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I. A DOLGOZAT CÉLJA

Az 1630-as évektől körülbelül 1680-ig megjelent, foként angol forrásokból 

fordított és kompilált magyar puritán traktátusokról, életvezetési könyvekről 

számtalan és nagyon különböző szempontú értékelés született, az 

egyháztörténeti, kegyességtörténeti jellegű elemzésektől a nyelvészeti, néprajzi, 

kommunikációelméleti vizsgálódásokig. Ezért mindenekelőtt ki kellett 

választanom ezeknek az időben (alig 40 esztendő) és térben (Erdély, 

Sárospatak, Debrecen, Nagyvárad) meglehetősen korlátozott, de nagyszámú 

kiadványoknak azon vonásait, amelyekkel a korábbi elemzések nem, vagy csak 

kevésbé foglalkoztak. Voltaképpen John Bunyan A zarándok útja (1678) című 

léleképítő utazási regényének verses előszava adta az ötletet, hogy kutatásaimat 

elsősorban a magyar puritán traktátusok még feltáratlan poétika- és poézis- 

töredékeire összpontosítsam. Elsősorban azért, mert a magyar léleképítő 

könyvek (és a néhány vázlatosan elemzett angol) mindmáig legkevésbé elavult, 

leginkább a szerző szépírói tehetségét bizonyító részletei pontosan ezek a 17. 

században még hordaléknak számító betétek, amelyek igen gyakran nem is a 

mű írójának, hanem egy-egy vele konfraternitásban élő baráti toliforgatónak 

(többnyire papi, ritkán világi személynek) a kísérőszövegeként jelennek meg.

így tehát elsődleges célom az volt, hogy puritán szerzőink művészi-szépírói 

státusát, az irodalomtörténeti értékelésben marginális helyzetét legalább 

valamelyest módosítsam. Mindez korántsem könnyű és látványos sikerrel 

kecsegtető feladat. Elsősorban azért, mert e művek javarésze a „hic et mine” 

jegyében született, s így a 17. század mindössze néhány évtizedének sajátos 

recepciókészségére támaszkodó, s ma, az eszkatologikus váradalmak világától 

távol és a hittestvéri olvasótábortól megfosztottan meglehetősen légüres térbe 

száműzött alkotás.
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II. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

Tekintettel arra, hogy a hazai szakirodalom - kevés kivétellel - szinte 

teljesen negligálja a puritanizmus és a művészetek viszonyának elemző 

vizsgálatát, néhány nevezetes angolszász értékelésre támaszkodva igyekeztem 

valamiféle elméleti alapvetést kidolgozni. Ebben egy amerikai teológus, a 

németesen alapos és sokoldalú William Haller volt különösen a segítségemre, 

aki a „fél-szentek, fél-poéták” axióma megalkotásával dolgozatom címét és 

(remélhetőleg) logikus vonalvezetését is biztosította. Továbbá azt, hogy e 

nyilvánvalóan kentaur-alkatú, mert a hitnek és irodalomnak egyaránt 

elkötelezett szerzők munkásságának vizsgálatakor soha ne feledkezzek meg az 

épp e kettős kötésből származó írói önelfojtás, önmegtagadás, önkorlátozás 

állandó jelenlétéről, gyakori, a mai olvasói befogadást megnehezítő ballaszt 

jellegéről.

A továbbiakban arról igyekszem számot adni, hogy a legkülönbözőbb 

műfajú értékelések - Bőd Péter Magyar Athenasától a 90-es évek végén 

megjelent közleményekig - milyen mértékben tekintették írónak, a magyar 

irodalom reprtezentánsai közül ki nem tagadhatónak a puritán szerzőket. Ebben 

a vállaltan eklektikus fejezetben anglisztikai, történelmi, egyháztörténeti, etikai, 

művészettörténeti, néprajzi munkák vizsgálatára egyaránt vállalkoztam, a sok 

műfajú anyag feltárásában következetesen ugyanarra összpontosítva. Hogy 

tudniillik egy-egy szakmunka mennyiben kezeli ezeket az alapvetően kegyességi 

szempontok szerint dolgozó szerzőket olyan alkotókként, akik nem vitatható 

módon hozzájárultak a magyar irodalom fejlődéséhez, még akkor is, ha írói 

programjukban egyáltalán nem ezek a „hiú, világi” szempontok szerepeltek.

E két általánosító fejezetet követően egy művet helyeztem vizsgálódásom 

homlokterébe: a néhány kegyes tiszántúli családban még századunk elején is 

másod-Bibliaként forgatott Praxis pietatist, Medgyesi Pál 1636-ban megjelent 

fordítását, amelynek alapja az angol Lewis Bayly-nek, az észak-walesi Bangor
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püspökének világhírű műve, a John Bunyan által is nagyrabecsült The Practice 

of Piety volt.

E fejezet kidolgozását segítették a Bangón Egyetemi Könyvtárban, illetve 

az Oxfordi Bodleian Libraryben végzett kutatásaim, amelynek során fényt 

deríthettem a szerző és a fordító néhány alkati hasonlóságára. Többek között 

arra a hű tolmácsolást nyilvánvalóan elősegítő tényre, hogy mindketten a 

mérsékelt puritánok közé tartoztak, s koruk mindkettőt kiváló 

concionaíorként, igehirdetőként tartotta számon. A Medgyesi-Bayly kettős 

portré megrajzolásakor engedélyeztem magamnak valamelyes történeti

gazdaságtörténeti kitérőt is, a Buckingham hercegének elkötelezett Bayly és a 

Rákócziak udvari papjaként szolgáló Medgyesi életének feudális függőségi 

viszonyát említve. Ebben a fejezetben - párhuzamos szövegrészek kiemelésével 

- vállalkoztam egy vázlatos fordítástechnikai vizsgálódásra is, bemutatva azt, 

hogy az angolul pályatársainál sokkal alaposabban tudó Medgyesinek 

mennyivel fontosabb volt Bayly szavainak tolmácsaként is a teológiai, 

lelkigondozói, prédikátori szerep, mint az írói-fordítói.

E jelenséget egyébként a korszak más szerzőinél is igyekeztem nyomon 

követni. Miután tapasztaltam, hogy a Medgyesit és szerzőtársait bemutató 

magyar értékelések milyen részletesen, s mennyire egyértelmű 

nagyrabecsüléssel beszélnek az angol puritánoknak a magyarokra gyakorolt 

hatásáról, fontosnak éreztem, hogy megvizsgáljam: tapasztalható-e angol 

részről is hasonló érdeklődés, közismert-e brit filológus-körökben legalább 

Medgyesi teljesítménye?

Az egyértelmű és szomorú válasz - egy-két ritkaságszámba menő kutató,

„nem”. Ez az angol 

vonatkozásokkal átszőtt irodalom- és művelődéstörténeti korszak éppúgy 

ismeretlen a csak olykor és alig oldódó jellegzetesen brit inzuláris gondolkodás 

számára, mint a magyar literatúra bármely egyéb jellegzetessége.

E kitérő után már csakis a poézis és poétika témakörén belül maradtam. A 

szerepkonform puritán írói magatartás, illetve az abból való kitörés - ahogyan

mint a fiatal Grahame Murdock kivételével
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dolgozatomban alkalmasabb szakszó híján nevezem: a „dekanaánizálás” - 

pillanatait először a kontinensen többször is járt, Emblémák című világhírű 

munkáját 1635-ben publikáló Francis Quarles verseiben, majd számos magyar 

szerző Quarlesénél jóval töredékesebb, egyenetlenebb, de korántsem érdektelen 

írói teljesítményében igyekeztem tetten érni. Ők egyébként oly buzgón 

hatástalanították magukban a szépírót, hogy csupán a többnyire fordított 

művek verses kísérőszövegeiben, illetve lírai-poétikai közjátékaiban léptek ki a 

magukra szabott prófétai keretek közül.

E nem teljes, de részletes áttekintés során bukkantam rá egy, az RMKT 

XVII. sz. 9.-ben nem közölt Balassi-strófa-töredékre, Mikolai Hegedűs János 

tollából. A népmesei-népköltészeti elemekből is építkező, Biblia tanúi című 

munkáját 1648-ban publikáló Mikolai Hegedűshöz képest a traktátus-, illetve 

kísérőszöveg-szerzők zöme lényegesen szürkébb, egysíkúbb egyéniség. Mégis, 

még e kevésbé jelentős íróknak zömére is jellemző, hogy egy-egy világhírűvé 

lett angol szerzőt évtizedekkel megelőzve használnak fel - méghozzá erőteljes 

és meggyőző módon - egy-egy bibliai toposzt. így például Nagyari Benedek 

ugyanazt a Máté 13 : 47-48-at, (a lélekhalászat motívumát!), amely John 

Bunyan már említett verses előszavának egyik leghatásosabb részlete lesz - 

húsz évvel később.

Ezeket az eredményeket az sem kisebbíti, hogy Mikolai Hegedűs, Nagyari 

(a korábbiakban Medgyesi) és a többiek versenyt mentegetik magukat. 

Egyhangú apológiájuk summája: ők nem akarnak szépen, (tara-farásan, 

cifrázva!) csak és kizárólag Istennek tetszőén írni. Mindezen persze nincs mit 

csodálkozni egy olyan alapvetően művészetellenes közegben, ahol Nagyariról 

„költészete” miatt gúnyverset fabrikáltak, s 1655. május 30-án (túlzó 

presbiteriánus gondolkodása miatt) állásából fel is függesztették. Ez a kettős 

támadás is mutatja, hogy a korszak szerzőit puritán hittestvéreik és a nem

puritán egyházi körök kritikája, kiközösítési akciói, retorziói egyaránt 

fenyegették. Komáromi Szvertán István 1651-es traktátusa, a Mikoron 

imádkoztok a puritán szépírói töredékek két jellegzetességét is illusztrálja. A
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néprajzkutatók által „reáliádként, az angol szakirodalomban „homeliness”-ként 

számontartott írói eszközt, a hazai és a bibliai genius loci mesteri 

összekapcsolásának képességét, (az „Idvözítőnk... egy vánkoson elalutt volna” 

félsorra gondolok itt!), illetve a puritán szerzőkre olyannyira jellemző 

színésztézia alkotási készségre. (Példám ezúttal az Amesius-laudáció félsora: 

„az Úrnak illy nagy szolgájának, nem magának, hanem tsak árnyékának nyomát 

is szagolgattam, s tapogathattam”!)

Somosi Petkó János Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő w/ja (1656) tette 

lehetővé nem nagyszámú teológiai kitérőim egyikét. E traktátusban ugyanis 

hangsúlyos helyet kap egy mindmáig erősen vitatott bibliai locus, a Prédikátor 

könyvének 12. része, az öregedés, a testi hanyatlás leírása. Itt néhány hazai és 

angol bibliai konkordancia nyomán idézem ezen igehely lehetséges 

értelmezéseit. Szepsi András és Nánási (Lovász) István írásai kapcsán egy 

Laurence Steme és egy Jonathan Swift párhuzamot említek, így akarván 

nyomatékosítani szerzőink tagadhatatlan írói rangját.

A Nánási (Lovász) István Szü titka (1670) című művét kísérő versek közül 

Kovásznai Péteréhez hymnológiai megjegyzéseket fűztem, Horti Istvánéhoz 

pedig a Rimaytól eredeztetett szelence/Velence rímtoposz-vonulathoz egy 

eddig nem közismert adalékot. A Szü titkának kísérőversei között nyomatékkai 

kell megemlítenem Nagybánya város két világi főemberét, Enyedi Istvánt és 

Diószegi Györgyöt; utóbbiról sem Zoványi, sem az UMIL nem tesz említést, 

pedig ő produkálja a puritán értekezések anyagában fellelhető első 

következetesen végigvitt Balassi-strófát, s szókészletében is egyértelmű Balassi 

Bálint hatása.

Nógrádi Mátyás Idvösség kapuja (1672.) című művéhez ő maga csatol 

egész versfuzért, amelyből elsősorban az egykori diáktársához, Tofeus 

Mihályhoz intézett versezet érdemel figyelmet, hála a benne megcsillanó 

humornak, egészséges peregrinus-csúfolásnak. Ugyancsak neki köszönhető 

egy, a zsidó temetkezési kultúrában mindmáig élő, a I. Sámuel 25 : 29-en 

alapuló toposz, a „legyen lelke bekötve az élők bugyrába”, keresztyéniesített,
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puritánná familiarizált változata. Nógrádi végül minden puritán önfegyelme 

ellenére a szó legteljesebb értelmében alanyi költőnek bizonyul, az AUTHOR 

LOQUITUR című záróversben, amely keserves lelkipásztori hányattatásainak 

személyes hangú leírása s egyben vallomás a szűkebb haza, a pátria, Bihar iránti 

szerétéiről.

Példatárunk utolsó darabja Csúzi Cseh Jakab Lelki bölcsességre tanító 

oskolája (1686), amelynek három kísérőverséből egyedül Köleséri Sámuelé 

mutat fel valamelyes irodalmi értéket.

III. Munkamódszer, források

Dolgozatom megírása során igyekeztem főként az elsődleges forrásokra 

támaszkodni. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárában, 

az Országos Széchényi Könyvtárban, a Debreceni és Sárospataki 

Nagykönyvtárban az itt elemzetteknél jóval nagyobb számú korbali kiadású 

puritán traktátust olvastam végig, s ezek anyagából azokat igyekeztem 

bővebben elemezni, amelyek leginkább megerősítik fél-szentjeink fél-poétai 

mivoltát. A Régi Magyar Költők Tára három 17. századi kötetét csak az 

utólagos szövegpontosításkor használtam, már csak azért is, mert poétikai 

vizsgálati anyagot csak e magyar „conduct book”-ok prózai anyagából, tehát 

teljes szövegükből tudtam kigyűjteni. A puritanizmus kontra művészet 

kérdéskör általános alapvetéséhez a Bangori Egyetemi Könyvtár, az Oxfordi 

Bodleian Könyvtár és a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek anyaga segített 

hozzá. Mindezen intézmények minden dolgozójának köszönöm a munkámhoz 

nyújtott segítséget.
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IV. Végkövetkeztetés, eredmények

Vizsgálódásaim, különösen a bel-és külföldi szakirodalom tanulmányozása 

nyilvánvalóvá teszik, melyek azok a tényezők, amelyek a puritán szerzők 

szépírói kezdeményeinek tanulmányozását mindmáig rendkívül megnehezítik. 

Ezek közt első helyen kell említenem a kölcsönös gyanakvás-elhatárolódás 

légkörét az interdiszciplináris (esetünkben: irodalomtörténeti-teológiai) 

kutatások és konferenciák csekély számát, az egyházi kötődésű kutatók 

többnyire belterjes, a „világi” szakirodalmat mellőző, gyakran csak kegyességi 

szempontokra összpontosító magatartását.

Mindeme negatívumok, s a korántsem kedvező kutatási közeg ellenére 

vizsgálódásaim talán mégsem tekinthetők teljesen eredménytelennek. Ha 

csupán annyit sikerül elérnem, hogy a „puritán” - „művészetidegen, szürke, 

egyhangú, monotonul szenteskedő” közhely hadállásai legalább valamelyest 

gyöngüljenek, már nem volt hiábavaló az erőfeszítés. Eredményként 

könyvelhető el az is, hogy következtetéseim alapján nyilvánvaló: a magyar 

puritán szerzők minden elszigeteltségük (nem ritkán tudatos ön-elszigetelésük) 

ellenére hozzájárultak a magyar irodalom fejlődéséhez. Mert bármennyire óvták 

is magukat a világi líra mételyétől, a közköltészet szerves részévé vált Balassi- 

és Rimay-életmü hatása alól nem tudták kivonni magukat. Prózairodalmunk 

vonulatában pedig egészen Móricz Zsigmondig nyomon követhető erőteljes, 

eleven, nagy érzelmi többletről tanúskodó nyelvezetük hatása, különösen is a 

magyar paraszti-mezővárosi életformához kötődő kifejezések.

Ugyancsak fontosnak érzem annak számos példával való bizonyítását, hogy 

a puritán szerzők ún. „evangéliumi esztétikája” (Pilinszky János terminus 

technicusa), azaz a hittestvéreiknek szánt üdv-előkészítő, élet-könnyítő 

könyvek, és a minden valóban elkötelezett íróember műveit jellemző írással 

védelmezni akarás önmagában is annak bizonyítéka, hogy a 17. század kegyes
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magyar toliforgatói nem tekinthetők feledésre ítélt különcöknek, életidegen 

rajongóknak. Másszóval: szándékaik, a nyilvánvalóan vallási indíttatás, az 

evangelizáló elkötelezettség ellenére sem különböznek gyökeresen nem-puritán 

írótársaikétól. E tétel meggyőzőbb kifejtéséhez volt szükségem a külföldi 

kutatásaim során összegyűjtött ismeretanyagra, mondandóm távlatosabbá tétele 

érdekében. így többek között Quarles Emblémáira, Richard Love-nak a 

Helikont a mennyel összekötő versére, illetve Anna K. Nardo közelmúltban 

publikált Játéktér-elméletére”, amely szerint a puritán munkákban fellelhető 

szépírói töredékek voltaképpen e szent ügyeknek elkötelezett szerzők olykori 

önkifejezés-kit erjesztő törekvéseit, ezidáig mellőzött, homo ludens-i pillanatait 

jelzik.

Végezetül talán eredményként könyvelhető el az is, hogy az értelmezés 

anyagát olyan angol puritán versek részleteinek tolmácsolásával sikerült 

gazdagítanom, amelyeknek magyar fordítása ezidáig nem született.

Befejezésül hadd említsem meg, hogy dolgozatomon nem polgári nevemet, 

a Dr. Szabó Andrásnét (Dr. Ludwig Évát), hanem írói nevemet, a Petrőczi Évát 

használom azért, mert puritán témájú előadásaimat, publikációimat is e néven 

jegyeztem.
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AZ ÉRTEKEZÉS TÁRGYKÖRÉBEN TARTOTT ELŐADÁSOK

1. Poétika-töredékek angol és magyar puritán ,,életvezetési könyvekben” - 

Elhangzott 1995, május 23-án, Miskolcon, a Retorikák, poétikák, 

drámaelméletek konferencián.

2. Költészet és matematika Laputa országában - Jonathan Swift, poétikája - 

Elhangzott 1995. november 9-én, a Régi modernek konferencián, 

Visegrádon.

3. A sákramentumok egy puritán walesi költő életművében - Elhangzott 1995. 

december 10-én, a KRE Hermeneutikai Intézet előadásaként.

4. A poézistől a puritánokig - Elhangzott a Nemzeti Kulturális Alap Könyv- és 

Irodalmi Kollégiumának konferenciáján, a Szabó Ervin Könyvtárban, 1996. 

május 8-án.

5. Magyar puritánok - angol puritánok - Elhangzott az Oxford Elungarian

Society rendezvényeként, aBrasenose College-ben, 1996. október 25-én. 

6. Emily Dickinson - egy> 19. századi puritán költőnő Bálint-napi

köszöntőversei - Elhangzott az ELTE Folklore Tanszéke és az MTA

Néprajzi Kutatóintézete Nők a populáris kultúrában és a folklórban című 

konferenciáján, 1997. április 13-án.

7. Medgyesi Pál és Lewis Bayly - Elhangzott 1997. május 26-án a KRE 

Hermeneutikai Intézetének előadásaként.

8. Francis Quarles avagy egy puritán emblémagyűjtemény humora - 

Elhangzott 1997. október 9-én, az ELTE ВТК vallási néprajzi doktori 

kurzusán.

9. A vallásos költészet című speciálkollégium bemutatása, előadás a British 

Council konferenciáján, 1998. február 3-án.

10. From Poetry to the Puritans - Elhangzott a JATE ВТК Angol Tanszékén, 

1998. március 25-én.
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11.A magyar puritán szerzők poétái pillanatai - Elhangzott 1998. április 2-án, 

a KRE Hermeneutikai Intézetének előadásaként.

Az ÉRTEKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK

1. A költészet védelmében - ismét\ Egyház és Világ 1994/5-6. 10-15.

2. Szent ember és poéta (John Bunyan), Egyház és Világ 1995/3. 34-35.

3. Költészet és matematika Laputa országában - megjelent CD-n: abCD, III. 

évf. 1996/1-2. (szerkesztette Horváth Iván)

4. Poétika-töredékek tizenhetedik századi magyar és angol „életvezetési 

könyvekben”, Confessio 1997/3. 50-57.

5. Magyar puritán szerzők mint művészek, - A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 

VIII (1997) 3-28.

6. Egy 19. századi puritán költőnő, Emily Dickinson - megjelenés alatt, a 

néprajzi konferencia kiadványaként.

7. Egy fordítás háttértörténete - Lewis Bayly: The Practice of Piety, Medgyesi 

Pál: Praxis Pietatis, megjelenik az ItK 1997/5-ös számában.




