanulni.

Summa szerént, mellyik az igaz Vallás, 

Ha elmédben adatik oly fűvallás, 

Minden féle ösvényekről cirkálás,

E kis Könyvben adatic arról szóllás.

Serény Férfi Teis a" ki ezt tolmátslod, 

Nemzetednec jó hirét azzal tóldod, 

Magad nevét Szentek köziben óltod, 

Hóltod után menyben nyugalmas boltod. •>■>221

A zömében ragrímekből építkező, tipikusan alkalmi jellegű költemény 

beszédes dokumentuma annak (ezért is idéztem belőle ilyen bőséggel), 

hogy egy-egy mű értékelésében az esztétikai szempontok milyen keveset 

nyomtak a latban a morálisakhoz képest. így jelen esetben az anonim
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szerző Somosi Petkó művében sem lát egyebet bibliaolvasó kalauznál, a 

hitmélyítés szolgai eszközénél. A huszonhat sorból mindössze kettőben 

fedezhető fel valamelyes láttató erő. Az egyik az „elmédben adatik oly 

fuvallás”, amely voltaképpen a Somosi Petkó-féle előszó „elmémben 

lövellé” kifejezésének közeli visszhangja, a másik pedig a „Mindenféle 

ösvényekről cirkálás”, amely az igaz hittől való elbitangolás érzékletes 

megjelenitése.

A harmadik, epigrammatikus verses ajánlás, a Typographic ad 

Lectorem szerzője Remius György nyomdászmester. Ez pedig nem 

egyéb, mint a könyv szövegének műfaji meghatározása - versben. A 

mindössze két sorból kitűnik: Remius olvasata szerint az Igaz és tökéletes 

boldogságra vezérlő út nem egyéb, mint a számos puritán ars moriendi 

egyike:

„Olvasod e’ Könyvet? Meg-lásd, hamar általis olvasd,
„228Mig eljö a’ Halál, a’ki meződbe kaszál.

Ezek után úgyszólván természetes, hogy a traktátus legmeggyőzőbb, 

metaforákban leggazdagabb részlete az, amelyben F. és К., a didaktikus 

párbeszéd két szereplője közt az öregedésről, mint a halálba-indulás egyik 

mozzanatáról van szó.

A korábban leírtakból nyilvánvaló, hogy Somosi Petkó - annyi 

kortársához hasonlóan - lelkes és elismerő olvasója volt Medgyesi Praxis 

Pietatis-ának. Annak azonban aligha volt tudatában, hogy munkájának az 

emberi test hanyatlását, az öregedést ecsetelő részében messze 

túlszárnyalta mesterét, A Prédikátor Könyve - A vénségnek mesterséges 

leírása - alapján229 írott dialógusban2'9 ezt olvashatjuk:

2?7 Kiadása: Rmktxvii. sz. 9. 425. 714. (A vers és maga a Somosi Petkó-mű 1658-ra 
datálva.)
22b Kiadása: Rmktxvii. sz. 9. 425.
229 Károli G. 1968. 606.

Somosi Petkó J. 1656. 249-250.230



120

„К. Kinek kell szentelnünk a mi ifjúságunknak idejét?

F. Az Istennek.

K. Miért?

F. Mert a vénségnek idején minden dolgokra alkalmatlan az ember.

K. Miért alkalmatlan?

F. Az ő testének erőtlensége miatt. Mert akkoron meg mozdúlnak 

amaz háznak őrzői, azaz az egész testnek csontjai és inai, avagy 

kaijai el- erőtlenednek. Az ételnek őrlői, azaz az fogak meg 

állanak. Meg-homályosodnak az ablakon kinézők, azaz az szemek. 

Az ajtók, azaz azok a hézagok, az mellyeken az étel az gyomorba 

megy, az fogaknak fogyatkozások miatt bé-zároltatnak. Az ezüst 

kötél meg rövidül, azaz az hátnak gerincei megerőtlenednek. Az 

arany palackocska, azaz az agyvelőnek összve foglaló hártyája 

megromol, s az többi.”

A testi romlás, leépülés fájdalmas és elkerülhetetlen stációiról a 

Prédikátor 12: 4—8-ban olvashatunk2'1; Somosi Petkó János híven felidézi 

ugyan az ebben az öt igeversben felhalmozott patológiai metaforákat, ám 

nem igazán bizik abban, hogy a korántsem poézisre hangolt olvasó meg is 

kepes erteni azokat. Ezért igyekszik valamicskét tompítani az Ószövetség 

költőiségen azzal, hogy minden metaforát azonnal megmagyaráz, mintegy 

lefordít. Például: „...megmozdulnak amaz háznak őrzői... azaz... az 

testnek csontjai...; az ételnek őrlői, azaz az fogak; ...Az arany 

palackocska. azaz az agyvelőnek öszve foglaló hártyája megromol...”

Mindazonáltal, még ez a nagyon óvatoskodó, meggondolt, 

magyarázgató idézési mód is előrelépés ahhoz képest, ahogyan húsz 

évvel korábban Medgyesi a Praxis Pietatis-ban teljesen prózaivá 

szikkasztja ugyanezt a nagyon is költői bibliai passzust, művének az 

„Elmélkedés a Vénkori nyavalyásságokról” című fejezetében: „...a

KároliG. 1968. 606.



121

Vénség... nehéz látóvá tészen a homályossággal, nagy szóhallóvá az 

siketséggel, ...és sok erőtlenségekkel ugyan meggörbeszt... etc.

Természetesen, nem csupán a Prédikátor Könyvét részben avagy 

teljesen száraz realitássá szürkítő puritán szerzők kezelték gyanakvással e 

hellenisztikus és egyiptomi hatásokat mutató, Salamonnak tulajdonított 

költői szövegeket. Ahogyan egy, a közelmúltban megjelent ószövetségi 

vezérfonal is jelzi, ezt az igehelyet az utókor általában meglehetősen 

problematikusnak tartotta: „A könyvnek két, későbbi utóirata is van. Két 

korszak tanítványa megérezte, hogy az utókor szemében tüske lehet sok 

minden, amit mesterük, az eretnekség határán járva elmondott.” 

(Kiemelés tőlem! P.É.)

A Prédikátor könyvének 12. része tehát egyfelől mindenkor 

problematikusnak számított teológiai szempontból, de ugyanakkor 

gazdag metafora-készlete jelentéstarlalmának szempontjából is. Számos 

bibliakommentár, illetve konkordancia ad hangot ugyanennek a 

véleménynek; többek között az egyik legismertebb amerikai egyházi 

kiadó gyakorló lelkészek segédanyagául szolgáló kézikönyve: „Számos 

fantáziadús interpretáció született. Az ezüst kötél a gerincoszlop, az 

idegrendszer, a nyelv; az arany palack a fej és az agyhártya, avagy a 

gyomor. Am jobb nem elveszni ezekben az anatómiai részletekben, mert 

sehová nem vezetnek és nem illeszthetők a parabola további részébe. Itt 

az élet általános hanyatlásáról van szó, nem az emberi test egyes 

szerveinek leépüléséről. Az ezüst kötél voltaképpen az, amit az élet 

fonalának nevezhetünk, amelyen a megelevenítő lélek fényénél ott függ a 

test... Az ezüst és az arany említése az emberi élet értékét hivatott 

jelezni.”234

Elképzelhető tehát, hogy Medgyesit nem csupán a puritán önfegyelem 

és az öncélú nyelvi díszítményektől való irtózás, hanem a kérdéses

■»232

23?

232 Medgyesi p. 1936. 66.
233 Szabó A. 1988. 254.
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igehely körüli bizonytalanságok vitték arra, hogy annak tartalmát 

metaforáktól megfosztottan adja vissza.

A Somosi Petkó-féle kommentárok közül egyet még feltétlenül 

érdemes felidéznünk . Ezsaiás könyvének magyarázatát, amelyben a 

kánaáni nyelvből és kontextusból való kilépést - számos kortársi műhöz 

hasonlóan - a jellegzetesen magyar életképekkel biztosítja. Nevezetesen 

azzal, hogy Sodorna és Gomorra asszonyait agyonpiperézett szikszói 

menyecskék, amolyan csizmás-fokötős bibliai paráznák képében hozza 

elénk: „Rettenetes bujasággal, mert a mely nem szükséges, azzal is 

piperézték magokat, úgy mint jó illatú szerszámokkal éltének. Fülökön 

való arany függőkkel, csizmákkal, retzés tökötökkel és egyéb illetlen
„235öltözetekkel szükség kívül tsinosgatták magokat.

Szepsi András traktátusa abban különbözik a kegyességi művek 

zömétől, hogy nem általános emberi-keresztyéni dilemmák megoldását 

tűzi ki célul, hanem olyan vezérlő kalauz, amely a gyakori pestisjárványok 

idejére igyekezett felvértezni az istenfélő olvasókat, a testi-lelki 

gyötrelmekkel szemben egyaránt.2'6 A Kazinczi Péter zempléni követnek 

és Gáspár Pál sárospataki főbírónak mint patrónusoknak címzett ajánlás 

két szempontból is említésre, illetve idézésre méltó. Egyrészt azért, mert 

jól érzékelteti „in statu nascendi” egy prédikátor íróvá alakulásának 

stációit, másrészt pedig egy merőben új szemlélet megjelenése miatt. 

Egészen szokatlan és nagyon is világias az a hangvétel, ahogyan a szerző 

tulajdon művéről, mint gyöngécske, így a patrónusok és általában az 

olvasók oltalmára szoruló szülöttéről beszél. Ez az olvasót ilyeténképpen 

szülő- (azaz szerzőtárssá) emelő gesztus majdnem száz esztendővel 

később a világhírűvé lett Laurence Sterne (civilben évtizedekig, kései, ám 

annál diadalmasabb pályakezdéséig ismeretlen yorkshire-i lelkipásztor)

234 Pulpit 1958. 302.
23> Somosi Petkó J. 1656. 272. 
236 Szepsi A. 1662.
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Tristram Shandy-jében fog felbukkanni2'17, aligha véletlenül. Egészen 

nyilvánvaló, hogy Sterne-ben is a prédikátori hivatás ültette el az 

olvasókkal való párbeszéd a mi Szepsi Andrásunknál ugyancsak 

nyilvánvaló igényét: „Mivel Nemzetes Uraim a jó Lelki Pásztornak (ha 

reá érkezhetik) a tiszti, hogy tanítson: 1. Közhelyeken. Házonként. írással 

is. Az elsőben verdődöm a nékem adatott gira szerént. Vajha a másodikra 

érkezhetném! De sok az aratásra való gabona, s kevés az arató. Immár 

harmadik ne múlnék el: De kitsoda mind ezekre alkalmatos? ím 

mindazáltal ez Pestises üdő alkalamosságával, némely jó akaróimtul 

közhelyeken hallott tanításomat hogy írás által közönségesebbé tenném, 

megtisztelvén tetszett, hogy a kegyelmetek neve alatt teijesszem ki, e féle 

elmélkedésnek szórni szóra való leírásában való alkalmatlanságom miatt, 

mint igy idétlen szülöttet. De nem oly idétlen mindenestül, hogy valami 

piheségre való mozgásnak lelke nem volna benne. Kegyelmetek vegye 

maga oltalmában, s táplálásában, hogy gyenge lélegzése élő lélekké 

változnék. Ennek Szülőjét penig tessék maga egyszer bé-vött 

szerelmében nevekedéssel megtartani. Az életnek, egészségnek, 

békességnek Istene legyen kegyelmetekkel! íratott anno 1662. 7. Szept. 

Szepsi .András által.”

Maga a tulajdonképpeni szöveg nem jelent senv tartalmi, sem 

stilisztikai újdonságot. Szepsi ugyanazt és ugyanúgy ismételgeti, amit 

minden pestises időkre szánt traktátus szerzője: hogy tudniillik e gyilkos 

betegség egyedüli okozója a Bún és egyedüli orvossága a megtérés. Pápai 

Páriz Ferenc két évvel későbbi Pax Corporis-ának A pestisről című 

fejezete az összes korábbi hasonló témájú értekezéshez képest egyértelmű 

előrelépést jelent, gbben ugyanis a pestis mint istenítélet-tézist 

megelőzően komoly higiéniai-járványtani oknyomozást folytat a neves 

teológus-orvos szerző, akitől még a holisztikus - azaz a test és a lélek 

békéjére egyaránt ügyelő - szemlélet sem idegen. Eszerint a pestisre a

Erről a szerzői gesztusról bővebben olvashatunk: Sampson G. 1972. 424-426.
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labilis lelkiállapot, a melankólia is fogékonnyá tesz: „...mert a szomorúság 

gyűjti a testben a rossz nedvességeket, a harag pedig felkeveri azonokat. 

Más oka pedig ez, hogy a szomorkodásban, félelemben és 

gondolkozásban sokkal restebben jár a vér az erekben...

Nánási (Lovász) István nagybányai prédikátor „több Anglus Author” 

munkájából kompilált2'9, nagyrészt Dániel Dike müvére támaszkodó 

értekezése nem kínál túlságosan gazdag szépirodalmi anyagot, 

csalárdságnélkúl való Olvasóhoz” szóló ajánlás azonban mégis egy 

tudatos és öntudatos íróember nézeteit tükrözi, akinek nézetei Bessenyei 

György majdani nevezetes röpiratának gondolatát „Minden nemzet a 

maga nyelvén lett tudós... etc.” előlegezi meg. Ami ebben a kis - szokás 

szerint apologetikus - fordítói elmélkedésben merőben új: egy felező 

nyolcasban írott, ugyancsak dacos kis versezet, amely azt a tételt 

bizonyítja,hogy „а XVII. századra megszilárdultak a közvetlen elődöktől 

kapott ütemformák”241, illetve egy olyan, a müvek nyersanyagáról, 

forrásairól szóló elmélkedés, amely 1697-ben majd egy világhírű műnek, 

Jonathan Swift A könyvek csatája című pamfletjének egyik alaptézise 

lesz, igaz, itt a „régiek” és a „modernek” alkotói módszereinek 

jellemzésére.242

E fejezetben nem először, s talán nem is utoljára említek olyan 

magyar-angol párhuzamokat, amelyekben egy, még a magyar 

irodalomban is legfeljebb marginális helyzetű, azaz az írók közé alig-alig 

befogadott szerző ír valami nagyon hasonlót, mint egy többnyire 

világhírűvé vált (igaz,minden esetben a magyar íróemberhez hasonlóan 

teológiai végzettségű!) szigetországi pályatárs - lásd a korábbi Somosi

„238

240 „A

238 Pápai Páriz F. 1984. 335-336.
239 ZovÁNYI J. 1977. 434.

Nánási I. 1670.
241 Szepes—Szerdahelyi 1981. 421.
242 Sampson, G. 1972. 388., illetve Letter T. 1954. 42.

240



125

Petkó-Sterne párhuzamomat - vagyis, egy világirodalmi rangú angol 

szerző.

Mindezzel csupán azt szeretném érzékeltetni: a potenciális írói 

adottságok a mi puritán tollforgatóinkból sem hiányoztak, legfeljebb a 

szépirodalommal szembeni általános gyanakvás, ellenségesség fojtotta 

meg már csírájában kibontakozásukat. Illetve az, hogy szerzőink maguk 

is mindent elkövettek, hogy a poétát elnyomják magukban, annak 

érdekében, hogy támadhatatlan, kikezdhetetlen szentek lehessenek és 

maradhassanak. így lett belőlük - Haller elégszer nem ismételhető, mert 

annyira találó definíciójával élve - végülis egyfajta kenatur-lény, fél-szent 

és fél-poéta.

Nézzük meg ezek után Nánási előszavának irodalom-közeli kitérőit: 

„Miért tészek pegdi (pedig) én ezekről hírt, K. olvasó? Bizonyára nem a 

magam ajánlásáért, hanem hogy elfordítsam másokrol-is, magamrol-is azt 

az ítiletet, hogy a kik az Angliai nyelvet értik, jobban, vagy csak 

valamelyest is, nem tanulnak egyeb könyvekből, hanem azoknak kész 

étkeket adgyák fel. Hidd el, hogy itt is nem úgy vagyon. De ha úgy volna- 

is, hogy azoknak kész prédikációjokat adnák elő, micsoda kárhoztatás az, 

ha a tudomány szent és igaz; ha alkalmatos időben esik; ha bölcsen és 

helyessen az eszes tanítoktul alkalmaztatik? A nyelvnek külömbsége a 

dolgot külömbé nem tészi. Ha ezeknek Angliai nyelvből nem szabad 

tanulni s szollani, tenéked sem szabad más nyelvből, Deákból vagy 

egyébből , és így csak hamar eszköz (t i. hitépítő eszköz! P.E.) nélkül 

maradcz. Azért szabad és szükséges is tanulni idegen nyelvet, s 

nyelvbből; de nem szabad idegen nyelven tanítani s Írást magyarázni a 

gyülekezetben...

Tudom, hogy' a kik a nyelvet jobban értik nalamnal igy szolnak. 

Ékesebben kellet volna fordítani, az hol az author bé-esett a munkában. 

Úgy vagyon: én-is meg-vallom azt - De a minémü ruhában én
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öltöztethettem (mint feleltek énnekem illyen ellenvetésemre e könyvnek 

Patronusi) ollyanban öltöztettem. Azért azt mondom, a mit egy valaki:

»Ad a gazdag kurta dolmant. A szegény csak elő-ruhat, 

Ha pedig én gazdag volnék, Egész öltözőt rád adnék.«„243

Amiért azonban Nánási műve a feltétlenül tárgyalandók közé került e 

dolgozatban, azok mégsem a fenti szerzői töredékek, hanem a könyv 

elején olvasható szépszámú Magyar Rhytmusok a Keresztyén Olvasóhoz, 

ez a sokszerzős verses laudáció-csokor, amelynek darabjai meglehetősen 

hullámzó színvonalúak. Sorrendben az első a Leidenben, Groningenben 

és Franekerben tanult Kovásznai Péteré, akit 1646-ban támadás ért 

puritán elveiért, s aki meglehetősen sok hányattatás után, 1668-ban lett az 

erdélyi egyházkerület püspöke. Ő életében mindössze két verset írt, 

Nánásin kívül még Komáromi Csipkés Györgyhöz.244

Versén meglátszik, hogy a poézisben gyakorlatlan kéz munkája: 

mindössze tizenhat sorában hatszor ismétlődik a „csalárd” jelző, s az 

aaaa, bbbb, cccc, dddd rímek is a ragrím lehető legkopogóbb fajtájából 

valók. Nyilvánvaló, hogy Kovásznai számára a versírás nem több egyfajta 

alkalmazott művészetnél, amelynek egyetlen célja a morális tanítás:

„Titkos csalárdságát a' csalárd Sátánnak

Boldogtalan sorsa el-esett Atyánknak 

Mindennek mutattya hogy álnok szavának 

senki ne adna helyt, rósz sugallásinak.

De jaj bizony csalárdb Sátána testének

Mutattya hogy vagyon még minden embernek: 

Az álnok és csalárd Szív, mely mindeneknek 

Felette jár és kél, mint saját népének.

243 Nánási 1. 1670. 63-64. Kiadása: Rmktxvii. sz. 10. 364.
244 Zoványi J. 1977. 341.
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Titkos rejtek helyben vagyon lakó helye

Alnok csalárdságát hogy senki eszébe 

Ne vegye, mit forral s’ mit akar sietve? 

A’ gyarló embert hogy hálójában ejtse.

Boldogtalan hát az, ki a’ csalárd szivet

Magában táplállya, mint emésztő férget; 

De ellenben boldog ki jo, tiszta szivet 

Szeret; mert a’ bimi fogja az egeket.„245

Az ugyancsak református püspöki tisztre jutó Horti István nem is 

egykönyvű, hanem egyenesen egyversű szerző«246 ,e magyar rhytmuskák 

éneklésében”, ahogyan költeményét nevezi, mégis messzebb jut, mint 

Kovásznak Meglehet, a nyolcévi közös szolgálat (a nagybányai 

gyülekezetben), s a még korábbi keletű barátság, tehát a nyilvánvaló 

érzelmi többlet segíti az előbbinél jóval emelkedett ebb sorok

megírásához.

A református gyülekezeti éneklésben valamelyest gyakorlott olvasó 

egy 1569-től 1806-ig e felekezet minden énekeskönyvében, s a mai 

revideált kiadásban is szereplő ének versformájára és - a második 

versszakban - jellegzetes érvelésére is ráismer.' nevezetesen, Szkhárosi 

Horváth András méltán elhíresült, Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent 

serege című énekére. Ez az énekvers Csomasz Tóth Kálmán szerint: „A 

reformátori kor egyik leghatalmasabb eredeti magyar éneke.”247

A Szkhárosi Horváth-reminiszcenciák mellett a költői minőség 

tekintetében kiugróan jónak tekinthető az ötödik strófa,amelyban a 

megszokott kegyes balzsam-hasonlat komplexebbé válik, azáltal, hogy 

Horti Nánási müvét „Isten Szelenczéje”-ként aposztrofálja, így jelezve

245 Kiadása: Rmktxvii. sz. 10. 368.
246 Zoványi J. 1977. 264.; Rmktxvii. sz. 10. 745. 
24 Csomasz Tóth K. 1950. 377.
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azt, hogy szolgatársa versével mintegy foglalatot kínál és biztosít a 

Teremtő dolgainak. A „szelence” szó egyébként Rimaytól kezdve vált a 

magyar költészet vándormotívumává, többnyire (jelen példánk a kevés 

kivétel egyike) a szintén Rimaytól vett „Velence” rímmel. Kovács Sándor 

Iván tanulmánya nyomon követi poézisünk e hol szárnyaló, hol 

ellaposodó rímtoposzát.

Nézzük meg ezek után közvetlenül egymás mellett Rimay és Horti 

István „szelencé”-jét:

248

„Mert a te szerelmed 

Engem úgy kömyülvett, 

Mint pézsmát ó szelence.”

Rimay János: Én édes Ilonám249

,,A’ mellett írásod Isten szelenczéje. 

Melyben le-van téve Szent Léleknek Ire...

Horti István:
250Udvözlővers

Az analógia elsősorban logikai természetű: Rimaynál Ilona szerelme a 

költő életének nemes foglalata, Hortinál az istenszerelemből fakadt 

Nánási-mű az a méltó „edény”, amely a szentlélek gyógyító balzsamát 

megőrzi. Mint az Ács Pál szerkesztette Rimay-kötet egyik jegyzetéből 

megtudjuk, Rimay János úgynevezett „megkomponált versgyűjteményét” 

épp a magyar puritán irodalom egyik fó-fo tipográfusa, Szenei Kertész 

Ábrahám adta ki, 1652 körül, Váradon.251

Igaz ugyan, hogy ebben az Én édes Ilonám nem szerepel, azonban 

Szenei Kertész Rimay János körüli nyomdászi-könyvkiadói ténykedése 

közvetett bizonyíték arra, hogy a puritán szerzők ismerték-elfogadták

248 Kovács S. I. 1996. 145-171.
249 Rimay J. 1992. 70.

Vö.: Rmktxyii. sz. 10. 364
251 Rimay J. 1992. 295.
250
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Rimay verseit. Aprócska adalék ez ahhoz, hogy az egyházi és a világi 

irodalom szférái korántsem különültek el oly mértékig, ahogyan ezt a 

XVII. század magyar literatúrájának legtöbb elemzése feltételezi.

Visszatérve Horti versére, ami még újdonság benne, az a 

világirodalmi távlatok megjelenése, Platon, Hermes Trismegistos és 

Galenus, a nagy orvos-író nevének említése révén:

„Eredendő bűnnek melly nagy ö ereje! 

Sirattya Adámnak egész nemzetsége:

Mert mindenüt el-hata annak tüzes mérge, 

Egy szív sem marada ki meg nem sebhete.

E’ miatt embernek minden tehetsége,

Bűnnek szolgálója ördögnek fegyvere,

Szive mindenestül csalárdságnak fészke 

Ha másszor nem szüli Christusnak kegyelme.”

E második versszak gondolatmenet-béli párja Szkhárosi Horvát 

András Vigasztaló ének-ének első strófája:

„Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, 

Mert nem árthat néked senki gyűlősége, 

Noha ez világnak rajtad dihössége,

De nem hágy szégyenbe Krisztus ő felsége. „252

.Ami még újdonság az a fentiekben már említett ókori szerzők 

felsorolása:

„Nem érkezék erre Plato bölcsesége, 

Hermes s’ Galenusnak mély elmélkedése, 

Veszett szív rejtekit hogy fel-kereshesse:

25: Rpha 1219.
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S’ egyszer s’ mind orvoslást annak mint lelhetne.” 253

Az 1670 április 26-án keltezett vers további részletei már teljesen 

érdektelenek. A következő Nánási-üdvözlő szerzője a nagyhírű Enyedi 

Sámuel, aki Sárospatakon, Franekerben, Leidenben, majd Utrechtben 

tanult, itt avatták orvosdoktorrá. Teológiai munkássága is jelentős, 

továbbá néhány alkalmi versét tartják számon.254

A versből az ötödik és a hatodik strófát érdemes felidéznünk, részben 

a bennük foglalt sajátos puritán nézetek - tudniillik, hogy csak a tanító 

irodalomnak van létjogosultsága - részben pedig egy, a kor számos 

teológus-orvos-íróemberére jellemző metaforatípus kedvéért, amely testi 

dolgokkal jellemez egy lelki folyamatot; ezúttal úgy, hogy a méltatlan 

tanítás, a hitvány írások mérgező fakéreg képében jellenek meg a versben:

„Mert sokan tanittyák Christusnak seregét,

Kik feslet erkölcsei botránkozás mérgét, 

Tselekedetekben mutogattyák férgét, 

Mocskos életeknek nyáj vesztő rósz kérgét.

Te szent hivatalod ezel meg nem rutult;

Világi hivságra elméd el nem fordult, 

Szép emlékezettel vénséged boldogult, 

Ez irásidban-is munkád szentül indult. „255

A „szentség”, mint a „poétaság”, mint az írói hivatás egyetlen 

mértéke - Enyedi nézetei kb. így summázhatok.

Eszéki (T.) István aranyosmedgyesi lelkipásztor, a Hollandiát járt 

neves teológus, Kemény János özvegyének udvari papja250 egyetlen 

szempontból fontos a számunkra, mint versfaragó. Üdvözlő sorai közül

253 Rmkt xvii. sz. 10. 364.
254 Zoványi J. 1977. 171-172.; Rmkt xvii. sz. 10. 717.
255 Rmkt xvii. sz. 10. 321.



131

azokat idézem, amellyekben a vers írója Krisztust - csakúgy, mint 

Mikolai Hegedűs jó negyedszázaddal korábban - mint minden hitépítő 

munkák legfőbb szerzőjét, vagy legalábbis mint szerzőtársat hozza elénk:

„Úgy a’ csalárd szünek romol álnoksága

Mig Isten e’ könyvet maga ragyagtattya. 

Ha ki szivét zablán akarja hordozni

E’ szép könyv jó utón mindenkor vezeti.»257

A következő kísérő vers szerzője - kivételesen - nem lelkipásztor, 

nem papi végzettségű személy, hanem Nagybánya (Rivulinum) város 

szenátora és főjegyzője, Enyedi István, aki a könyv obiigát feldícsérését: 

„Eddig illyet, s’ ennyit még elő nem adtak, / Mellyek mi nyelvünkön 

edgyütt igy volnának.” követően - amely idézetnek egyébként csak a rni 

nyelvünkön szókapcsolat anyanyelvi patriotizmusa ad valamelyest 

szépirodalmi színezetet - Krisztusnak a könyv recepciójával kapcsolatos 

szerepét hangsúlyozza. Azt, hogy a méltó mű megalkotása mellett az 

értő, elmélyült és valóban értékelő olvasás egyedül az ő segítségével:

„Hogy ha kívánsz azért lelkedre vigyázni,

E" Könyvet serényen ne resteld olvasni.

Egy a’ szükséges jó meg-kell azt gondolni, 

Mellyet ha el-veszteszsz, mit használ a’ többi?

E’ munkához penig könyörgéssel készülly, 

Kérjed azonközben azt-is az Istentől,

Szem gyógyító irat adgyon onnan fellyül,

Hogy láthasd és érthesd, a’ mit olvaszsz, hitből. »258

256 ZOYÁNYI J. 1977. 184.; RMKTXVII. sz. 10. 746. 
23 Rmktxvii. sz. 10. 367.
258 Rmktxvii. sz. 10. 366.
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Fontos és jellegzetes a fenti idézet azért is, mert a puritán 

toliforgatók szemléletére olyannyira jellemző holisztikus metaforaalkotás 

szép példája. Ezzel a nem létező hivatalos terminus technicus híján 

magam-fabrikálta kifejezéssel azt szeretném érzékeltetni, hogy a 

traktátusok és kísérőszövegek szerzői igen gyakran éltek a lelki-szellemi 

állapotot fizikai status praesens-ként megjelenítő képekkel, mint a jelen 

esetben is, amikor Isten „szem-gyógyító írjától” reméli-várja a vers 

szerzője az olvasáshoz szükséges tisztánlátást.

A türelmes olvasót, miután átrágta magát a többé-kevésbé érdektelen 

verses laudációk tömegén, végezetül igazi poétái jutalomjáték váija, 

Diószegi György nagybányai jegyző tollából. Diószegiről sem Zoványi 

sem az UMIL nem tesz említést, csak az valószínűsíthető, hogy a

kérdéses személy a literátori hajlamokkal megáldott bihardiószegi 

Diószegi család sarja. 259 A vers nem egyszerűen (és a többi magasztaló 

vers szerzőjétől megszokott módon) a Szít titka nagyszerűségét ecseteli,

hanem az emberi szív eltévelyedését, az álnokság módozatait, helyenként 

olyan dús barokk képzuhataggal, amely már-már a képzavar határát 

súrolja, de ebben a dús mivoltában is mindenképpen hatásosabb és 

erőteljesebb, mint a monotonon moralizáló átlagversi kék. Poétái 

jutalomjátéknak azonban mégsem e heves kép-tolulások okán-jogán 

nevezem Diószegi írását, hanem egyfelől azért, mert a traktátusok 

anyagában felbukkanó (lásd: Mikolai Hegedűs!) korábbi Balassi-strófa 

töredékekhez képest ő következetesein végigvitt, teljes Balassi-strófákat 

képes produkálni, továbbá azért, mert a gonosz szívet „csalárd tündér”- 

nek nevezni már abszolút világi költőre való fogás.

Hogy hogyan, miként tehetett ilyenfajta formai-szókészleti 

engedményeket a puritán környezetben, mikroklímában élő Diószegi, erre 

nézve legfeljebb feltételezéseink lehetnek. Az egyik lehetséges válasz az, 

hogy - mint már említettem is - a többi kísérővers-íróval ellentétben ő
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nem teológus, nem gyakorló lelkipásztor, hanem vezető posztot betöltő 

városi tisztviselő volt, s ezért nem érezte magára nézve kötelezőnek az 

íratlan puritán poétika reguláit. Az is valószínű, hogy Nagybánya 

nótáriusaként sokkal több és sokkal változatosabb irodalmi hatás érte, 

mint „önbezárásra”, a morális tisztaság megőrzése érdekében tudatos 

szűklátókörűségre berendezkedett szerzőtársait. E hatás - legalábbis a 

választott versforma felől megközelítve a kérdést esetében elsősorban 

Balassi és Rimay Diószegire gyakorolt befolyásáról lehetett szó. 

Határozottan erre utalnak a szókészlet egyes elemei is. A „tündér” szó, 

amely egy puritán számára meglehetősen pogányul csenghetett, 

egyértelműen Balassi-hatásra utal, aki e kifejezést nem egyszer használja. 

Többek között az Egy útonjáró szerzetté énekben: „Talám egyik tündér 

jár itt valamiért...”260. Nézzük meg ezek után közelebbről a szokatlanul 

egységes kompozíciójú, s az előtte szólók semmitmondó 

teijengősségéhez képest ihletettebb verselőre valló Diószegi-opuszt:

„Tsalárdabb semmi nincs, Akarhova tekincs, 

Az Eg és a’ föld között:

Mint a’ szü rut mérge, Titkon maró férge,

Melly sok lelket már meg-ött: 

Úgy, hogy, sok nagy elme, sok szent hiedelme, 

Abban gyakran ütközött.

Mint Cristály Tükörben, Nézz-bé e’ bölcs könyvben, 

Erre találsz itt tanút:

Példát-is találsz itt, Kit a’ szü balra vitt;

Bátor ne keress másutt!

Te, hát Isten hive, Kinek ujjult szive,

Tölle végy ily vég búcsút:

259 Lásd még: Rmktxvii. sz. 10. 747. 
Balassi В. 1986. 246.260
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Caucásus tetején, vad Leo-párd tején,

Fel-nevelt álnok Syren,

Már szállásod felé, Soha lábam többé,

Oh gonosz szü nem mégyen!

Mert egy csep sincs szent vér Benned csalárd tündér,
»261Mellyet lelkem kedvellyen!

Azt, hogy Diószegi mégsem „igazi” költő, mindössze egy az 

átlagosnál műveltebb, kifonomultabb formaérzékű fűzfapoéta, a harmadik 

strófa komplex képnek szánt képzavara bizonyítja a legékesebben. Zrínyi 

„Syrenája”, aki az Adriai tengernél még nagyon is a helyén volt, itt - 

halfarkastul - egyenesen a Kaukázus tetejére kúszik-mászik, hogy aztán 

ott leopárd tejet szopjon. Az eredetileg találó és helytálló kép, vagyis a 

csalárd szív mint álnok szirén Diószegi műkedvelői nagyotmondása révén 

lendült át grandiózus képzavarba; az alapjában véve gyakorlatlan szerző 

csak így tudta (vagy legalábbis próbálta!) megoldani a fokozás, a 

nyomatékosítás az övénél lényegesen nagyobb poétikai tudást igénylő 

feladatát. Verse még így, e gyöngeségével együtt is kiemelkedő 

teljesitmény, legalábbis ebben a közegben, illetve ebben a mezőnyben. 

Mindezek alapján bízvást tekinthetjük a „kis Nánási-antológia” 

kétségkívül leginkább új darabjának.

Egy évvel később, tehát 1672-ben jelent meg Kolozsvárott Nógrádi 

Mátyás gyorsan népszerűvé vált, az ötvenegyedik zsoltár magyarázatán 

alapuló vigasztaló-erősítő célzatú traktátusa.262 A gazdag irodalmi 

munkásságú Nógrádi, aki ezt a müvét a magyar puritánok egyik első 

számú angol tanítómesterének, Hildershamnak a munkája nyomán 

állította össze,26'' már az Apafi Mihálynak szóló Dedicatio-hm 

nyilvánvalóvá teszi: az átlagosnál poétaibb anyagra számíthatunk. Már e

261 Rmktxvii. sz. 10. 369-370.
J62 Nógrádi M. 1672.
263 ZovÁNYI J. 1977. 438-439.; RMKTXVII. sz. 10. 657-658.
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prózában írott elöljáró beszéd - a szentéletű egyházjavító, akadémia- 

fimdáló Jakab angol király és Hildersham dicsérete - gazdag és erőteljes, 

helyenként egészen eredeti, nem régi toposzokból táplálkozó metaforákat 

kínál. Például az alábbit: „sőt birodalma erősödvén (t.i. Jakab királynak), 

a fényes bogarakat és szárnyas állatokat. Országából ki-repítette. Hlyen 

tudós emberek közül való volt Hildersám-is, Kegyelmes Uram! melly
5^264Britanniái Nyelven írta volt régen e szép Könyvet... 

dolgainak hírvivői mint „fényes bogarak” és „szárnyas állatok”- nincs az 

az ügyszeretet, az a hitbuzgalom, amely költői talentum híján ilyen 

érzékletes képalkotásra lenne képes.

Maga Nógrádi is érzi azonban e szigorú puritán szemmel már-már 

függelemsértésnek tűnő metafora zabolátlan mivoltát, ezért a beköszöntő 

második érzelmi csúcspontján, amikor a száműzött pataki iskola 

gyulafehérvári befogadásáért mond köszönetét Apafinak, egyrészt már 

konformista módon visszatér a közhelyes, általánosan bevett-elfogadott 

hárpia-metaforához, másrészt rátámad azokra - emlékezzünk Mikolai 

Hegedűs hasonló lépésére illetve gesztusára - akik a maguk világi 

hiúságáért ragadtak tollat: „Oh meg-gyászolhatatlan Pataki Schola! Kinek 

az Úr engedett, tanulásra való nyugodalmat Gyula Fehér-Váron, és kinek 

takargató Annya vala, a' sok habok között Debreczen városa. Mind 

ezeket előttem viselvén akartam Nagyságodhoz buzgó indulatomat meg

jelenteni, e’ Könyvnek ajánlásában-is. Fogja azért Nagyságod e’ kisded és 

lengeteg (ismét egy egészen egyéni kifejezés, ezúttal az esendőség, a 

csekélység kifejezésére, egy olyan pillanat, amikor a poézis erősebbnek 

bizonyul a kánaáni reguláknál. P.É.!) ajándékomat, Fejedelmi indulattal és 

ha csak egy bűnös ember lelke idvességére szolgálhat-is ez Írásom, 

Istenünk előtt örök emlékezetben légyen maradandó sága. Ezt 

kiváltképpen Nagyságod, az élessen mardosó Hárpiják ellen, kegyes 

szárnyaival védelmezvén, kik efféle Szent munkának írásában nem

Isten választottai,

264 Nógrádi M. 1672. 2.
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törekednek, hanem e’ világiakon kapdosván, romlandó kövön, akrnak 

magoknak álandó dicsőséget éppiteni...

Itt, a nyilvánvalóan dekánaánizáló azaz bűnösen világias bogár és 

szárnyas állat-metaforát „levezekelendő”, Nógrádi Mátyás rekánaánizálja, 

másszóval a külső, meglehetősen szűk látókörű elvárásokhoz szürkiti- 

szabályosítja szövegét. S bár a költő-teoretikus Mathew Arnold a 

tizenkilencedik században írta az alábbiakat vallás és költészet 

viszonyáról: „Ma hitünk legerősebb része annak nem-tudatos költészete.” 

(„The strongest part of our religion today is its uncouscous poetry.”) 

jó okunk van azt feltételezni, hogy Nógrádi és más puritán szerzőink 

általában ott verselnek erőteljesen és meggyőzően, ahol hitük intenzitása, 

illetve e hit mindenáron való közlésének vágya annyira elragadja őket, 

hogy kötelező bibliai szófűzésű közhelyeiket feledve utat engednek az 

egyéni, a nem hit-közösségük szókészletéből vett inventio poetica-nak is. 

Annyira azért a poétái vénájú Nógrádi is óvatoskodó, hogy könyve életre 

segítői közül a legfőbbet, Apafi fejedelmet ne versben, csak néhol 

költőivé emelkedő prózában köszöntse. A többi - kivételesen csakis a 

szerző-fordító tollából született - kísérőszöveg azután a továbbiakban 

már verses; az Idvösség kapujához csatolt, változatos verstípusokat 

reprezentáló Nógrádi-miscellania.

Verstani szempontból egyáltalán nem számít kiemelkedő költői 

teljesítménynek a sorrendben második, Bornemisza Anna 

fejedelemasszonynak adresszált köszöntés. Érvelése, a címzettet a Biblia 

jeles asszonyaihoz hasonlítgató hosszadalmas párhuzamai Kolosi Török 

István unitárius prédikátor-író nevezetes, 1645-ben és 1655-ben 

megjelent, széles körben ismert és olvasott asszonydícsérőjét idézik.26' A

„265

266

i65 Nógrádi M. 1672., részletek az Ajánlástól.
266 Arnold, M. 1891. 1-2.
~6 E műről bővebben beszéltem 1997 szeptember 3-án, Kolozsvárott, az Enyedi 
György konferencián, Isft’án Kolosi Török, A Female chauvinist Male címmel. 
(Megjelenés alatt a konferenciakötetben.)
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harminckét soros, ragrímes, a históriás énekek nyilvánvaló ismeretéről 

tanúskodó versnek mindössze két részletét érdemes felidéznünk. Elsőként 

a második strófát:

„Tudós Abigail kegyessen Dávidnak, 

Beszéllett régenten, mint hires Királynak: 

Nagyságod-is hitből beszélget Urunknak. 

Hogy Isten éltesse meg-romlott Hazánknak! „268

Ez az epizód azért fontos, mert az egyetemes papság elvének 

sajátosan puritán gyakorlatát kiválóan illusztrálja. Nevezetesen azt, hogy 

- különösen is egy magasrangú pár esetében - a férfi mint a háznép 

legfőbb papja mellett e tisztségben a feleségnek is osztoznia kell. E 

néhány sor ugyanazt mondja el versben és fejedelmi környezetbe 

helyezve, amiről Medgyesi Pál a „Lorantfi Susannanak appróbb 

Cselédjének hasznokra”, szánt számos kiadást megért hittankönyv-szerű 

művében így ír:269

„K.: Micsoda a cselédes embereknek tiszti az ő cselédjéhez az isteni 

szolgálatnak dolgában?

F.: Meghadni az ő házanépének, hogy megőriznék az Úrnak utát 

I.Móz. 18:19

Egy végre kell őnéki istenes gyakorlást házában tartani, úgymint 

cathecizálást, Szentírás-olvasást, és cselédjit a gyülekezetben is 

tartozik felszoktatni...

K.: Mi csoda az feleségnek tiszti ezekben?

F.: Segétséggel lenni az ő férjének I.Móz. 2:18. Mind az isteni

félelemnek terjesztésében s mind az külső dolgokban.”

268 Nógrádi M. 1672. a4. -Rmktxvii. sz. 10. 69. 
Medgyesi P. 1645.)269
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Ugyancsak kiemelésre méltó a negyedik strófa is, amelyben Nógrádi 

a szent asszonyokat az olyannyira jellemző puritán érzékletességel, már- 

már szenzualizmussal az „Úr illatozási” gyűjtőnévvel tiszteli meg:

„így mutatják nékünk Nagyságod Virtusi, 

Melyek mi előttünk Isten plántálási.

Hogy Dorkást, s’ Máriát éltének folyási 

Követik; kik voltak Úr illatozási.”

E szent szenzualizmus lényege: az öt érzékszerv valamelyikéhez, 

vagy akár többjéhez kötve ábrázolni, illetve általuk képes beszédbe 

emelni a lelki történéseket és a lelki kvalitásokat. Jelen példánk esetében a 

Biblia jeles asszonyembereinek hitbéli értékeit a meglehetősen érzéki 

szókapcsolattal.

Hadd említsek itt meg egy apró adalékot a nő = metafora mindmáig 

tartó továbbéléséhez. 1997-ben jelent meg a párizsi Gallimard kiadónál 

Milan Kundera Azonosság című regénye, amelynek magyar fordítása 

szinte azonnal elkészült. Az ebben olvasottak egyértelműen megerősítik, 

hogy a nő = illat esetében egy, az Énekek éneké bői származtatható 

szakrális, hol profán értelmezésű vándormotívumról van szó: „Tizenhat

tizenhét évesen nagyon kedves volt neki egy metafora; hogy maga találta- 

e ki, vagy hallotta, olvasta valahol?, nem érdekes: rózsaillat szeretett 

volna lenni, szerteáradó, diadalmas illat, így akart minden férfihoz elérni, 

az egész világot átölelni...

A következő vers megszólítottja Bethlen János kancellár, akit 

azonban Nógrádi ezúttal nem elsősorban rangja okán-jogán érdemesít 

megverselésre, hanem mint jeles történetírót, Erdélyország históriájának 

krónikását. A hat, ismét csak ragrímes és krónikásének-szerű strófából 

megint csak kettőt érdemes kiemelni, a másodikat és a hatodikat:

270 , hol

„271

270 Károli G. 1968. 609.
271 Kundera, M. 1997. 30.
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„Indiai gyöngynek kedveskedő szine,

Ismér szik gyémántnak ragyogó fénylése,

Élő-fának pedig vagyon jó gyümölcse:

így BETHLEN JÁNOSNAK Virtusi szépsége. «272

Ennek a strófának az az érdekessége, hogy egy világköltészeti 

captatio benevolantiae-elem, a gyöngy, illetve gyémánt-hasonlat után egy 

honi puritán „reália”27', a termő gyümölcsfa metaforája következik. Még 

fontosabb jelentéstartalmú a hatodik versszak, amely így hangzik:

„Melly drága Tudomány az Ekessen Szólás! 

Annál-is kedvessebb Históriai irás: 

Meg-marad valamig fen lészen az aetas, 

Fejünk felett pedig tündöklik a’ lámpás.”

E néhány sor magyarázatot ad a tizenhetedik századi puritán szerzők 

vég nélkül ismétlődő apológiáira, arra, milyen hevesen igyekeztek 

elhárítani fejük fölül a szépíróság szégyenletes vádját. Tették pedig ezt 

nem csupán a sajátosan kegyességi szempontok miatt, hanem azért is, 

mert szépirodalmat művelni, különösen pedig költőnek lenni egyenlő volt 

akkoriban az írói rang-nélküliség, alantasság, marginális helyzet 

vállalásával. Más szóval a teljes presztízsvesztéssel. Horváth János a 

következőket írja erről a jelenségről: „Hogy egyházi hatóságok és 

személyek könyvtárában magyar nyelvű könyv aránylag oly kevés, 

magyar nyelvű szépirodalmi mű pedig egyáltalán nincsen, azt még 

természetesnek találhatnók, és mondhatnók talán, hogy az ő könyvtáraik 

tanúságát nem tekinthetni egyetemes érvényűnek. De világi személyek, 

éspedig mind az egyszerű polgári, mind a nagy vagyonú és műveltségű 

főúri rendből, sőt fejedelmi ágból való könyvtárai is ugyanezt vallják.

272 Rmktxvii. sz. 10. 70.
273 Dömötör Á. 1992. Előszó.
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Magyar nyelvű könyvet ezek is csak akkor tartottak méltónak... ha 

vallásos, tudományos, vagy legalábbis hasznos ismereteket térj esztett. A 

magyar vers, mely csak szórakoztatni kíván, száműzve volt 

gyűjteményökből... Tagadhatalan ez adatok (Horváth János számos 

könyvészeti-könyvtártörténeti szakcikk alapján vonja le a 

végkövetkeztetést P.É.!) alapján az irodalomnak föntebb említett rang 

szerinti rétegezése az egykorúak felfogásában. Eszerint az akkori 

irodalmi tudatban a Magyarországon termett vagy magyarországiaktól 

írott műveknek csak egyik csoportja ment valóban komoly 

irodalomszámba, az irodalmi készletnek csak egyik rétege tartatott 

megörökítésre méltónak: mégpedig az a rétege, mely nyelvre való

tekintet nélkül oktató, tudós jellegűnek minősíthető, akár vallásos, akár 

erkölcsi, akár tudományos, akár gyakorlati értelemben oktatónak, 

épületesnek, hasznosnak. Ezzel szemben mindaz, ami profán, ami sem 

vallásos, sem erkölcsi, sem tudományos, sem gyakorlati célt nem szolgál, 

ami csak szórakoztató, ha amellett még nyelve szerint sem tudós, vagyis 

nem latin, hanem vulgáris, nemzeti nyelvű: valami alsóbbrendűnek,
•>,274komoly könyvek társaságába nem valónak tartatott.

Az olvasói recepció tehát nem sokban különbözött a fejezet elején 

felvázolt angliai helyzettől. Ezek után egyáltalán nincs miért 

csodálkoznunk azon, hogy a Bethlen Jánosnak címzett kísérőversben 

Nógrádi a „Históriai írás”-t előbbrevalónak tartja az „Ékessen szólásá

nál, s hogy a maga poézisét is ezekhez a sajátos poétikai alapelvekhez 

igazítja.

A következő, Bánffy Dénes kolosi és dobokai, illetve Teleki Mihály 

máramaros-tordai főispánokhoz címzett két versből273 azért nem idézek, 

mert mindkettő a végletes kánaánizálásba visszalépés csüggesztő 

iskolapéldája, a vallásos közhely-tár fölöttébb erőtlen ismételgetése,

274 Horváth J. 1976. 145-146.
275 Rmktxvii. sz. 10. 70-71.



141

amelyben a szerző mindkét főurat meglehetős fantáziátlansággal 

ugyanazom bibliai hős - Pál apostol - tulajdonságaival ruházza fel. 

Azonban, nem csak és kizárólag írói taktikázásról, túlzott alkalmazkodási 

kényszerről van itt szó. Sokkal inkább a még az alkalmi versek esetében 

is elengedhetetlen személyesség hiányáról.

Mindez akkor válik igazán nyilvánvalóvá, ha végigolvassuk 

Nógrádinak azokat a verseit, amelyeket baráti lelkipásztor-társaihoz, 

nemegyszer egykori diáktársaihoz intézett. Sorrendben az elsőt az 1646- 

1649 közt Hollandiában peregrinált, Leidenben doktori fokozatot 

szerzett, később Bihardiószegen lelkészkedő, majd 1679-től az erdélyi 

egyházkerület püspökeként szolgáló Tofeus Mihályhoz.276 Ezt a 

tizenhatodik századi album amicorum-költészet hagyományait folytató 

verses dicséretet a baráti pályatárs iránti szeretet és megbecsülés olykor 

képes kiemelni az alkalmi jelleggel szükségszerűen együttjáró 

monotóniából:

„Doctori Titulust nem mindennek adnak,

Lugdunumi fák közt, kik Nyárban sétálnak: 

Batavus pediglen örül Minervának 

Nagy elmében forgó Nemes Tudománynak.

Pádvában kik járnak, onnét Laurentumban. 

Párisban tanulni, híres Sorbonában.

Ha voltak rósz futó csikók Hunniában. 

Nem lésznek Paripák hidgyed Galliában.

Serényen tanuló Toufaeus Mihálynak.

El-terjedett híre, mint zöld Borostyánnak; 

Mert oltalmazoja igaz Vallásának,

276 ZovÁNYl J. 1977. 643-644.
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Tudó oktatója Fejedelmi Háznak”27]

A fenti kis verset egyértelműen az első két strófában felcsillanó 

deákos humor menti meg a közhelyességtől; az amit a lugdunumi 

(leideni) nyárban sétálókról, azaz a doktori címre teljességgel méltatlan, 

lógós diákokról ír, illetve a második versszak friss és csipkelődő futó 

csikó, illetve paripa metaforái, amelyekben a szerző a kánaáni mezőktől 

ugyancsak messzire vágtatva érzékelteti peregrinusaink szorgalmát, 

tehetségét, ügybuzgalmát, csípős nyelvűén jelezve azt is, hogy a 

külföldjárás önmagában senkit nem tesz tudóssá, azaz ebben, a strófában a 

legkevésbé sem szent forrásból, hanem ezúttal nagyon is a világi életből 

merít. Olyannyira, hogy a következő kis poéma, a Debrecen város három

Komáromi Csipkéshez, Kriszbaihoz és 

Martonfalvihoz - intézett, az oly sok puritán szerzőnél tapasztalt 

megbánás-visszavonás ékes példája, amikor is egy-egy szerző mintegy 

önmagát igyekszik visszarángatni a túlzott elvilágiasodásból a 

megszentelt területekre. A szerzői retirálásnak, avagy rekánaánizálásnak 

ezek az epizódjai minden esetben rendkívül tanulságosak, de a legkevésbé 

sem poétikusak. Jelen esetben a salamoni hármas kötés bibliai toposza a 

vers didaktikus vezér-metaforája, amely a három György tudósi-hitépítői 

egyenértékűségét hivatott ábrázolni:

nevezetes Györgyéhez

„Salamon azt mondja, hogy az hármas kötél 

Nem szakad-meg könnyen, ha rósz nyelv nem metél: 

De mind nyárban s’ télben egv-aránt ez el-kél.

Gonosz ár-vizeknec habjaitól nem fél.

Ajándéka benned, melly drága Istennek, 

Debreczen! hogy hárman neveztetnek Gvörgynec. 

Csipkés Comáromi. Sidoi szent Nyelvnek

2' Rmktxvii. sz. 10. 72.
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Tudója, e’ mellett Christus beszédének.

Crizbai György, kinek elméje Törvényhez 

Termett, és beszéde Angliai Nyelvhez: 

Könyörgések pedig, mind kettőnek egyhez, 

Köttetett az erős Isten igéjéhez.

Fenn forog szép hire Mártonfalvi Gvörgvnec. 

Melynek sok Scholai fiai-is élnek,

Sőt Doctori nevet Frisiai népek, 

Académiában ő néki-is töttek.

Ellyetek mind Hárman Urnák Tomáczában, 

Legyetek Doctoroc Isten Templomában. 

Hogy midőn a Christus híveit csomóban 

Bé-köti, mennyetek vélle meny-országban! „278

Első pillantásra talán erőltetettnek tűnhet a bibliai hármas kötél

példázat és a három híres-nevezetes debreceni György párhuzama. Ámde 

nem feledkezhetünk meg arról, hogy a puritán szerzők - angolok és 

magyarok egyaránt - elengedhetetlennek tartották a familiarizálást. azaz 

szövegeik megtűzdelését olyan képekkel, amelyek nem csupán bibliai 

gyökérnek voltak, de egyszersmind szerves részei a szerző és várható 

olvasóközönsége kisvilágának. Ezt az irodalomtörténészek által még nem 

kanonizált kifejezést Umberto Eco nyomán használom, aki pontosan ezen 

puritáni munkamódszer ellenkezőiét jellemzi a merőben ellentétes 

értelmű, de jelen kifejezés meghonosításához alapot szolgáltató 

defamiliarizálás szóval. Azt, amikor a szerző ügyet sem vet az olvasói 

recepcióra, s valósággal sportot űz abból, hogy minél távolabbi 

fogalmakat kapcsoljon össze.279

278 Nógrádi M. 1672. b3a. - Rmkt xyii. sz. 10. 72-73. 
279 ECO. U. 1995. 81.
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Az egyértelműen populárisnak szánt - mert eredetileg szószéki 

indíttatású - hitépítő művek esetében, amelyekben a nagyközönség minél 

maradéktalanabb megnyerése, meggyőzése volt a fő cél, szó sem lehetett 

az ilyesfajta „elitista”, olvasótábor-szűkítő stílusról. Annál inkább az 

ellenkezőjéről, arról, hogy a szélesebb körű recepciónak a kegyes szerzők 

mindenkor alárendelték az írásművészetet.

Nógrádi utóbb idézett verse, annak is „a Christus híveit csomóban / 

Bé-köti” metaforája megérdemel egy külön kitérőt. Ez ugyanis nem 

egyéb, mint egy rendkívül erőteljes és kifejező, ószövetségi eredetű kép. 

Raj Tamás a következőket íija róla, a zsidó temetők képeskönyvének 

kísérőtanulmányában: „T.N.C.B. (V.) H. - (összeolvasva: tancvá ) - 

feloldása: t’hi nafsó crurá bícror hahajim = legyen lelke bekötve az élők 

bugyrába. Általános záróformula a zsidó sírköveken, arra utal, hogy az 

elhunyt örökké élő maradjon. A kifejezés hátterében az ősi (már rég 

feledésbe ment) szokás bujkál, hogy a keleti pásztorok mindig annyi 

kavicsot őriztek „az élők bugyrában”, ahány bárányból állt a nyáj. így 

voltak képesek számontartani az állatállományt. A kifejezés előfordul 

Dávid bibliai történetében: „legyen az én Uram lelke bekötve az élők 

bugyrába”, vagyis sokáig éljen. (Sám.I. 25-29)

Nógrádi tehat ennek az ószövetségi toposznak a nyomán fogalmazza 

meg az általa olyannyira szeretett-tiszteit három debreceni Györgynek 

szánt jókívánságát, úgy is, mint azt a szíve legmélyéből fakadó óhajt, 

amelynek kifejezésére kizárólag a Biblia nyelvét tartja méltónak Ez az 

igehely, ez a kép azonban annyira költői, hogy még a maga kétségtelen 

kánaániságában sem hat erőltetetten kánaánizálónak.

A „Nógrádi-antológia” következő két darabja a Belényesi Ferenc 

főprefektushoz és Keresztes András főkapitányhoz intézett két rövidke 

üdvözlővers oly mértékig semmitmondó, annyira a puszta megnyerés

280

280 Sáros-Raj 1993. 17.
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281jegyében íródott, hogy nem érdemes idéznünk belőle, 

izgalmasabb várostörténeti forrás és korrajz ellenben a Dobozi István, 

Balyik András és Erdődi János tanácsbíráknak, de voltaképpen Debrecen 

város minden rendű és rangú lakójának ajánlott következő versezet, 

amely egyben tizenhetedik századi ipartörténeti kistükörként is olvasható. 

Itt azután jócskán eltolódik a „szent” és a „profán” aránya, mert a Biblia, 

a hitépítő olvasmányok emlegetése csupán keret. A lényeg, a 

tanácsbíráktól az özvegyekig mindenkit az eposzi részletességű 

enumeráció részévé tenni, úgy is mint reménybem, jövendőbeli olvasót. E 

gesztus korántsem Nógrádi leleménye. 1561-ben A Christus közben 

járásáról való prédikációk előszavában a nagytekintélyű, „Debrecen 

pápájáéként is emlegetett Melius Juhász Péter tiszántúli püspök 

ugyancsak a „magyarországi kereskedő és áros népeket” szólítja meg, 

mint olyanokat, akik a megtisztított szent tanok terjesztésének, 

fennmaradásának igazi letéteményesei.282 A versnek kivételesen mind a 

11 strófáját érdemes idéznünk, úgy is, mint a nemes célzatú hatásvadászat 

ékes példáit; Nógrádi a strófák kezdő soraiban általában egy-egy iparág 

művelőinek gyakorlati ténykedését méltatja, hogy azután a továbbiakban 

morális és vallási erényeiket dicsőítse:

Annál

,.Két emlői vannak az igaz Anyának,

Mellyekböl tejével használ fiainak: 

Debreczen pediglen szolgál sok Uraknac. 

És kik ö kezekkel Bibliát forgatnak.

Debreczenben hires Tanácsú Biráknac.

Kegyes Eskütteknec. sőt a’ kik mondatnak 

Hatvan Férfiaknac, kik szegény Városnac 

Viselitek terhét, e’ nagy rappantságnak.

281 Rmktxyii. sz. 10. 73-74.
282 Erről lásd bővebben: Szakály F. 1995. 29-32.
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Posztomé javával Szegedre kik jártok,

Aradiul viszontag hasznotskát fel-hoztok: 

Bécsi kövön hizlalt ökröket árultok, 

Fekete Sas alatt kik sokszor mulattok.

Bor-Biróság mellett kik sokat szenvedtek, 

Kezetekkel pedig bor árrát fizettek: 

Gonosz s jó időben tisztnek meg-feleltek, 

Város pinczéire kik gondott viseltek.

Idegen országban kik Bársonyért jártok.

Es Kálmán nevet Városban hordoztok, 

Mivel e Soltámac eleit látnotok, 

Engedte volt Isten zengését halnotok.

Éjjel és mind nappal Mesterséget üzö,

Sok gondal, bánattal kenyeret kereső, 

Czéh-béli rendecnec. kik Szabó vagy Festő 

Müvet igazgattok, és sok Isten félő;

Kovács. Csizmadia. Szőcs. Varga Czéheknec.

Ötvös, és Fazekas. Asztalos Rendeknec.

Sóval kereskedő jeles embereknek, 

Méltó hogy neveket fel-irjuk ezeknek.

Szappanos. Mészáros, Acs. Erszénv-gyártóknac,

Kis Boltokból élő jámbor Vasassoknac. 

Kerengő Malomhoz lato Molnároknac, 

Fris borokkal élő hires Csaplároknac.

Sőt műhelyben ülő Borbély Mestereknec.

Gyolcsos és sok Kádas Asszonyi rendeknec.
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Azoktól mondassák áldás mind ezeknek, 

Valakik éneklik e’ Soltárt híveknek.

Özvegységre jutott Máriáé kik vadtok,

Debreczenben. külső ha nincsen gyámoltok, 

Ez Könyvet ti-néktek méltó olvasnotok, 

így lészen a’ Christus örök jutalmatok.

Ti néktek mindnyájan Istentől kegyelem,

Adassák a’ menyből lelki segedelem,

Hogy e’ Könyvben levő dolog nem sérelem, 

Hanem légyen öröm, mellyet óhajt lelkem. 283

A sorrendben következő, a „kolosvári orthodox Congregatio”-nak 

ajánlott vers egészen más hőfokú, mivel Nógrádit csaknem teljes 

életpályája a Tiszántúlhoz, közelebbről Bihamagybajomhoz és 

Debrecenhez kötötte284, Erdély nagyjainak és a Hildersham-fordítást 

támogató Kolozsvárnak a szerzői hevületből és személyes hangvételből 

itt már vajmi kevés jutott, szerzőnk sokkal inkább udvarias és taktikus, 

mintsem lelkesült, amikor igy indítja köszöntőjét:

„Kincses Colosvámak Bécsben nagy ö híre,

El-hatott Anglusra. Gallusra szép neve: 

Hol János királynak fen emlekezete,

És benne lakóknak fris termetüsége.

Népében meg-vagyon maga-viselése,

Mert Udvarhoz közel forgodott elméje. 

Láttam, hogy sokakban Istennek szerelme

283 Nógrádi M. 1672. b4b-cla. -Rmkt. xvn. sz. 10. 74-75. 
ZovÁNYI J. 1977. 438-439.284
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«285Buzgott, Christusunkhoz engedelmessége.

Az Author loquitur című záró versben, amely Nógrádi hányatott, 

töröktől-ráctól-tatártól sanyargatott életének maga által való leírása, már 

ismét egy őszinte, ugyanakkor nagyon temperamentumos, földi és égi 

szempontokra egyaránt tekintő konfesszióval találkozhatunk. A kevés 

számú puritán költői teljesítmény egyikével, amelyben tökéletes az 

egyensúly a fél-szent és a fél-poéta szerepkör között, ahol az erkölcsi 

emelkedettséggel jól megfér az anyagi veszteségek, s a többszöri 

kifosztatás elsiratása. A harmadik strófában még meglehetős földhöz 

ragadtsággal, a negyedikben azonban már egy igen erőteljes és egyéni, a 

végzetes elszegényedés fokát-mértékét hatásosan érzékeltető 

metaforával.

Hogy mégsem valamiféle puritánus Harpagonnal vagy Zsugori 

urammal van dolgunk, akiből csak az elröppent ezüstök képesek 

valamiféle érzelmeket kiváltani, az a Bihar - elsősorban Nagybajom - 

iránti pásztori felelősséget és őszinte elkötelezettséget hangsúlyozó 7-9. 

strófákból derül ki. Földes, Sáp, Konyár és Bajom nem csupán a püspöki 

működés fontos mikrovilága Nógrádi számára, de egy poétái lélek 

térképének földrajzi és hangzásbéli prózaiságuk ellenére is Zengő 

nevei. 286

Elsősorban a versnek ez a szerkezeti egysége a bizonyíték arra, hogy 

a főként egyházi kötődésű-elkötelezettségű puritán szerzők művei - ezen 

belül versei - sem fejlődhettek teljesen függetlenül a korszak világi 

költészetétől. A mégoly erőteljes izolációs, igen gyakran ön-izoláló 

törekvések ellenére sem zárkózhattak el az egyházi szerzők bizonyos, 

egyházi életen kívüli témáktól, költői viselkedésformáktól, így az egyéni

285 NÓGRÁDI M. 1672. clb. -RMKTXvn. sz. 10. 75.
Utalás a Zengő nevek című Jékely-versre. amely erdélyi települések puszta nevének 

felidézésév el fejezi ki a költő holtig-tartó kötődését pátriájához. Lásd: JÉKELY Z. 1979. 
65-66.

286



149

veszteségek, kudarcok, fájdalmak felpanaszolásától, vagy patriótái 

kötődéseik kifejtésétől:

AUTHOR LOQUITUR

Utolsób írása Nógrádi Mátvásnac.

Mellyböl az Ur Isten dicsirtetik nagynak, 

Hogy halála előtt irhatot Scholáknac. 

Baionbol, Uraknac, szegény Koldusoknac.

Ha élne ez-után, ima Elö-vizrök

Szent Jánosból néktek melly származott menyből, 

Melly után nem lenne bántástok ördögtől,

Mert az Isten fia tartana-meg ettől.

Szevdi Nagy-Vezémec hallottátok hírét,

Ki meg-sartzoltatta Debeczennec népét: 

Tölem-is el-vitte erszényemnek pénzét, 

melly miatt szenvedtem kenyérnek éhségét.

Ersee-Ui-vár felé hatvan-ezer Tatár,

Mikoron fel-menne harmintz-ezer Huszár, 

Akkor is ezüstöm Baionbol mint szép nyár, 

El-mulék én tőlem mint repeső madár.

Töröknec, Tatámac köntösét meg-fogtam,

Fejemet Murzánac szépen meg-hajtottam: 

Nem volt ennek haszna, miképpen én láttam; 

Hanem éjjel nappal lelkemet fogyattam.

Evangéliumnac szabad folyásáért,

A Sár-réti mellett igaz vallásomért, 

Szenvedtem ezeket Christus szép nyájáért,
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Rátz-ladikásoknac sokszori vádgyokért.

Ha ékes helyeknek kedveskedő színe,

Tetszett volna nékem, pénz kereső helye. 

Bajon táján régen az Urnák igéje, 

Praedára ment volna szép zengedezése.

Nincs olly Ecclesia, melly Tanítójának,

Éjjeli, nappali ezer munkáinak,

Jól meg-fizethetne sokszori gondinak 

Terhét: Csak a Christus jutalmok azoknak.

Debreczennec hire meg-marad örökké,

Kiből én el-hoztam iffiakat, hogy népe 

Épülne általok Istennek, Földeske.

Sáb. Konvár. és Bajon, meg-romlott helyecske. 287

Ha Nógrádi poétaként olykor engedett is a kötelező érvényűnek vélt 

puritán önfegyelemből, kánaáni formákba és törvényekbe, íratlan 

kánonokba kövülésből, a Kegyes Olvasóhoz címzett prózai előszó 

poétikai elvei ismét csak teljes és végletes alkalmazkodási kényszerről 

tanúskodnak, telve a már megszokott visszavonási-megbánási 

formulákkal. Egyrészt a „kötelező gyakorlaf’-nak számító önbecsmérlő- 

kicsinyítgető, apologetikus fordulatokkal, a magyarok elbarbárosodására 

vonatkozó kijelentésekkel, másrészt a Medgyesi Praxis Pietatis-ára való 

hivatkozással: „Tudtodra legyen az, isten-félő Olvasó! hogy e Könyvnek 

ki-bocsátásában, nem vigyáztam világi dicsőségemre; hanem az Isten 

házának, és abban élő szenteknek javokra... Ismét nem érhettem én el, az 

angliai nyelvnek perfectióját; mindazon-által Hildersámnak, úgy meg- 

czirkáltam írását, hogy7 ad rei veritatem ki-fejezgettem elméjét... itt

2sr Nógrádi M. 1672. c2b. -Rmktxvii. sz. 10. 76-77.



151

magamnak egyebet nem tulajdonítok az munkánál és fáradságnál... Úgy

látom a dolgot,hogy-ha az Úr Isten rajtunk meg nem szánakozik, a 

Magyarok degenerálván. barbarusokká lesznek; mivel Scholák, Ecclesiák 

üldöztetnek. Jó tehát a gyengéknek a mostani időben (melly valóba 

siralmas) az én Írásomból, perseverentiara való Tudományt készíteni. Te 

azért kegyes olvasó’ ha a Praxis pietatist nem utálod, melly egésszen 

angliai nyelvből áll; ezt se utáld, intlek. mivel ez-is merő azon Praxisból 

áll.”

Az Idvösség kapuja szerzői kísérőszövegeit végül egy üde és 

közvetlen hangú, mindössze nyolcsoros Conclusio záija, egy nagylelkű - 

és elsősorban a papi szolgálatban évtizedeket eltöltő szerzőkre jellemző - 

gesztus szép példájaként. Amely - mint a világhírű Laurence Steme 

kapcsán épp e fejezetben már szóltam is róla - tulajdonképpen nem 

egyéb, mint az egyetemes papság elvének egyfajta kiterjesztése az írói 

szerepkörre. E gondolkodás és érvelésmód értelmében a toliforgatás, az 

írói hivatás nem néhány zseni magánügye, hanem az olvasóval 

megosztandó és meg is osztható feladat, az olvasó egyértelmű 

szerzőtárssá minősítése;

„Ha, kegyes olvasó! e’ könyvnek írása. 

Nem tetszik tenéked Magyar olvasása. 

Fordits vékony pennát, folyjék dictálása. 

Nevednek úgy lészen maradandósága.

Irta e’ szép könyvet Angliai Nyelven, 

HILDERSAM, hogy nézné Thamesist csendessen. 

Londinumban. mikor Károly Király frissen 

uralkodnék, holott meg-ölték már régen. 5,288

288 Nógrádi M. 1672. c4b. -Rmktxvii. sz. 10. 77.
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Példatárunk utolsó darabja Csúzi Cseh Jakab 1680-as, nagyrészben 

Perkins nyomán összeállított289 Lelki bölcsességre tanító oskolá-ja290. A 

keresztyén olvasóhoz intézett előszó az átlagosnál is szigorúbb, 

rigorózusabb: Csúzi Cseh egyenesen az íróember lelki békéjét, 

keresztyéni biztonságát feldúló bűnnek tartja a szerzői becsvágyat, az írói 

munkát következésképpen csakis a keresztyén tanítás ancillájaként 

fogadja el: „Ha világi hírnévnek vadászására czéloztam volna e kis 

munkának ki-adásában, míg írogattam (tudom sokszor meg-dobbantott s 

kárhoztatott volna lelkem isméreti): de meg-is csaltam volna magamat: 

mert a kik ennél nagyobb könyvet emlegetnek-is, ugyan csak világ 

sepredikinek tartatnak, mind magam s mind keresztyén feleim épületire 

fogtam pennát kezemben, ha ki külömbet ítél felőlem, megítéli az Isten, 

gyönyörködvén olvasásában amaz nagy Practicus Theologusnak, 

Perkinsus Wilhelmnek, elsőben majd szorul szóra akartam fordítani 

született nyelvünkre Metanologia nevű könyvét, de meg-tapasztalván, 

h[ogy] az inkább scholaiképpen s nem minden csekély elmének meg- 

foghatása szerint volna írva, szándékomat meg-változtattam, és bizonyos 

kérdésekben s feleletekben foglalván írásomat (melly oktatásnak formája 

kiváltképpen az Anyai nyelveken leg-foganatosabb az épületre) úgy 

alkalmaztattam a dolgot, hogy Perkinsus munkájából se maradna el 

semmi praxisra való.”

Csúzi Cseh Jakab fölöttébb szigorú, meglehetősen művészetidegen 

szemléletű munkáját három versezet kísérte az olvasóközönség elé. A 

versfaragók sorában a legnevezetesebb Köleséri Sámuel, a Hollandiát és 

Angliát járt, rendkriáili termékenységű teológiai író. 

szempontból meglehetősen monoton, aaaa bbbb ... etc. verselésű, igen 

gyakran ragrímbe csúszó kilenc strófából hármat érdemes itt felidéznünk, 

ezekben ugyanis megjelenik a hasznosság mindenek fölött való igényének

291 A verstani

289 Zoványi J. 1977. 130-131. 
Csúzi Cseh J. 1680.290
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hangoztatása mellett a szépség is, mint esztétikai kategória. Sőt, a 

hatodik versszakban egyenesen a fekete papi öltözék, a kálomista vaíjú- 

jelmez képét állítja szembe a versíró a feltámasztó erejű, ismét csak a 

„szép” jelzővel illetett zengedezéssel, azaz Csúzi Cseh lélekébresztő 

munkájával. Igaz ugyan, hogy a „szép”, a „szépség” itt is mindenkor a 

„hasznos” alárendeltjeként van jelen, de legalább folyamatosan és el nem 

hanyagolható tényezőként.:

1.

A’ kerek Eg alatt nincsen bölcsebb Halász 

Annál, ki Lelkeket, s nem halakat horgász.

Az Ecclesiában nem haszontalan váz,

Ki sok szép könyveket böltsen meg-magyaráz.

3.

Szenvedésid után Tiszteletes Férfi,

Boldog vagy, hogy szabad lelkeket téritni, 

Nyelveddel s pennáddal szépen tanítani,

A szép ajándékkal hasznoson szolgálni.

6.

Dicsösség Istennek, hogy az ö Tanúi, 

Kiknek feketében kelle prófétáim, 

Immár kezdettenek szépen zengedezni, 

Sőt mint egy halálból fel-elevenedni. „292

Felvinczi Sándor29'' és Kábái Bodor Gellért294 két további verse295 

Kölesériéhez viszonyítva olyannyira szürke és sematikus, az általuk is

291 Zov.ÁXYl J. 1977. 343-344.
292 Csúzi Cseh J. 1680. *8a-9a. - Rmkt xvii. sz. II. 14-15.
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emlegetett „szép” jelző annyira egyértelműen és megingathatatlanul csak- 

morális tartalmú, hogy idézésre semmiképpen nem érdemesek. Bár a 

magyar puritanizmus kései szakaszában születtek, poétikai szempontból 

sokkal szegényesebbek, mint az 1630-1640 közti időszakban keletkezett 

bármely kísérővers. Egyébként is, e vizsgálódás végefelé le kell 

szögeznünk: a puritán szerzők poézise és poétikai nézetei nem mutatnak 

igazán lineáris, időbeni fejlődést; inkább egy-egy, magát a költészet 

vonzásából kivonni nem tudó íróember pillanatnyi (és hitvallási-morális 

okokból többnyire azonnal meg is bánt, vissza is vont!) bravúijai 

jelentenek élményt és meglepetést a 20. század végének olvasója 

számára.

Magyarországon ezidáig, sajnálatos módon, még a korszak 

legjelesebb íróegyénisége, Medgyesi Pál köré sem szerveződtek olyan 

interdiszciplináris kutatások és konferenciák, mint - többek között - az 

amszterdami Vrije Universiteit 1988-as John Bunyan-ülésszaka. 

Nyilvánvaló gondot jelent e kérdésben a magyarországi reformáció 

különböző korszakainak kutatását még mindig jobbára egyházi belügynek 

tekintő, teológiai végzettségű kutatók elzárkózása, s - bár ennél jóval 

kisebb mértékben - a „világi” tudományos élet képviselőinek olykor 

tapasztalt elhatárolódása.

Ez az elhatárolódás és gyanakvás, valljuk be, nem is mindig alaptalan. 

Egyik fő oka az lehet, hogy az egy-egy felekezethez kötődő kutatók 

inkább idézik-használják a gyakorta fél évszázados vagy még régebbi 

„saját” (tehát egyházi, azaz „belteijes”) szakirodalmat, mint a közelmúlt 

legújabb kutatási eredményeit, ha azok egyházon kívüli kollégáik nevéhez 

kötődnek. Hogy a számtalan példából itt és most csak egyet említsek: a

296

293 ZoVANYI J. 1977. 197-198.
ZovÁNYI J. 1977. 287.

295 Megjelent: Rmktxvii. sz. 11. 37. 43.
Erről bővebben az egyetlen magyar előadó, Szigeti Jenő könyvajándéka, jóvoltából 

értesültem: Os-Schutte 1990.

294

296
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közelmúltban egy kolozsvári teológiaprofesszor Szenei Molnár

könyvének A kutatás új útjai alcímet adta, de modern szakirodalomként 

Császár Ernő (1914), Incze Gábor (1931) és Révész Imre (1934) műveit 

ismeri és ismerteti, Tolnai Gábor, Vásárhelyi Judit, Kovács Sándor Iván, 

Imre Mihály Szenci-kutatásairól pedig egyáltalán nem tesz említést.

Az eset nem mondható egyedinek; hasonló szemléletű, horizont

szűkítő munkák nagy számban jelennek meg, illetve hangzanak el egyházi 

fennhatóság alatt. A jelen dolgozat éppen e tarthatatlan, mindkét szférát 

szegényítő helyzeten próbál oldani legalább valamelyest. Egyrészt azzal, 

hogy mindkét „szekértábor” szakirodaimából igyekszik meríteni, másrészt 

azzal, hogy egy-egy szerencsés alkotói interludium (nem ritkán csak egy- 

egy metafora, egy7-két verssor) időtartamára igyekszik a puritán szerzőket 

kiemelni szent-mivoltuk monotóniájából, s legalább egy-egy pillanatra 

érzékeltetni árral szemben született költészetük erejét, olykori találkozási 

pontjait a régi magyar vers számontartott, jelentős alkotóival. A 

végigolvasott vers- és költői próza-töredékek száma természetesen 

sokszorosa az idézett szemelvényeknek. így tetemes szövegmennyiség 

ismeretében nem érzem kockázatosnak kimondani. minden 

elszigeteltségük (nem ritkán tudatos ön-elszigetelésük) ellenére a puritán 

szerzők nem zárhatók ki a magyar irodalom fejlődéstörténetéből. Kortársi 

olvasóik körében elért, nem-irodalmi szempontú popularitásukhoz képest 

természetesen csak szűkebb körű és szerényebb lehet mai elfogadásuk- 

elfogadottságuk, ám reneszánszuk nem merülhet ki egy meglehetősen 

szűk körben terjedő, elsősorban kegyességi szempontok szerint 

szerkesztett szemelvénygyűjteményben, illetve egyetlen traktátus teljes és 

szakszerű szövegkiadásában,298 továbbá a Régi Magyar Költők Tára 

XVII. századi sorozata 9-11. köteteinek megjelentetésében.

297

29‘ Nagy L. 1993.
Balogh J. 1995.. illetve Darholcz K. 1986.298
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Ahogy az angliai és hollandiai Bunyan-kultusz oly gyakran említett 

példája mutatja, e szerzők közül a legjelesebbek megérdemlik a 

visszaszólítást legalább a müveit olvasók köztudatába. Ehelyütt

köszönettel tartozom a Károli Gáspár Református Egyetem

Hermeneutikai Intézetének, hogy kutatási részeredményeim időről-időre 

való ismertetésének, s egy-egy nyilvános vitaalkalomnak is helyet adott, 

megteremtve ily módon annak lehetőségét, hogy az egyetem számos 

hallgatója elmélyültebben kezdjen foglalkozni e témakör angol és magyar 

részletkérdéseivel. E tárgyban az eddig legígéretesebb teljesítmény Tóth 

Szilvia másodéves magyar-angol szakos hallgató szemináriumi dolgozata 

volt.

Anélkül azonban, hogy a keresztyén és nem-keresztyén kultúrkörök 

közötti feszültséget fokozni, az amúgyis túlságosan nagy távolságot 

növelni akarnám, a tizenhetedik századi (de voltaképpen bármely korban 

írott) vallásos indíttatású verses és prózai művek egy közös vonását 

mindenképpen hangsúlyoznom kell. Mégpedig azt, amely e szerzők 

mindegyikét, minden időben jellemezte és jellemzi. Bár mondanivalóm 

végére egyáltalán nem szántam sem kegyes, sem kegyeskedő zárszót, 

lezárásul mégis egy, a vallásos költészet gyakorlatában és elméletében a 

leghitelesebbek közé tartozó költő-gondolkodó, Pilinszky János szavai 

látszanak a legalkalmasabbnak. Elsősorban azért, mert ami az alábbiakban 

következik, az abszolút pontos összefoglalása a csak-evangéliumi 

esztétikát elfogadó, a cura pastoralis-t. vagyis az olvasó lelkigondozását 

mindennél többre tartó, az olvasónak a történelmi, egyháztörténeti, 

magánéleti, sőt, biológiai (lásd: betegségek, járványok, öregség, halál) 

vereségek és megrázkódtatások idején is oltalmat és útmutatást nyújtani 

kívánó puritán szerzői hitvallásnak és gyakorlatnak: „Sokszor eszembe 

jutott már, hogy van egy íratlan keresztény esztétika, amit leginkább 

»evangéliumi esztétikának« lehetne nevezni. Hulláma végigvonul az 

európai irodalmon, hat napjainkban is. Van aztán többek között egy
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másik művészi-esztétikai vonal is, amit klasszikusnak nevezhetnénk, s 

amely időről időre megszüli a maga kánonjait. Az evangéliumi azonban 

megfogalmazhatatlan. lényegében Jézus személyéhez kötött, példája 

Jézus, az a mód, ahogy egyedül ő tudott megvizsgálni egy-egy elébe 

került »esetet«, emberi szívet, emberi nyomorúságot. A keresztény 

művész nem mesteri ábrázolója kíván lenni hősének, hanem felebarátja, s 

nem szerencséje, hanem veresége óráiban akar legközelebb férkőzni 

hozzá. A klasszikus művész maszkot visel, a keresztény mezítelen; a 

klasszikus művész mester, a keresztény szamaritánus.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a poetica Christiana 

jegyében született művek egyike, vagy akár egy-egy mű egyetlen részlete 

sem felel meg a klasszikus esztétika elvárás- és szabályrendszerének. Az e 

fejezetben, de voltaképpen dolgozatom egészében bemutatott példák 

elsősorban azon puritán töredékek közül kerültek kiválasztásra, amelyek 

a keresztény és a klasszikus esztétikai elvek megvalósult harmóniáját 

mutatják. A kettő egymásnak amúgy sem annyira végletes ellentéte, 

ahogyan Pilinszky idézett esszéjében feltételezi; különösen is a költészet 

az a műfaj, amelynek számos művelője vállal embervédelmi, ha úgy 

tetszik szamaritánusi szerepet. Számtalan, különböző korokból való 

poétái önvallomás erősíti meg ezt a tényt. Többek között az orosz Marina 

Cvetajeváé, aki ezt írta minderről 1931 tavaszán: „...igent mondva az 

életre, amely maga az igenlés, megmaradok a költő veleszületett 

hivatásánál, a védelemnél.

Úgy gondolom, pontosan ez az írással védelmezni akarás az az 

állandó elem a puritán szerzők műveiben, amely még azokra is hatással 

lehet, akiket a hitépítő, másszóval az üdvtani szempontok hidegen 

hagynak. A korábbiakben már vázolt, olykor meghökkentően modem 

metaforák gazdagsága, a prédikátori attitűdből fakadó kifejezőerő, a

•>,299

„?00

299 Pilinszky J. 1982. 45. 
CVETAJEVA, M. 1970. 263.300
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gazdag néprajzi ismeretanyag mellett épp e szamaritánusi szándék 

folyamatos és hiteles jelenléte a biztosíték arra, hogy ezeket az 

irodalmunk peremvidékére utalt munkákat több száz esztendő múltával 

sem minősíthetjük efemémek, néhány évtized csak akkor és ott ható 

alkalmi termékének.

Meglehet, a fenti, egyértelműen és tagadhatatlanul humánpoétikai 

szemlélet sokkal inkább egy szubjektív gyakorló íróhoz, mintsem egy 

objektív és megfontolt kutatóhoz illik, ám olyannyira szerves része a 

toliforgatói mesterségről vallott felfogásomnak, hogy ezúttal sem tudom 

módosítani vagy megmásítani, mert az egyenlő lenne az önhamisítással. 

Fogalmazhatnék tehát így is: tizenhetedik századi puritán szerzőink 

műveit a napról-napra megélt confratemitas. azaz az egy hitbéli közösség 

számára szavakból szellemi-lelki védőhálót szövés gesztusa akkor is 

maradandó értékűvé tenné, ha a világi poétika mércéjével mérve egytől- 

egyig fércművek volnának. Ám a szkeptikusabb és hitbéli szempontoktól 

távolibb vizsgálódók szerencséjére még csak nem is azok. Anélkül, hogy 

a kritikátlan rajongás hibájába esnék, tiszta lelkiismerettel kijelenthetem: e 

munkák olvasásának során esztétikai élményekben sem kellett annyira 

szűkölködnöm, mint azt a „puritán” jelző és fogalomkör hagyományos 

értelmezői feltételezhetnék.



159

FORRÁSOK ÉS IRODALOM

Magyar zsoltár, szerk. ALEXA 
Károly, Kortárs Kiadó, Budapest, 
1994.
Arnold, Matthew, The Study of 
Poetry, in Essays in Criticism, 
Second Series, MacMillan and Co, 
London, 1891.
Gyarmati BALASSI Bálint Énekei, 
sajtó alá rendezte KŐSZEGHY Péter 
és SZABÓ Géza, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 
Balogh Judit, Utószó, in Ama 
kegyelemnek mennyei harmatja, 
Harmat Kiadó, Budapest, 1995. 
BÁN Imre, A magyar barokk próza 
változatai, in Uő., Eszmék és 
stílusok, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1976. 186-202.
BÁN Imre, A XVII. századi 
magyar puritanizmus irodalom- és 
művelődéstörténeti jelentősége, 
Theologiai Szemle 1976. 175-178. 
BÁN Imre , Janus Pannonius és a 
magyar irodalmi hagyomány, in 
Janus Pannonius, in Uő., Eszmék 
és stílusok, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1976. 36-52.
В ARCZ A József, A puritanizmus 
kutatásának újabb eredményei, 
Theologiai Szemle 1976. 333-335. 
BÁRCZI Géza, A magyar nyelv 
életrajza, Gondolat, Budapest, 
1963.
BAYLY, Lewis, The Practice of 
Piety, London 1842.

Alexa, К. 1994.

Arnold, M. 1891.

Balassi В. 1986.

Balogh J. 1995.

BÁNI. 1976.

BÁNI. 1976 TI

BÁN I. 1976/1II.

BarczaJ. 1976.

BÁRCZI G. 1963.

Bayly, L. 1842.



160

Bene S. 1987. Bene Sándor, A Zrínyi halálára 
Londonban kiadott gászversek, in 
Angol életrajz Zrínyi Miklósról, 
szerk, bev., jegyz. KOVÁCS Sándor 
Iván, Zrínyi Katonai Kiadó, 
Budapest, 1987, 335-369. 
Benedek Sándor, A 
magyarországi református egyház 
istentiszteletének múltja, Orisziget, 
1971.
Berg Pál, Az angol nyelvtanítás 
útja hazánkban, Budapest, 1943. 
BERG Pál, Angol hatások 
tizenhetedik századi 
irodalmunkban, Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchenyi 
Könyvtára, Budapest, 1946.
Bíró Sándor - Szilágyi István 
(szerk ), A magyar református 
egyház története, Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1949.
B. Bobrovszky Ida, A XVII. 
századi mezővárosok 
ipar művészete, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1980.
BŐD Péter, Magyar Athenas, 
kiadta TORDA István, Magvető 
Kiadó, Budapest, 1982. 
BODONHELYI József, Az angol 
puritanizmus lelki élete és magyar 
hatásai, Debrecen, 1942.
Brooks, Cleanth, Historical 
Evidence and the Reading of 
Seventeen Century> Poetry, 
University of Missouri Press, 
Columbia and London 1991.
BUSH, Douglas, English Literature 
in the Earlier Seventeen Century 
1600-1660, Oxford University 
Press, London, Oxford, New 
York, 1972.
John BUXTON, Sir Philip Sidney 
and the English Renaissance, 
Macmillan, London - Melbourne - 
Toronto, 1966.

BENEDEK S. 1971.

BergP. 1943.

BergP. 1946.

Bíró-Szilágyi 1949.

Bobrovszky I. 1980.

BodP. 1982.

BODONHELYI J. 1942.

Brooks, C. 1991.

Bush, D. 1972.

Buxton, J. 1966.



161

Crouch, J. 1916. CROUCH, Joseph, Puritanism and 
Art, Cassell and Company, 
London, 1916.
Curtis, Mark Ы, Oxford and 
Cambridge in Transition (1558- 
1642), Oxford, At the Clarendon 
Press, 1959.
Cvetajeva, Marina, Fogoly lélek, 
Rab Zsuzsa fordítása, Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1970. 
CZIGÁNY Lóránt, The Oxford 
History of Hungarian Literature, 
Clarendon Press, Oxford, 1984. 
Császár Károly, Medgyesi Pál 
élete és működése, Budapest,
1911.
CSEKEY Sándor, Ige és lélek, 
Budapest, 1940.
CSERNÁK Béla, A Református 
Egyház Nagyváradon, 
Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület, Nagyvárad, 1992. 
Csomasz Tóth Kálmán, A 
református g)>ülekezeti éneklés, 
Budapest, 1950.
Csúzi Cseh Jakab, Lelki 
bölcsességre tanító oskola, 
Debrecen 1680. (RMK I. 1242.) 
CsÚZl Cseh Jakab, Edom Ostora 
vagy Abdiáspróféta látásának 
magyarázóttya, Debrecen, 1682. 
(RMK I. 1274.)
Darholcz Kristóf, Ítíletre 
serkentő utolsó tj-ombitaszó, sajtó 
alá rendezte NÉMETH S. Katalin, 
az utószót írta Jankovics József, 
Európa, Budapest, 1986.
Davies, Horton, The Worship of 
the English Puritans, Dacre Press, 
Westminster, 1948.
DODD, A. H., Lewis Bayly, 
Caernarvonshire Historical Society 
28(1967)13-36.

Curtis, M. H. 1959.

Cvetajeva, M. 1970.

CZIGÁNY L. 1984.

Császár K. 1911.

Csekey S. 1940.

CSERNÁK В. 1992.

Csomasz Тош К. 1950.

Csúzi Cseh J. 1680.

CsúziCsehJ. 1682.

Darholcz К. 1986.

Davies, Н. 1943.

Dodd, A. H. 1967.



162

Dömötör Á. 1992. Dömötör Ákos, A magyar 
protestáns exemplumok 
katalógusa, MTA Néprajzi 
Kutatóintézet, Budapest, 1992. 
Dukkön Ágnes, Comenius 
nyelvtanítási módszerének 
tükröződése Jászberényi Pál latin
angol nyelvkönyvében, Magyar 
Könyvszemle 113 (1997) 76-82. 
Eckhardt Sándor, Francia- 
magyar kéziszótár, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1997.
ECO, Umberto, Hat séta a fikció 
erdejében, fordítota ScHÉRY 
András, Európa Kiadó, Budapest, 
1995.
Edwards, Michael, A keresztény 
poétika, szerk. Fabiny Tibor, 
kontrollszerk. JUTÁSI Angelika, 
PETRŐCZlÉva etc., Károli Gáspár 
Református Egyetem 
Hermeneutikai Intézet Budapest, 
1997.
É. KISS Katalin, Shakespeare 
szonettjei Magyarországon, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 
(Modem Filológiai Füzetek 22.) 
Ertl, Heimo, Die Scheinheiligen 
Heiligen. Das Bild der Puritanes 
im Zerrspiegel satirisches 
Polemischer Lieratur des 17. 
Jahrhunderten, Peter Lang, 
Frankfurt/M., Herbert Lang, Bem, 
1977.
ESZE Tamás, A magyar református 
kegyesség múltja, Református 
Egyház 1957. 178-182.
Esze Tamás, A Magyar Praxis 
Pietatis, Könyv és Könyvtár, III 
(1963)43-79.
Literaiy Theory’ and Biblical 
Hermeneutics, szerk. Fabiny 
Tibor, Szeged, 1992.

Dukkön Á. 1997.

Eckhardt S. 1997.

ECO, U. 1995.

Edwards, M. 1997.

E. KlSSK. 1975.

Ertl. H. 1977.

EszeT. 1957.

Eszet. 1963.

Fabiny T. 1992.



163

PESTS. 1917. Fest Sándor, Angol irodalmi 
hatások hazánkban Széchenyi 
fellépéséig, Budapest, 1917. 
FlNCHMAN, Kenneth, Prelate as 
Pastor. The Episcopate of James 
/., Clarendon Press, Oxford, 1990. 
Flynn, John Stephen, The 
Influence of Puritanism on the 
Political and Religious Thought of 
the English, John Murray, Dublin, 
1920.
Fodor András, Kettős rekviem, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1972.
Fodor András, A kollégium, 
napló 1947-1950, Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1991. 
FOSTER, Andrew, The Church of 
England (1570-1640), Longman, 
London, 1994.
Fowler, Laurence and Helen, 
Cambridge Commemorated. An 
Anthology of University Life, 
Cambridge University Press, 1984. 
GÁL István, Magyarország,
Anglia és Amerika, Officina, 
Budapest, 1944.
Garas Klára, Magyarországi 
festészet a XVII: században, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953. 
Gascoigne, Bamber, A 
keresztények, fordította PETRŐCZI 
Éva és Szabó István, Kossuth 
Kiadó, Budapest, 1993.
Gelee Katona István, Egyházi 
kánonok, magyar nyelvre 
fordította KISS Áron, Kecskemét 
1875.
GÖMÖRI György, Angol-magyar 
kapcsolatok a XVI-XVII. 
században, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1989.
GÖMÖRI György, Erdélyiek és 
angolok, Héttorony Kiadó, 
Budapest, 1991.

FlNCHMAN, K. 1990.

Flynn, J. S. 1920.

Fodor A. 1972.

Fodor A. 1991.

Foster, A. 1994.

Fowler, l/h. 1984.

GalI. 1944.

Garas K. 1953.

Gascoigne, В. 1993.

Gelee Katonai. 1875.

GÖMÖRI Gy. 1989.

GÖMÖRI Gy. 1991.



164

Grant, A. J. 1925. Grant, A. J., The Seventeenth 
Century, inF. S. MARVIN (ed.), 
England and the World, Oxford 
University Press, London, 1925. 
95-103.
Gulyás József, A sárospataki 
református főiskola diákjai 1-IL, 
Egyháztörténet 1 (1943) 117-125, 
233-240.
HALLER, William, The Rise of 
Puritanism, Columbia University 
Press - Oxford University Press, 
1947.
Herepei János, Adattár a XVII. 
századi szellemi mozgalmak 
történetéhez, I-Ш. kötet, szerk. 
Keserű Bálint, Budapest-Szeged, 
1965, 1966, 1971.
Horváth János, A magyar 
irodalom fejlődéstörténete, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 
Hovatt, A. P. R., A History of 
English Language Teaching, 
Oxford University Press, 1985. 
IMRE Mihály, Magyarország 
panasza, Kossuth Egyetemi 
Kiadó, Debrecen, 1995.
Incze Gábor, A magy ar 
református imádság a XI7. és 
XITI. században, Debrecen, 1931. 
Georg JÄGER, Történeti 
olvasmány- és olvasáskutatás, in:
A könyves kultúra, XIV-XVII. 
század, II., Válogatás a német 
szakirodalomból, szerk., vál., bev. 
MONOK István, Szeged, Scriptum 
Kft., 1997. 57-73.
JÉKEL Y Zoltán, Évtizedek hatalma. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1979.
Jenkins, Philip, A History of 
Modern Wales, Longman,
London, 1992.

Gulyás J. 1943.

Haller, W. 1947.

Herepei J. I—III.

Horváth J. 1976.

Hovatt, A. P. R. 1985

IMRÉM. 1995.

Incze G. 1931.

Jäger, G. 1997.

JÉKELYZ. 1979.

Jenkins, Ph. 1992.



165

Johnston, Dafydd, The Literature 
of Wales, University of Cardiff 
Press, Cardiff, 1994.
Szent Biblia, fordította KÁROLI 
Gáspár, Budapesti Bibliatársulat, 
1968.
KATHONA Géza, A debreceni és 
sárospataki tanulók részvétele a 
hollandiai és angliai 
peregrinációban 1623-tól 1711-ig, 
Theologiai Szemle 1979. 89-94. 
Kecskeméti Gábor, A régi 
magyar halotti beszéd\ történeti 
kommunikációelméleti helyzete, 
Budapest, 1996. (kandidátusi 
disszertáció, kéziratban)
Koltay Klára, Perkins és Ames 
recepciója Magyarországon 1660- 
ig, Studia Litteraria (Debrecen) 
XXVIII (1991) 99-114. 
Komáromi Szvertán István, 
Mikoron imádkoztok, Várad 1651. 
(RMK I. 853.)
Kosa László, Egyház, 
társadalom, hagyomány,
Debrecen, 1993. (Societas et 
ecclesia)
Kovács Sándor Iván, Szenei 
Molnár Albert: XXIX. zsoltár, in A 
régi magyar vers, szerk. 
Komlovszki Tibor, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979. 215-224. 
KOVÁCS Sándor Iván, Rimay 
Velencéje, in Uő., Vágy és 
emlékezet, Nap Kiadó, 
Dunaszerdahely és 
Felsőmagyarország Kiadó,
Miskolc, 1996.
Kundera, Milan, Elárult 
otthonok, RÉZ Pál fordítása,
Európa Kiadó, Budapest, 1996. 
KUNDERA, Milan, Azonosság, N. 
Kiss Zsuzsa fordítása, Európa 
Kiadó, Budapest, 1997.

Johnston, D. 1994.

KÁROLI G. 1968.

KATHONA G. 1979.

Kecskemétig. 1996.

Koltay K. 1991.

Komáromi I. 1651.

KosaL. 1993.

Kovács S. I. 1979.

Kovács S. I. 1996.

Kundera, M. 1996.

Kundera, M. 1997.



166

KvacsalaJ. 1892. KVACSALA János, Az angol
magyar érintkezések történetéhez, 
Századok 1892. 709-719, 793- 
810.
Friedrich Adolf Lampe - 
Debreceni Ember Pál, História 
Ecclesia Reformata in Hungária 
et Transsylvania, Utrecht, 1728. 
Lowance, Mason J., Jr., The 
Poetry’ of the Puritans, Harvard 
University Press, Cambridge, 
Mass., and London, 1980. 
Lowance, Mason J., Jr., Religion 
in Puritan Poetry’: The Doctrine in 
Accomodation, in Puritan Poets 
and Poetics, Seventeen century 
American Poehy in Theory and 
Practice, szerk. Peter WHITE, The 
Penn State University Press, 
University Park and London,
1985.
LUTHER, Martin, Nyílt levél a 
fordításról, ford. GESZTES 
Olympia és SZITA Szilvia, 
Magyarországi Luther Szövetség, 
Budapest, 1993. (Magyar Luther 
Füzetek 2.)
LUTTER Tibor, Swift, Művelt Nép 
Könyvkiadó, Budapest, 1954. 
Magyary-Kossa Gyula, Magyar 
on’osi emlékek, I. kötet, Budapest, 
1929.
Makkai László A magyar 
puritánusok harca a feudalizmus 
ellen, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1952.
Makkai László, The Hungarian 
Puritans and the English 
Revolution. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1958.

Lampe-Ember 1728.

Lowance, M. J. 1980.

Lowance, M. J. 1985.

Luther, m. 1993.

Luthert. 1954.

Magyary-Kossa Gy. 1929.

Makkai L. 1952.

Makkai L. 1958.



167

MakkaiL. 1981. Makkaj László, A Kollégium 
története alapításától 1650-ig, in 
A Sárospataki Református 
Kollégium. Tanulmányok 
alapításának 450. évfordulójára, 
Református Zsinati Iroda 
Sajtóosztálya, Budapest, 1981. 
17-58.
Makkai Sándor, Öntudatos 
kálvinizmus, Soli Deo Gloria 
Kiadó, Budapest, 1928. 
Marshall, John E., The Puritan 
Use of the Allegory, in Light from 
John Bunyan and Other. Puritans, 
Westminster Conference, London, 
1978. 67-85.
MARTIN, Hugh, Puritanism and 
Richard Baxter, SCM Press Ltd., 
London, 1954.
MEDGYESI Pál, Lelki Ábécé,
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
Budapest é n. (Magyar Irodalmi 
Ritkaságok, szerk. VAJTHÓ 
László.) (Eredeti kiadás: 
Gyulafehérvár 1645.)
MEDGYESI Pál, Doce nos orare, 
Bártfa, 1650. (RMK I. 832.) 
MEDGYESI Pál, Praxis pietatis, 
[kiad. INCZE Gábor] Bp. 1936. (A 
reformáció és ellenreformáció 
korának evangéliumi keresztyén 
[református és evangélikus] 
egyházi írói IV.)
Mikoi .ai Hegedűs János Biblia 
tanúi, Utrecht, 1648. (RMK I. 
813.)
Molnár Ambrus, A passió mint 
paraliturgikus elem a református 
istentiszteletben, in A megváltozott 
hagyomány, szerk. HOPP Lajos, 
KÜLLŐS Imola, VoiGT Vilmos, 
Budapest, 1988. 497-535.

Makrai S. 1928.

Marshall, J. E. 1978.

Martin, H. 1954.

MEDGYESI P. 1645.

MEDGYESI P. 1650.

MEDGYESI P. 1936.

Mikolai Hegedűs J. 1648.

Molnára. 1988.



168

Molnára. 1994. Molnár Attila, A protestáns 
etika Magyarországon, Debrecen, 
1994. (Societas et ecclesia)
Nagy Géza, Fejezetek a magyar 
református egyház 17. századi 
történetéből, Ráday Gyűjtemény, 
Budapest, 1985.
Nagy László, Szenczi Molnár 
Albert, Szemle Füzetek,
Kolozsvár, 1993.
Nagy ARI Benedek, Orthodoxus 
Christianus, Várad, 1651. (RMK I 
855.0
Nánási (Lovász) István, Szü 
titka, Kolozsvár, 1670. (RMK I. 
1103.)
Nardo, Anna K., The Ludic Self 
in Seventeen Century Literature, 
State University of New York 
Press, Albany, 1991.
Nógrádi Mátyás, Id\>össég 
kapuja, Kolozsvár 1672. (RMK I. 
1133.)
ORSZÁGH László, Angol-magyar 
szótár, I. kötet, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1970.
Bunyón in England, szerk. M. van 
Os és G. J. Schutte, Vreije 
Universiteit Press, 1990.
Pálóczi Horváth Ádám, 
Ötödfélszáz énekek, sajtó alá 
rendezte Bartha Dénes és Kiss 
József, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1953.
PÁPAI PÁRIZ Ferenc, Pax 
Corporis, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1984.
Pataki Balog János, Lelki 
igazgatás betegségben és az halál 
árnyékában, Utrecht, 1700. (RMK 
I. 1571.)
Petrőczi (Ludwig) Éva, Sir 
Philip Sidney, kéziratos 
szakdolgozat, ill doktori 
disszertáció, Szeged, 1976.

NagyG. 1985.

Nagy L. 1993.

NagyariB. 1651.

Nánási I. 1670.

Nardo, A. K. 1991.

Nógrádi M. 1672.

Országh L. 1970.

Os-SCHUTTE 1990.

Palóczi Horváth A. 1953.

Papai Páriz F. 1984.

Pataki Balog J. 1700.

Petrőczi E. 1976.



169

PETRÖCZI É. 1994. PetrŐCZI Éva, A költészet 
védelmében - ismét, Egyház és 
Világ 1994. 5-6. sz. 10-15. 
Petröczi Éva, Poétika-töredékek 
17. századi angol és magyar 
puritán életvezetési könyvekben, 
Confessio 1997/3. 50-57. 
Pilinszky János, Szög és olaj, 
Vigilia Kiadó, Budapest, 1982. 
Pokoly József, Az erdélyi 
református egyház története, 
Budapest, 1905.
PONGRÁCZ József, Magyar diákok 
Angliában, Pápa, Főiskolai 
Nyomda, 1914.
The Pulpit Commentary, szerk. H. 
D. M. Spence, Joseph S. Exell, 
Vol. 9., Eerdmans Publ. Comp., 
Grand Rapids, Michigan, 1958. 
Quarles, Francis, Boanerges and 
Barnabas, printed for R. Royston, 
at the Angel in Ivy-Lane, 1651. 
Quarles, Francis, Emblemes, at 
The Royal Exchange, London, 
1723.
Quarles, Francis, Emblemes and 
Hierogliphices of the Life of Man 
(1638), hasonmás kiadás, bev. és 
szerk. Karl Joseph HöLDGEN és 
John Harden, Georg Olms 
Verlag, Hildesheim, Zürich, New 
York, 1993.
RadÓ Antal: A magyar műfordítás 
elmélete, Révai Testvérek, 
Budapest, 1883.
Ravasz László, A gyülekezeti 
igehirdetés elmélete, Pápa, 1915. 
Richardson, Caroline Francis, 
English Preachers and Preaching, 
Society for Promoting Christian 
Knowledge, London, 1928.
Rimay János írásai, szerk. Ács 
Pál, Balassi Kiadó, Budapest,
1992.

Petröczi E. 1997.

Pilinszky J. 1982.

Pokol yJ. 1905.

Pongrácz J. 1914.

Pidpit 1958.

Quarles, F. 1651.

Quarles, F. 1723.

Quarles, F. 1993.

RadoA. 1887.

Ravasz L. 1915.

Richardson, C. 1928

RimayJ. 1992.



170

Rmk Szabó Károly (-Hellebrant 
Árpád), Régi magyar könyvtár, I- 
I1I/1-2. kötet, Budapest 1879- 
1898.
Régi magyar költők tára XVII. 
század 9. A két Rákóczi György 
korának költészete (1630-1660), 
sajtó alá rendezte VARGA Imre, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 
Régi magyar költők tára XVII. 
század 10. Az 1660-as évek 
költészete (1661-1671), sajtó alá 
rendezte Varga Imre, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1981.
Régi magyar költők tára XVII. 
század 11. Az első kuruc 
mozgalmak korának költészete 
(1672-1686), sajtó alá rendezte 
VARGA Imre, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1986.
Répertoire de la poésie hongroise 
ancienne, direction Iván 
Horváth, assisté par Gabriella H. 
Hubert, Nouvel Objet, Paris,
1992.
RYLE, J. C., Holiness. Its Nature, 
Hindrances, Difficulties and 
Roots, Evangelical Press, Avon, 
1989.
Sampson, George, The Concise 
Cambridge History of English 
Literature, Cambridge University 
Press, 1972.
SÁROS László - Raj Tamás, Tanú 
ez a kőhalom, Új Mandátum, 
Budapest, 1993.
Sir Philip Sidney A Defence of 
Poetry, szerk. és bev. Jan van 
Dorsten, Oxford University 
Press, 1975.
SIMPSON, Alan Puritanism in Old 
and New England, The University 
of Chicago Press, 1955.

RMKT xvii. sz. 9.

RMKTXVn. sz. 10.

Rmktxvii. sz. 11.

Rpha

Ryle, J. C. 1989.

Sampson, G. 1972.

Saros-Raj 1993.

Sidney, Ph. 1975.

Slmpson, A. 1955.



171

Smith, Nigel, Perfection 
Proclaimed, Language and 
Literature in English Radical 
Religion 1640-1660, Clarendon 
Press, Oxford, 1989.
SOMOSI PETKÓ János, Igaz és 
tökéletes boldogságra vezérlő út. 
Patakon, Remius György által, 
1656. (RMKIII. 913.)
SPRUNGER, Keith L., The Learned 
Doctor William Ames, Dutch 
Bckgrounds of English and 
American Puritanism, University 
of Illinois Press, Urbana, Chicago, 
London, 1968.
SZABÓ Andor, „Lábam előtt 
mécses a te Igéd”, Református 
Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 
Budapest, 1988.
Szabó András: Magyarok 
Wittembergben, in: Régi és új 

peregrináció, Budapest - Szeged, 
1993.
Monda nékik egy példázatot, 
válogatta,az előszót írta és a 
jegyzeteket összeállította Szabó 
Lajos, Helikon, Budapest, 1982. 
SZAKÁLY Ferenc, Mezőváros és 
reformáció. Tanulmányok a korai 
magyar polgárosodás kérdéséhez, 
Balassi Kiadó, Budapest, 1995. 
SZALATNAI Rezső, Tátra- 
almanach, Tátra Kiadó, 
Bratislava-Pozsony, 1938. 
Szarvas Gábor, A nyelvigazítók, 
Magyar Nyelvőr 12 (1883) 14-15. 
SZATHMÁRI István, Régi 
nyelvtanaink és egységesülő 
irodalmi nyelvünk, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1968.
SZENCZI Miklós - SZOBOTKA 
Tibor - KATONA Anna: Az angol 
irodalom története, Gondolat, 
Budapest, 1972.

Smith, N. 1989.

Somosi Petkó J. 1656.

SPRUNGER, K. L. 1968

Szabó A. 1988.

Szabó A. 1993.

Szabó L. 1982.

SzakalyF. 1995.

SZALATNAI R. 1938.

Szarvas G. 1883.

Szathmári I. 1968.

SZENCZI—SZOBOTKA 1972.



172

SZEPES-SZERDAHELYI 1981. Szepes Erika - Szerdahelyi 
István, Verstan, Gondolat, 
Budapest, 1981.
Szepsi András, Döghalál ellen 
való orvosság, Sárospatak, 1662. 
(RMK I. 998.)
Szigeti Jenő, A puritán 
kegyességi irodalom hatása a népi 
vallásosságra, (kéziratban). 
SZIGETI Lajos Sándor, Evangélium 
és esztétikum, Széphalom 
Könyvműhely, Miskolc, 1996. 
Szilágyi Sándor Lorántffy 
Zsuzsámra, Pest, 1872.
Szilágyi Sándor, Medgyesi Pál 
levelei, (Medgyesi Pál levele 
Rákóczi Zsigmondhoz, 
Gyulafehérvár, 1649. augusztus 
23.), Erdélyi Protestáns Közlöny 
1876. 307-308.
Szilágyi Sándor, Medgyesi Pál 
életéhez, (Lorántffy Zsuzsanna 
levele Medgyesi Pálhoz, Munkács, 
1659. augusztus 14.), Protestáns 
Szemle 1890. 146-154.
Takács Béla, A sárospataki 
nyomda története, Magyar 
Helikon, Budapest 1978.
A magyar kritika évszázadai. 
Rendszerek. A kezdetektől a 
romantikáig, írta és összeállította: 
Tárnái Andor és Csetri Lajos, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1981.
TOLDY Ferenc, A régi magyar- 
nyelvészek Erdősitől Tsétsiig, Pest 
1866.
TÓTH Mihály, Egyházszónoklat 
történelem, I. kötet, Debrecen, 
1864.
Trócsányi Berta, Református 
teológusok Angliában a XI1. és 
XVII. században. Angol Filológiai 
Tanulmányok, V-VI. 1944. 115- 
146.

Szepsi A. 1662.

Szigeti J.

Szigeti L. S. 1996.

Szilágyi S. 1872.

Szilágyi S. 1876.

Szilágyi S. 1890.

Takács В. 1978.

Tarnai-Csetri 1981.

TOLDY F. 1866.

ТотнМ. 1864.

Trócsányi B. 1944.



173

TRÓCSÁNYI Zoltán, írók egyéni 
nyelve a XVII-XVIII. században, 
in Dolgozatok a magyar irodalmi 
nyelv és stílus történetéből, szerk. 
Pais Dezső, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1960,
TRÓCSÁNYI Zoltán, Magyar 
régiségek és furcsaságok, Magyar 
Helikon, Budapest, 1987.
Új Magyat Irodalmi Lexikon, 1 -3. 
kötet, szerk PÉTER László, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 
VENUTI, Lawrence, The 
Translator ’s Invisibility (A fordító 
láthatatlansága), Routledge, 
London and New York 1995. 
Verebélyi Kincső, REGI STRUM 
VIVOR UM ETMORTUORUM - 
Református anyaköny\>ek 
illusztrációi a XVIII. századi 
Magyarországból, in A 
megváltozott hagyomány, szerk. 
Hopp Lajos, Küllős Imola,
VoiGT Vilmos, Budapest, 1988. 
479-496.
WACZULJK Margit, A táguló világ 
magyarországi hírmondói XV- 
XVII. század. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1984.
Whiting, C. E., Studies in English 
Puritanism from the Restoration 
to the Revolution, 1660-1688, 
Frank Coss and Co. Ltd., 1968. 
ZOVÁNYI Jenő, A puritánas 
mozgalmak a magyar ref ormátus 
egyházban, Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság, Budapest,
1911.
ZovÁNYl Jenő, Magyarországi 
protestáns egyháztörténeti lexikon, 
szerk. Ladányi Sándor, Magyar 
Ref. Egyh. Zsinati Iroda 
Sajtóosztálya, Budapest, 1977.

TRÓCSÁNYI Z. 1960.

TRÓCSÁNYI Z. 1987.

UMIL 1-3.

VENUTI, L. 1995.

Verebélyi K. 1988.

WaczulikM. 1984.

Whiting, C. E. 1968.

ZOVÁNYI J. 1911.

ZOVÁNYI J. 1977.



174

ZUCKERMAN, M. 1993. ZUCKERMAN, Michael, Almost 
Chosen People, Berkeley, L.A., 
Oxford, 1993.
Zsilinszky Mihály, A magyarhoni 
protestáns egyház története, 
Budapest, Athenaeum, 1907.

Zsilinszky M. 1907.




