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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ
A magyarság a nyugati keresztyénség fölvételével vált Európa szerves részévé. Térségünk
kultúrájának szembetűnő sajátossága, hogy földrajzi helyzeténél fogva a nyugat-európai szellemi
hullámverések itt időben többnyire megkésve jelentkeznek, és a Kárpátok keleti határán általában
meg is törnek. A történelmi Magyarország tehát keleti irányban a nyugati civilizáció egyik utolsó
bástyája. Itt találjuk Európa legkeletibb gótikus építészeti emlékeit, a Kárpátokon túl alig van nyoma a reneszánsz, a humanizmus és a reformáció hatásának, sőt még a 18. századi felvilágosodás
is nagyjából itt fejezi be európai útját.
Kultúránknak a középkor keresztyén szellemiségével, a reneszánsszal és a felvilágosodással
való kapcsolata kellő súllyal jelenik meg történelem-, irodalom-, művészettörténet- és zeneoktatásunkban, a reformáció ilyen irányú kapcsolatairól azonban hagyományosan kevés szó esik
tankönyveinkben.
Munkámat a Református Köznevelési és Közoktatási Intézet pályázatára készítettem 1995ben, azóta azonban alaposan átdolgoztam. Első része (I. IV. fejezet) áttekintést nyújt a reformáció
európai előzményeiről, főbb irányairól, hazai elterjedéséről, irodalmukra és nemzeti tudatunkra
gyakorolt hatásáról. Egyes fejezetei egyház- vagy teológiatörténeti jellegüknél fogva nem
feltétlenül irodalomkönyvbe illenek, megírásuk és megjelentetésük azonban indokoltnak látszott,
hiszen a protestantizmus magyar irodalmi kapcsolatai ezek nélkül az ismeretek nélkül nemigen
érthetők és elemezhetők.
A könyv második, terjedelmesebb része (V. fejezet) életrajzi bevezetőkkel ellátott szöveggyűjtemény. Hogy itt az életrajz terjedelme gyakran megközelíti vagy akár meg is haladja a
szemelvényekét, az szintén az előbbi okra vezethető vissza. Azoknál az íróknál, akik a középiskolai
tananyagban kötelezően szerepelnek, igyekeztem szigorúbban a protestáns sajátosságokra figyelni.
Mint minden szövegválogatásból, terjedelmi okok miatt természetesen ebből is sok minden
kimaradt. Egy újabb kiadásban, csak századunkat tekintve, helyet kaphatnának még többek között
Tóth Árpád, Cs. Szabó László, Képes Géza, Veres Péter, Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes írásai.
Elsősorban a régebbi irodalmunkból vett szemelvények megértését magyarázó jegyzetek és
feladatok, kérdések segítik. Tanórai használat esetén az utóbbiak további bővítése ajánlatos.
Mint gyakorló középiskolai tanár tudom, hogy a kötelezően előírt tananyag feldolgozására is
alig jut elég idő mai iskoláinkban. Ugyanakkor mint másfél évtizede egyházi iskolában
tevékenykedő pedagógus tisztában vagyok azzal a szorító lelki kényszerrel is, melyet a magyar
keresztyénség múltja, iskoláinak történelmi tudatformáló szerepe – különösen a mai időkben –
felelősségként vállunkra helyez. Felekezeti iskoláinknak kötelessége, hogy diákjaik előtt hitbeli
örökségünknek az egyetemes magyar kultúrára gyakorolt hatását felmutassák. Ez az a többlet,
amit a közvélemény joggal vár el tőlünk.
E könyv használata elgondolásom szerint történhet kiscsoportos foglalkozás keretében
(fakultációs óra, szakkör, speciális osztály) vagy részletenként az alapórán, éveken át folyamatosan. A magyarórákon kívül természetesen használható történelemórán vagy a hit és erkölcstan
keretében is.
Végül a könyv minden olvasójának, használójának lelki, szellemi épülést kíván
Debrecen, 1997. február 6.
Győri L. János

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ

A Magyar Református Egyház iskoláinak küldetésnyilatkozatát ez év februárjában fogadta el
Zsinatunk. Ez a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy iskoláinkban hitüket megvallani kész magyar
reformátusokat kívánunk nevelni. Olyanokat, “akik a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül
gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és
továbbadni kívánják ; akik ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre
szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit; akik szívesen vallják magukat magyarnak, s
családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatokra készek”.
Hazafias nevelésünk hangsúlyos része tehát az, hogy értékeinket felmutatjuk, megbecsüljük,
őrizzük és továbbadjuk. Ebben a pedagógiai törekvésben jelent jó segítséget Győri L. János könyve.
Az immár második, bővített kiadás megjelenése annak a jele, hogy nagy az igény erre az
irodalomtörténeti áttekintést is nyújtó szöveggyűjteményre, amelyet nemcsak irodalomórákon,
hanem a történelem- és hittantanítás során is nagy haszonnal forgathatunk.
Azzal a reménységgel bocsátjuk útjára ezt a bővített kiadást, hogy tanároknak és diákoknak
egyaránt jó szolgálatot teszünk vele.

Budapest, 1998. május havában
Molnár Miklós
a Református Pedagógiai Intézet
igazgatója
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I. AZ EURÓPAI REFORMÁCIÓ

I. 1. A REFORMÁCIÓ FOGALMA, KULTÚRTÖRTÉNETI HELYE
A keresztyénség az apostolok személyes bizonyságtétele nyomán indul útjára időszámításunk
első századában. A keresztyén Isten-élmény közvetlen és személyes voltáról az egész Szentírás
tanúskodik: az ószövetségi próféciák és zsoltárok éppúgy, mint az Újszövetség evangéliumai és
apostoli levelei. E személyes és közvetlen hitélmény legtömörebb összefoglalását Pál apostol
athéni beszédében olvashatjuk: “Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a ti költőitek
közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk” (ApCsel 17,28).
Az első évszázadok keresztyén teológusai (egyházatyák) kidolgozzák, pontosítják a hittételeket
(dogmák). Ezzel a hitéletben a közvetlen lelki megtapasztalás mellett jelentős szerepet kap az ismeret is. A két tényező – hit és tudás – békés összhangját láthatjuk például a legjelentősebb egyházatya, Augustinus (Szent Ágoston) életművében. Confessiones (Vallomások, 400) című munkájában
kíméletlen őszinteséggel vall feslett ifjúságáról, lelki fejlődéséről, megtéréséről. Meleg líraisága,
gondolati mélysége a későbbi keresztyén vallomásirodalom legfőbb ihletőjévé teszi ezt a művet.
Másik fontos alkotása, a De civitate Dei (Az Isten városáról) 22 könyvben mutatja be a keresztyén
tanítás lényegét, cáfolva a tévtanításokat. Ez minden későbbi dogmatikai mű alapja.
A keresztyén hit a későbbi századokban sokat veszít személyességéből. Hit és tudás, hit és
emberi értelem egyensúlya is meg-meginog majd. Aquinoi Szent Tamás (13. század) a keresztyén skolasztika (a görög – arisztotelészi – logika és a keresztyén hitelvek összekapcsolása) legjelentősebb képviselője, a tudomány és a hit viszonyát vizsgálva már természeti istenbizonyítékokat
keres, azaz filozófiai úton próbálja igazolni Isten létezését. Számára Isten a világ legfőbb mozgatója, de szerepet kap szemléletében az egyház tekintélye és az emberi értelem is. Ez a rés nyit
utat a következő századokban a humanizmus és a reneszánsz emberközpontú szemléletének.
A kései középkor a hitélet hanyatlásának, az egyház elvilágiasodásának időszaka. Az egyház
történetében azonban ekkor is akadnak olyan kiváló személyiségek, akik látva a hitélet és az
egyház romlását, belső és külső reformokat sürgetnek. Ez a törekvés hívja életre a 10. században
a clunyi benedekrendi kolostorból induló reformot, mely a kegyes élet misztikus bensőségességével kívánja megújítani az egyház belső életét, vagy a következő évszázadban VII. Gergely
pápa reformjait, aki a cölibátus (papi nőtlenség) kiterjesztésével és a simonia (egyházi tisztségek
pénzért való árusítása) betiltásával az egyház külső tekintélyét igyekszik helyreállítani. Személyes
hitbeli megújulást és tudatos Krisztus-követést szorgalmaz Assisi Szent Ferenc 13. század eleji
mozgalma, akit eredeti egyénisége, természet- és költészetszeretete tesz máig népszerűvé. Az
egyház intézményes reformját tűzik maguk elé célul a 15. század eredménytelenül végződő
reform-zsinatai is (Pisa, 1409; Konstanz, 1414-1418; Bázel, 1431-1449).
A máig legjelentősebb egyházi és hitéleti reform Európában a 16. századi reformáció. A fogalom
visszaalakítást, visszatérést jelent. Visszatérést ahhoz a bibliai szemlélethez, mely szerint az ember
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eredendően bűnös lény, aki egyedül hit által Isten kegyelméből tartatik meg. A keresztyén élet a
reformátorok szerint ott kezdődik tehát, ahol az önerejében bízó ember csődöt mond. A reformáció
tanítása szerint az ember személyiségét és a kultúrát nem természetes adottságok fogják össze,
hanem Isten kegyelme. Eszerint szakadék van az emberi természet és az isteni kegyelem között. Az
evangélium ereje azonban átléphet a természeti törvényeken és megújíthatja az ember gondolkodását. Hit és tudás, hit és kultúra viszonya e felfogás szerint semleges: puszta ismeretszerzés
nem vezet istenismeretre, mint ahogy egy műalkotás élvezete – mégha vallásos tárgyú is – önmagában nem lesz hitbeli élmény. Az istenismeretre jutott, megújult életű ember viszont a világ
megismerésével, a kultúra művelésével gazdagíthatja, elmélyítheti istenismeretét is. Így lesz a hit
fontos kultúraformáló tényezővé anélkül, hogy a hívő ember ismeretszerzése öncélúvá válna.
A 14–15. századi előreformációs mozgalmakat is ideszámítva, a reformáció időben egybeesik
a reneszánsszal. A középkor és az újkor határán tehát az európai ember gondolkodása gyökeresen
átalakul: a kultúra terén a reneszánsz és a humanizmus hozza ezt a változást, a lélek “reneszánszát”, újjászületését viszont a reformáció eredményezi.

I.2. A REFORMÁCIÓ ELŐZMÉNYEI
A reformáció Németországban és Svájcban bontakozott ki először a 16. század első felében.
Az előző két évszázadban azonban Európa több pontján is jelentkeztek a reformáció szellemiségét
előkészítő mozgalmak. Közülük ezek a legjelentősebbek:
1. A valdensek mozgalma
2. Wiclif mozgalma
3. A huszitizmus
4. A keresztyén humanizmus
I.2.1. A valdensek
A 12-13. században kibontakozó eretnekmozgalmak többnyire a pápaság világhatalma és az
egyház elvilágiasodása ellen próbálnak tiltakozni: ilyen a keleti eredetű katharosok és bogumilok,
valamint az észak-itáliai albigensek szektája. Manicheistikus tanításuk, mely szerint a világ Isten és
Sátán, a jó és a gonosz egyenlő küzdelmének színtere, még messze áll a reformáció szellemiségétől.
Wald Péter (Petrus Waldus, 12. század második fele) gazdag lyoni kereskedő tanításának
viszont, aki hirtelen megtérése nyomán az evangéliumi szegénységet hirdette, számos elemét később a reformátorok is magukévá tették. Wald Péter híveivel együtt számottévő missziót végzett
Délnyugat-Európában. A valdensek anyanyelvükre fordították a Bibliát, elvetették a halottakért
bemutatott misét, a purgatóriumról (tisztítótűz) szóló tanítást és a búcsút. Hitéletük középpontjába
a böjt és az imádság került. Később protestáns színezetű felekezetté szerveződtek; apró csoportjaik
az Alpok falvaiban máig megmaradtak.
I.2.2. Wiclif mozgalma
A 14. századtól kezdve az európai egyetemek tudósai élen jártak az egyházi reformok
sürgetésében. Az első radikális reformmozgalom vezéregyénisége Wiclif János (John Wycliff,
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1325-1384) oxfordi teológiai tanár volt. A Bibliára hivatkozva nevezte a pápát antikrisztusnak,
elvetette a fülbegyónást, a papi rendet, a képek, ereklyék és szentek tiszteletét, átértelmezte az
úrvacsoratant. Latinból angolra fordította a Bibliát, híveit vándor prédikátorként küldte szét az
országban. Később az 1381-es parasztfelkelés miatt ellenségei őt okolták, s így el kellett hagynia
tanszékét. Más bántódása viszont nem esett. Halála után üldözni kezdték követőit, de a pápaellenes hangulat szívósan továbbélt Angliában. Wiclif tanításában a 16. századi reformáció
minden fontos eleme megtalálható már, ő tehát az első tudatos reformátor.
I.2.3. A huszitizmus
A cseh uralkodóház a 14. században rokonságban állt az angollal. Oxfordban tanuló cseh
diákok hoztak hírt először Prágába Wiclif eszméiről. A prágai egyetem diákjai és tanárai hamarosan két táborra szakadtak. A csehek körében nőtt a pápaellenesség, a németek viszont védték
az egyházfőt. A vallási reformmozgalom így nyert nemzeti színezetet. A mozgalom élére Husz
János (Jan Hus, 1370-1415) lelkész állt. A konstanzi reformzsinat maga elé idézte Huszt, majd
elfogatta, és 1415-ben eretnekként máglyahalálra ítélte.
Halála után hívei két pártra szakadtak: a kelyhesek megelégedtek a vallási reformmal, melynek leglényegesebb eleme a két szín alatti úrvacsora volt. A táboriták (főhadiszállásuk a Prága
melletti Tábor helységben volt) viszont határozottabb társadalmi és egyházi reformokat követeltek. Az 1419-1436 között dúló huszita háborúk során a két párt fegyveresen támadt egymásra. A
kisebbségbe szorult táboriták maradékai később valdens menekültekkel létrehozták a cseh-morva
testvérközösséget. Bensőséges és biblikus hitük jelentős hatást gyakorolt az irodalomra és a nevelésre. Lelkészeik közül került ki a 17. század legjelentősebb európai pedagógusa, Comenius (Jan
Amos Komensý, 1592-1670). A kelyhesek Rómától független egyházat alapítottak, s később többségük csatlakozott a reformációhoz.
I.2.4. A keresztyén humanizmus
Humanizmus és reformáció lényegüket tekintve különböző jelenségek. Az azonos korban jelentkező két törekvés azonban mégis ezernyi szállal kapcsolódik egymáshoz. Mindkét szellemiség az
emberi értelem megújítását tűzi célul maga elé, az Ad fontes! – Vissza a forrásokhoz! jelszó jegyében. A humanizmus szerint az európai ember öntudatosodásának forrása a görög–római klasszikus
műveltség. Így lesz a humanizmus eszmeisége a tudományokban és művészetekben jártas kevesek
nemes emberi törekvése. A reformáció a Szentírást és az egyházatyák örökségét tekinti feltárandó
forrásnak, az emberi értelem megújulását az isteni kegyelem jegyében képzeli el, s felismerését
minden emberhez el kívánja juttatni. A reformáció így válik tömegmozgalommá, népi ébredéssé.
A 16. század néhány jelentős humanista gondolkodója csatlakozott a reformációhoz, mint például Svájcban Zwingli, Kálvin és Bullinger. Akadt olyan reformátor is, aki egész életében a két
szellemiség összeegyeztetésén munkálkodott, mint a német Melanchthon, Luther közvetlen munkatársa. A humanizmus és a reformáció szellemisége közötti különbséget leginkább Erasmus és
Luther gondolkodása és életútja példázza.
Rotterdami Erasmus (1466-1536) életútja kísértetiesen emlékeztet a német reformátoréra. A
németalföldi árva fiatalembert szegénysége és tudásvágya hajtja az ágostonrendi kolostorba,
akárcsak Luthert. Mindketten a teológia doktorai lesznek, majd kolostori tapasztalataik nyomán

7

szembefordulnak a skolasztikus teológiai gondolkodással. Továbblépésük iránya azonban különböző: Erasmus a humanizmus útján halad, Luther pedig a reformáció elindítója lesz.
Erasmus a párizsi, angol és itáliai egyetemeken ismeri meg az újra fölfedezett klasszikus
kultúrát, s nagy műveltségű reneszánsz gondolkodóvá válik. A reformáció előestéjén azonban ő
maga is rádöbben, hogy az evangéliumok valami fontosabbról szólnak, mint a klasszikus ókori
olvasmányok. Megteremti tehát a két dolog ötvözetét: a keresztyén humanizmust. Az egyházatyák
törekvései nyomán megpróbálja társítani a görög filozófiát és a Szentírás üzenetét. Kommentárokat készít az Újszövetség könyveihez, majd 1516-ban elkészíti az Újszövetség eredeti görög
szövegének első kritikai kiadását.
A reformátorok kezdettől fogva elismerik Erasmus szövegkritikai munkásságának jelentőségét, a reformáció útkészítőjét látják benne. A svájci reformátorok az ő humanizmusán át jutnak
el a reformáció igazságainak elfogadásáig. A humanista tudós mégis mindvégig kívül rekedt a
reformátorok körén. Ismeretei, tudománya talán sok tekintetben megelőzte amazokét – s így ők
bizalommal építhettek útkészítő munkásságára –, hiányzott viszont magatartásából a reformátorok hitbeli bátorsága. Az az eltökéltség, melynek szellemében Luther a hagyomány szerint a
wormsi birodalmi gyűlésen ellenségei szemébe tudta mondani: “Itt állok, másként nem tehetek.
Isten engem úgy segéljen!”
A két szemlélet különbözőségét az akarat szabadságáról folytatott írásos vitájuk mutatja világosan. Ebből ugyanis kiderül, hogy Erasmus szemléletében a bűn és a kegyelem kérdése nem vált
lényegi kérdéssé. Luther viszont vallotta, hogy e két fogalom a bibliai üzenet alfája és omegája:
az öntudatos keresztyén szabadság csak ezek összefüggésében válik az emberi élet vezérlő elvévé.

I.3. A REFORMÁCIÓ FŐ IRÁNYAI
Nemcsak az előreformációs mozgalmak, hanem maga a reformáció is több színtéren párhuzamosan bontakozott ki. A német (lutheri) és a helvét (svájci) reformáció mellett figyelmet érdemelnek a mozgalom szűkebb körben ható radikálisabb megnyilvánulásai is, így az anabaptisták,
a mennoniták, az antitrinitáriusok és a szombatosok törekvései.
I.3.1. Luther Márton és követői
Luther Márton (Martin Luther, 1483-1546) szegény bányász gyermekeként született
Eislebenben. Erfurtban lett ágostonrendi szerzetes. 1508-tól a wittenbergi egyetemen a dialektika
és az etika tanára. 1517-ben vitába száll Tetzel prédikátorral. A wittenbergi professzor kétségbe
vonja a búcsúcédulák üdvösségszerző hatását. E vita nyomán tűzi ki október 31-én a wittenbergi
vártemplom ajtajára 95 reformtételét. 1520-ban nyilvánosan elégeti X. Leó pápa átokbulláját,
majd a következő évben a wormsi birodalmi gyűlésen ismételten visszautasítja a pápai átkot. A
pápai átok nyomán védtelenné vált reformátor ezután az Eisenach melletti Wartburg várában nyer
menedéket. Itt kezdi el anyanyelvére fordítani a Bibliát (1534-ben jelent meg). 1525-ben feleségül
veszi Katharina von Bora egykori apácát. A következő húsz esztendőt szívós teológiai munkával
Wittenbergben tölti.
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Hosszú lelki vívódás után Luther mind az Erasmus képviselte humanizmustól, mind a forradalmi parasztmozgalmaktól elhatárolta magát. Célja a keresztyén hitélet megújítása volt, nem
kívánt új felekezetet alapítani. A körülmények végül egyházszakadáshoz vezettek. Az európai
kultúra ezzel két évszázadra vallási harcok kereszttüzébe került, s közben kialakult katolikus és
protestáns színezetű változata.
Luther nem tartozott a rajongó hitújítók közé: az evangélium üzenetéhez kívánt visszatérni a
hagyományok megtartásával. Bibliai alapon nem választotta szét a szellemi és az anyagi világot,
a kettő egymásban valóságát vallotta. Ez a szemlélet érvényesül például a hitről és a szentségekről
vallott nézeteiben is.
Luther szerint az ember egyedül hit által (sola fide) üdvözülhet. A hitben élő ember ugyanis
fölismeri, hogy az egész teremtett világot a személyes Isten jelenléte tölti meg. A menny és a föld
nem konkrét helyek tehát, hanem létezési formák: Isten országa hitünk által belép a világba.
A szentségekről vallott felfogását is ez a tisztán biblikus szemlélet jellemzi. A hét katolikus
sakramentumból csak hármat hagy meg: a keresztséget, az úrvacsorát és a gyónást.
A katolikus felfogás szerint a keresztségben az ember egyszer s mindenkorra megtisztul az eredendő bűntől. Luther szerint a keresztségben való megtisztulás nem egyszeri cselekedet, hanem
folyamatosan ismétlődő gyakorlat. A keresztség naponkénti újrakezdés, a keresztyén élet szükségszerű velejárója. Szíve szerint Luther eltörölte volna a gyermekkeresztséget, ha az ellentétben nem
állt volna “a hit kegyelemből van” tétellel (sola gratia), mely szerint a gyermeki lélek is hitre
juthat. Megmaradt tehát nála is a hagyományos gyermekkeresztség, a keresztségről szóló egyetemes tanítása azonban ezzel elhalványult.
A katolikus fölfogás szerint az úrvacsorában a tárgyias jegyek (kenyér-ostya, bor) Krisztus
valóságos testévé és vérévé változnak, átlényegülnek (transzszubsztanciáció). Luther átlényegülés
helyett bennelételről (konszszubsztanciáció) beszél. Eszerint a tárgyias jegyek és az élő Ige
(Krisztus) együttesen alkotják az úrvacsora szentségét, melyben Isten kegyelme nyilvánul meg.
A jegyek nem lényegülnek át, nem is jelképes értékűek csupán – ahogy Zwingli képzeli –, hanem
tényleges földi hordozói Krisztusnak. Az úrvacsora tehát nem misztikus cselekedet, ahogy a
katolicizmus vallja, de nem is egyszerű emlékezés az utolsó vacsorára, ahogy Zwingli tanítja, hanem a lélek méltóságteljes örömünnepe.
Luther a gyónást az “egyetemes papság” szellemében értelmezi újra. Bűnvallást eszerint nemcsak a papnak, hanem bármelyik keresztyén testvérnek lehet tenni, akinek megbocsátó szava
egyben Isten bocsánatát jelenti. Ezzel a felismeréssel a reformátor a modern értelemben vett
lelkigondozás irányába tett komoly lépéseket.
Luther nem kimondottan humanista gondolkodó, de hasznosítja a humanista tudomány eredményeit. Magáévá teszi Erasmus szövegkritikai elveit, de nem külső szemlélőként közelít a
szöveghez, mint németalföldi kortársa, hanem igyekszik azonosulni vele. Hermeneutikájának (a
bibliai szövegmagyarázat elmélete) alaptétele a “sacra scriptura sui ipsius interpres” elv, mely
szerint “a Szentírás önmagát magyarázza”, azaz az emberi magyarázat mellett mindenekelőtt
önmagától tárulkozik fel a hívő lélek előtt. A Szentírás betűinek Luther szerint ugyanúgy kettős
természete van tehát, mint az úrvacsorai jegyeknek.
Luther munkálkodása a német irodalmat is megtermékenyítette. Bibliafordításában (1534) a
reformátor tudatosan alkalmazta a népnyelvi elemeket, megteremtve ezzel az egységesülő német
irodalmi nyelv alapjait. Ez a fordítás mintaként szolgált Európa más népei számára is. Teológiai
vitairatai, bibliai kommentárjai, katekizmusai irodalmi szempontból kevésbé érdekesek. Aiszóposz
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meséinek fordítása (1530) viszont része a humanizmus erkölcsnemesítő, tanító programjának,
mellyel a reformáció is azonosulni tudott. Lelki énekei szintén irodalmi jelentőségűek. Luther
ezekkel is elsősorban “prédikálni” kívánt. Erős vár a mi Istenünk (1528) kezdetű közismert éneke
a 46. zsoltár szabad átköltése (a vár szó nem az eredeti szövegből, hanem a latin nyelvű Bibliából,
a Vulgátából való!). Minden sora biblikusan megalapozott, méghozzá azokból a szentírási
helyekből, melyekkel a német reformátor kozmikus távlatú teológiai gondolkodása jellemezhető.
Luther közvetlen munkatársai közül elsősorban Melanchthon Fülöp (Philipp Melanchthon,
1487-1560) alakja emelkedik ki. Unokaöccse Johann Reuchlin humanista tudósnak, az első
héber nyelvtan szerzőjének, aki Erasmusnak és Luthernek is tanítómestere volt.
Melanchthon a görög és a héber nyelv professzoraként kerül Wittenbergbe 1518-ban. Lutherhez szoros barátság és munkatársi viszony fűzi. Fő műve, a Loci communes (1521) rendszeres
teológiai kézikönyv. Ő fogalmazza meg az Augsburgi Hitvallás (Confessio Augustana, 1530)
szövegét is. Jelentős pedagógiai munkássága elismeréseként kortársai Németország tanítómesterének (Praeceptor Germaniae) nevezték. Melanchthon az oktatásban a hét szabad művészet
(septem artes liberales) középkoron átívelő római hagyományát itatta át a reformáció eszméivel.
Széles teret biztosított a diákönigazgatásnak is. Az ő pedagógiai elképzelései és gyakorlata szolgáltatták a mintát a magyar protestáns kollégiumok számára.
Melanchthon nagyhatású életműve szép példája annak, hogyan tudott a humanizmus és a
reformáció termékenyen kezet fogni egymással.
I.3.2. A helvét reformáció: Zwingli és Kálvin
A reformáció másik nagy színtere Svájc. Az itteni reformmozgalomnak két jelentős hulláma
van, ezeket Zwingli és Kálvin nevéhez kapcsolhatjuk.
Zwingli Ulrich (Huldrich Zwingli, 1484-1531) a wildhausi polgármester fia volt. Előbb
Bernben lett dominikánus novícius, majd Bécsben és Bázelben folytatta teológiai tanulmányait.
1506-ban szentelték pappá. 1518-ban a zürichi első templom, a híres Grossmünster lelkésze lett.
Reformtörekvései miatt először 1522-ben ütközött össze az egyházzal. Elképzeléseit a következő
évben 67 tételben foglalta össze. Ez a helvét irányú reformáció első alapvetése. Kezdetben Zwingli
is hajlik a gyermekkeresztség elvetésére, majd szembefordul a zürichi újrakeresztelőkkel.
Zwingli teológiai gondolkodása sokszínű, Lutheréhez képest egyenetlen. Világképe sok
tekintetben a középkor háromdimenziós világához kötődik. Krisztus kettős természetéről szólva
például úgy látja, hogy a Megváltó isteni–emberi természete csak a mennyben érvényes, a földön
csupán lelke által van jelen. Ugyanakkor a humanistáktól nemcsak a biblia–magyarázat alapját
képező szövegkritikát veszi át, hanem szemléletére hat a plátóni antropológia (test és lélek éles
szétválasztása) és a sztoikus humanista etika is. Ez utóbbi értelmében Zwingli azt vallja, hogy a
hit jellemzője nem a harc, hanem a lélek békéje az Istenbe vetett bizonyosság által. Mindehhez
újfajta krisztológiát (Krisztusról szóló tanítást) társít: hangsúlyozza Isten és ember személyes
kapcsolatát, ami Jézus Krisztus váltsághalálának következménye. Azt is vallja, hogy az ember
isteni kiválasztás útján kegyelemből jut hitre.
Zwinglit a humanisták világ iránti nyitottsága jellemzi, hiányzik szemléletéből a Luthert
gyötrő, nyomasztó bűntudat. Misztikus hajlandósága is kisebb, az úrvacsorában egyszerűen
jelképes cselekedetet lát. A képek, kegytárgyak, szentek tiszteletének is radikális módon kíván
véget vetni. Templomából egy időre még a zenét is kiiktatja.
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Hogyan tehetett ilyen művészetellenes lépéseket egy humanista iskolázottságú ember? –
halljuk gyakran még ma is az értetlenkedő kérdést, sokszor nem csupán Zwingli magatartásával,
hanem általában a reformátorok ténykedésével kapcsolatban. Csak úgy érthetjük meg ezt a magatartást, ha az adott történelmi pillanatban a hitélet megújítása érdekében indokolt lépést elválasztjuk a reformátorok elvi megnyilatkozásaitól. Zwinglit, aki magánemberként a közhiedelemmel
ellentétben szerette a zenét, nyilván nem a művészetekkel szembeni elvi állásfoglalása késztette
az egyházi zene megszüntetésére, hanem az ahhoz kapcsolódó hitbeli hagyományokkal való radikális szakítás szándéka.
Zwingli életének van egy másik félreértésre alkalmat adó mozzanata is: hogyan keveredhetett
vallásháborúba a lélek belső békéjét hangsúlyozó humanista reformátor?
Zwinglit nem személyes hite vagy teológiai meggyőződése vitte bele a háborúba, hanem mélységes hazaszeretete, melynek Svájcban ekkor már több évszázados hagyományai voltak.
Politikusként elítélte a jobbágyság intézményét és az uzsorakamatot. Megengedhetőnek tartotta
viszont szükség esetén az ellenállás jogát, s kiállt a demokrácia intézménye mellett is. Ennek
jegyében kívánt Velencével, Hesseni Fülöppel és Franciaországgal Hansburg-ellenes ligát létrehozni. A hazája függetlenségéért vívott harcban esett el 1531. október 11-én a második kappeli
csatában. A humanista Melanchthonnal Zwinglit éppen politikai szerepvállalása állította szembe.
Zwingli irodalmi vonatkozásban is figyelemre méltó írást alig hagyott az utókorra. Szociális
érzékenysége és patriotizmusa azonban erőteljesen hatott a 16. századi magyar közgondolkodásra
és irodalomra is.
Munkatársai közül Bullinger Henrik (Johan Heinrich Bullinger, 1504-1575) zürichi lelkész
munkássága jelentős. Ő a II. Helvét Hitvallás (Confessio Helvetica posterior, 1562) szerzője, s a
reformátorok közül ő folytatta a legkiterjedtebb levelezést. Az úrvacsora értelmezésében megpróbált közös nevezőre jutni Kálvinnal és Luther követőivel, az egyezség azonban csak az előbbivel
jött létre 1549-ben, s ezzel a reformáció véglegesen két fő irányra szakadt.

A genfi auditorium, melyben Kálvin gyakran prédikált
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A reformáció igazi nagy rendszerezője Kálvin János (Johannes Calvin, 1509-1564) volt.
Pápai jegyző fiaként született Noyonban. Párizsban, Strassburgban és Bázelben folytatott humanista és teológiai tanulmányokat. 1536-ban került Genfbe, s lelkésztársával, Farellel megkezdte
egyházi reformját. Ellenségei elől hamarosan Strassburgba menekült, ahol Sturm híres akadémiáján tanított. 1541-ben visszahívták Genfbe. Ezután alapította meg a város lelkészeiből és a 12
világi képviselőből álló Konzisztóriumot, amely szigorú erkölcsi fegyelmet vezetett be a városban.
Fő műve, az Institutio (Institutio Religionis Christianae – A keresztyén vallás rendszere,
Bázel, 1536) a reformációs elvek legteljesebb dogmatikai és etikai rendszerezését tartalmazza.
Kálvin teológiai nézeteinek alapját a predesztináció (eleve elrendelés) tana képezi. Eszerint az
egyetlen teljesen független és szabad akarat e világon a mindenható Istené. Ez az akarat azonban
egyúttal végtelen jóságú is, hiszen az ember számára örök üdvösséget készített. Isten szuverén
döntése egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra rendel.
Ez a tanítás Kálvin követőiben az évszázadok során sajátos magatartásjegyeket eredményezett.
A kegyelmi kiválasztásba vetett hit ugyanis nem teszi önelégültté vagy szemlélődővé a híveket,
hanem épp ellenkezőleg, újabb és újabb feladatok vállalására lelkesíti, abban a tudatban, hogy az
élet legfőbb célja hálából e kiválasztó kegyelemért Isten dicsőségét szolgálni. Ezt fejezi ki a kálvinizmus közismert jelszava: Soli Deo Gloria! – Egyedül Istené a dicsőség! Innen táplálkozik tehát
a kálvinista ember sajátos küldetéstudata.
Úrvacsoráról szóló tanítását Luther és Zwingli nézeteinek szintézise jellemzi. Kálvin szerint
a kenyérben és a borban Krisztus teste és vére közvetlenül nincs jelen, de a Szentlélek ereje által
az úrvacsorában Isten és ember között közvetlen kapcsolat jön létre. Az úrvacsora tehát jelképes
volta mellett a lélek megajándékoztatása Krisztus által. Ennek mikéntjét azonban a reformátor
racionálisan nem kívánja tovább magyarázni.
Kálvin az istentisztelet rendjét is radikálisan átalakította: nála a liturgia zsoltáréneklésből,
imádságból és prédikációból áll. Prédikációinak stílusa elegáns, szemléltető példái találóak.
Költői erejű zsoltárfordításai az európai protestáns zsoltárköltészetnek adtak komoly ösztönzést.
Az irodalomtörténetírás Kálvint a nyelv kiváló művészeként tartja számon. Jellemző, hogy latin
nyelvű teológiai műveit később ő maga fordította franciára.
Mindezek ellenére a közvélemény Kálvint Zwinglihez hasonlóan gyakran művészetellenes
gondolkodónak tekinti. E tévhit eloszlatásáért századunk számos református teológusa küzdött.
Hadd idézzük itt Makkai Sándor Öntudatos kálvinizmus című munkájának idevágó gondolatait:
“Kétségtelen, hogy Kálvin és társai nem maga a művészet, hanem a művészetnek a keresztyénekre nézve káros és veszedelmes hatásai ellen küzdöttek, amelyeknek oka sem magában a
művészetben, hanem a vallásos szellem megromlásában és eltévelyedésében rejlett … Ebben az
esetben tehát nem annyira arról lehet beszélni, hogy a kálvinizmus művészetellenes: mint inkább
arról, hogy a művészet lett az emberek kezében vallásellenes.”
A szigorú kálvini munkaerkölcs és az általa megengedett kamatszedés révén Svájcban,
Hollandiában és Németországban nagy léptekkel fejlődött a gazdaság. Az 1575-ben alapított
leideni egyetem, amit magyar diákok is szép számmal látogattak, a kálvinista szellemiség egyik
legfőbb központjává vált. Hazánkban a reformátorok közül Kálvin hatása bizonyult évszázadokon
át a legerősebbnek. Kálvin legközelebbi munkatársa, Béza Tódor (Théodore de Bèze/Béza, 15191605) a genfi akadémia első rektora volt. A humanista fölkészültségű tudós Marót Kelemen
(Clément Marot) munkáját folytatva adta ki azt a zsoltárkönyvet, amely Szenci Molnár Albert
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zsoltárfordításainak legfőbb ösztönzője lett. Béza környezetében a genfi akadémián ugyancsak
számos magyar református diák tanult a 16-17. század folyamán.
I.3.3. A reformáció kisebb csoportjai: anabaptisták, mennoniták,
antitrinitáriusok, szombatosok
A reformáció mellékhajtásainak sokszínű világában nem könnyű tájékozódni. Ezek a törekvések elsősorban az írástudatlan szegény nép körében találtak visszhangra, vezetőik azonban
többnyire irodalmi munkásságuk révén is nevet szereztek. Ezeket a mozgalmakat – radikális
társadalmi követeléseik vagy szektás különállásuk miatt – Európa-szerte üldözték. A 16-17. században követőik szép számmal menekültek Erdélybe, ahol Bethlen Gábor és I. Rákóczi György
fejedelem uralkodása idején viszonylagos védettséget élveztek.
Az újrakeresztelő (anabaptista) mozgalom először Zürichben jelenik meg, s kezdetben még
Zwingli is rokonszenvvel viseltetik iránta. Az anabaptisták kegyességét mély biblicizmus és misztikus istenélmény jellemzi. A mozgalom később átterjed Németországra.
A német anabaptizmus radikálisabb, mint a svájci. Fő képviselője, Münzer Tamás (Thomas
Münzer, 1468-1525), elűzött ágostonrendi szerzetes, aki először Zwickauban gyűjt magának
híveket, majd Prágában a huszita mozgalmak idejéről megmaradt cseh-morva testvéreket igyekszik megnyerni prófétikus eszméinek. 1525-ben Mühlhausenben kommunisztikus keresztyén demokráciát próbál létrehozni. Végül a német parasztháború szellemi vezetőjeként fejezik le.
Mindössze néhány apró vitairata maradt az utókorra.
Az észak-német és holland anabaptisták csendesebb ága Menno Simons (1496-1561)
vezetésével bensőséges kegyességet gyakorló apró gyülekezeteket alapított. A mennoniták a világban szétszórva (főleg Amerikában) ma is több mint fél millióan vannak.
A történelmi Magyarország területén a Felvidéken jelentek meg az első anabaptista telepesek
a 16. század közepén, akik Morvaországon át Dél-Tirolból menekültek ide. Bethlen Gábor
fejedelem a 17. század elején Alvincen, I. Rákóczi György néhány évtizeddel később Sárospatakon
telepítette le népesebb csoportjukat.
Anabaptistának csak a kívülállók nevezték őket a felnőttkori keresztség gyakorlása miatt,
egymást egyszerűen csak testvérnek szólították. A magyar nyelv ismeri még a 16-17. századból
az újkeresztyén és a visszakeresztelő, a 18. századból az újrakeresztelő és a 19. századból a
keresztségismétlő megnevezést. Felvidéki csoportjukat habánoknak nevezték.
A magyarországi újrakeresztelők rendkívül dolgos emberek voltak, számos kiváló orvos és
iparos akadt köztük (nevezetes a habán kerámia). A 18. század vértelen ellenreformációja felszámolta különállásukat, a rekatolizációval egyidőben beolvadtak a magyarságba.
A reformáció másik jelentős radikális iránya, az antitrinitarizmus (szentháromságtagadás) a
keresztyénség egyik alapvető tanítását, a szentháromságról szóló tant vonja kétségbe. A mozgalom
európai elindítója és vezére az 1533-ban Genfben máglyahalálra ítélt spanyol orvos, Szervét
Mihály (Miguel Serveto, 1511-1553). Szervét világképe erősen humanista gyökerű, az újplatonizmussal és a panteizmussal mutat rokonságot. A szentháromságtagadó szemléletnek a 16. században több árnyalata bontakozik ki, ezek Szervét nyomán többnyire kétségbe vonják Jézus istenségét.
Az üldözések elől az antitrinitáriusok elsősorban Lengyelországba és Erdélybe menekültek.
Utóbbi helyen a mozgalom egyházzá szerveződött Dávid Ferenc vezetésével. A 17. század elejétől
unitáriusoknak nevezik őket.

13

Az antitrinitárius mozgalom radikális bibliakritikája nyomán alakult ki Erdélyben a
szombatosok szektája. Hitük szerint Jézus halálával meghiúsult a megváltás, az Ószövetség
törvényei tehát továbbra is érvényben vannak (a szombat ünneplése, tisztálkodási és étkezési
szokások stb.). A tényleges megváltást a Megváltó újbóli eljövetele jelenti majd. Irodalmi
munkásságuk a 16-17. század fordulóján jelentős volt (Bogáti Fazakas Miklós zsoltárfordításai).
1638-ban I. Rákóczi György betiltotta működésüket szélsőséges, rajongó magatartásuk miatt, s
híveik lassan szétszóródtak.
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II. A REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

A magyar protestantizmus közel fél évezredes történetének főbb állomásai a következők:
1. A reformáció eszméinek meghonosodása Magyarországon
2. A protestáns ortodoxia és a felekezeti küzdelmek időszaka
3. Gyakorlati kegyességet szorgalmazó mozgalmak: puritanizmus és pietizmus
4. A magyar protestantizmus a felvilágosodás korában és a 19. században: a
racionalizmus és liberalizmus kora
5. A reformáció öröksége századunkban

II.1. A REFORMÁCIÓ ESZMÉINEK MEGHONOSODÁSA
MAGYARORSZÁGON
A reformáció eszméi több hullámban érkeztek a 16. századi Magyarországra. Kezdetben a
lutheri eszmék terjedtek el a wittenbergi egyetemen megfordult magyar diákok közvetítésével. Különösen a német ajkú felvidéki és erdélyi polgárság fogékony az új eszmék iránt, de akadnak hívei
II. Lajos felesége, Habsburg Mária német szellemű környezetében is.
1521-ben országszerte kihirdetik a Luther ellen kiadott pápai bullát, majd a következő évek
országgyűlései rendre súlyos büntetéssel terhelik a lutheri tanok követőit. A reformáció gyors
hazai terjedését mindez azonban nem tudja megakadályozni.
A felvidéki városok többsége már a húszas évek végére a lutheri reformáció híve lesz (Kassa,
Eperjes, Lőcse, Pozsony, Sopron). A Dunántúlon Pápa a harmincas évektől kezdve központja a
hitújításnak. A Tiszántúlon ugyanebben az évtizedben győzedelmeskedik a reformáció Debrecenben, Békésen és Gyulán, s a század közepére szinte az egész térséget meghódítja. Erdélyben csaknem az egész szász népesség a lutheri reformációhoz csatlakozik, de erőteljes hittérítés folyik
Kolozsváron is. 1550 körül a reformáció a székelység jelentős részét is eléri.
Az első magyar reformátorok többnyire Melanchthon környezetében nevelkedtek Wittenbergben, s így érthetően a lutheri tanokat terjesztették (Dévai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István,
Ozorai Imre, Bornemisza Péter). Mások – mint például Sztárai Mihály – a ferences rendből léptek
át a lutheri reformáció táborába. A harmincas években már Zwingli eszméinek hatása is megfigyelhető (Kálmáncsehi Sánta Márton), majd a következő évtizedben Kálvin és Bullinger tanításai szellemében folytatódik tovább a hitújítás (Mélius Juhász Péter, Huszár Gál).
Természetesen Magyarországon is megjelennek a reformáció szélsőséges irányai. A Felvidék
egyik korai reformátora, a vértanúságot szenvedett Fischer András az anabaptizmus képviselője
volt. Ezeket a mozgalmakat a hatóságok kemény fellépése mellett a többi felekezet bizalmatlansága is az elszigetelődés irányába taszította. Legerőteljesebbnek közülük az antitrinitárizmus bizonyult (a 17. század elejétől unitáriusoknak nevezik őket). Ez a mozgalom János Zsigmond
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fejedelemsége idején hivatalos állami elismerést nyert Erdélyben és egyházzá szerveződött.
A reformáció viszonylag gyors hazai térhódításának legfőbb oka a Mohács után kialakult
válsághelyzetben keresendő. A két, majd három részre szakadt országban szinte teljesen megbénult az államhatalom működése, s így a tiltás ellenére a hivatalos szervek nem tudták útját állni
a hitújításnak. Ugyanakkor az ország népében a súlyos megpróbáltatások következtében kialakult
az új eszmék befogadásához szükséges belső lelki fogékonyság. A magyar reformátorok kezdettől
fogva jelentős erkölcsi, anyagi és jogi támogatást kaptak a városokat igazgató magistratusoktól
(tanácsuraktól) és néhány jeles főúri családtól. Ezek a pártfogók alapították az első protestáns
iskolákat és nyomdákat is. A gyülekezetépítés mellett e két tényező volt a magyar reformáció
terjesztésének legfőbb eszköze. A sárospataki iskolát Perényi Péter koronaőr és utódai támogatták, Erdély és a Délvidék reformációját Petrovics Péter kormányzó szorgalmazta. A dunántúli és
a debreceni reformációnak Enyingi Török Bálint földesúr nyitott teret. A Dunántúl reformációját
pártfogolta a Batthyány és a Zrinyi család is. Ezek a főúri családok örökölt kegyúri jogaik révén
jobbágyok és egyéb alattvalók hatalmas tömegeit állították a reformáció ügye mellé, s így a század
végére különösebb kényszer nélkül az ország lakosságának mintegy 80 százaléka protestáns –
elsősorban református – lett. A lutheri reformáció ugyanis a helvét irány megerősödése után a
színmagyar területeken szinte teljesen elveszítette híveit, s visszaszorult a felvidéki és erdélyi
német ajkú polgárság körébe.
A hazai reformáció alapvetése a tantételeket rögzítő hitvallások elfogadásával az 1560-as évek
végére lezárul. Az ekkorra már túlsúlyba került reformátusság hitvallását Mélius Juhász Péter
debreceni püspök készíti el; ez a debreceni vagy egervölgyi hitvallás (Confessio Catholica, 156062). Ahogy latin címe is mutatja, egyetemes érvényű hitvallásról van szó, amely a keresztyén hit
és élet minden kérdését megvilágítja kálvini szellemben. A tarcal-tordai hitvallás az erdélyi és
magyarországi reformátusság közös állásfoglalását fejezi ki Béza szellemében (1562-63). A debreceni alkotmányozó zsinat (1567) végül a II. Helvét Hitvallást is elfogadja, s ezzel a hazai reformátusság végérvényesen elkötelezi magát a kálvini-bullingeri svájci reformáció szellemiségéhez.
A következő évben (1568) a tordai országgyűlés Európában először törvényesen jóváhagyja a
négy bevett vallás (recepta religio) – katolikus, evangélikus, református és unitárius – szabad
gyakorlását.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a reformáció hatására létrejött új felekezetek között ekkorra
teológiai értelemben már-már áthidalhatatlan szakadék jött létre. Ezt jelzik például a hatvanashetvenes években a szentháromságtagadók körül föllángoló külső és belső ellentétek. A mozgalom
vezére, a prófétikus rajongás és világvégvárás felé hajló Dávid Ferenc egyre inkább elszigetelődik, s végül magára hagyottan a dévai várbörtönben hal meg 1579-ben. Mozgalma ugyanebben
az évben mérsékeltebb antitrinitárius szellemben szerveződik egyházzá. A későbbi unitárius
egyház hívei Jézus isteni méltóságát elismerve fenntartják a szentháromságról szóló tanítás kritikáját, elvetik a reformátori kegyelemtant, s a keresztyénség lényegét az isteni kijelentés ésszerű
megismerésében és az ennek megfelelő erkölcsi magatartásban látják.
A lutheri (evangélikus) egyház elkülönülésének szintén határozott jelei vannak a század végére. Korábban – különösen Melanchthon hívei körében – a lutheránusok között elég erős volt a
kálvini úrvacsoratan iránti rokonszenv (cryptokálvinizmus). A Formula Concordiae (1577-80)
címen megfogalmazott lutheri szellemű hitvallás Kálvin-ellenes állásfoglalása nyomán azonban
a magyar református diákokat kizárták a wittenbergi egyetemről, s ezzel a magyarországi protestantizmus kettészakítottsága is megpecsételődik.
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A reformáció a templom és az iskola mellett elsősorban a nyomdát és annak irodalmi termékeit használja fel eszméinek terjesztésére. A 16. században Debrecenben Huszár Gál, Kolozsvárt Heltai Gáspár alapít jelentős nyomdát. A következő században Várad (Nagyvárad), Sárospatak, Bártfa és Kassa kiadványai nevezetesek.
A reformáció a 16. században megteremti a maga sajátos irodalmi műfajait is (külön fejezet
tárgyalja részletesen). Ezek többnyire az istentiszteleti liturgia reformjához kötődő szigorúan
egyházi szellemű művek: prédikációk, imádságok, zsoltárok és egyéb lelki énekek. De ismer a kor
rövid életű, propagandisztikus irodalmi műfajokat is: ilyenek a hitviták, Sztárai Mihály hitvitázó
drámái, Szkhárosi Horvát András feddő énekei, a névtelen szerzőktől származó jeremiádok és a
verses bibliai históriák (Farkas András, Tinódi Lantos Sebestyén, Batizi András). A reformáció
törekvéseit persze gyakran kimondottan szépirodalmi műfajok is szolgálják: Balassi Bálint istenes
énekei, Heltai Gáspár fabulái. Sőt tankönyvek és szakirányú kiadványok is, mint Dévai Bíró
Mátyás ábécés könyve (1534) vagy Mélius Juhász Péter Herbáriuma (1578).
Az istentiszteleti és hitéleti gyakorlat átalakulása, a protestáns iskolák és nyomdák működése
teremti meg a 16. század végére hazánkban azt a széles körű szellemi örökséget, ami a protestantizmus későbbi erőszakos visszaszorítása ellenére a mai napig erőteljesen formálja nemzeti
kultúránk arculatát.

II.2. A PROTESTÁNS ORTODOXIA ÉS A FELEKEZETI KÜZDELMEK
IDŐSZAKA
A felekezeti irányok intézményes elkülönülése utáni évtizedekben a protestáns teológusok az
általuk képviselt “tiszta tanítás” (ortodoxia) megfogalmazását, hirdetését és más tanításokkal
szembeni védelmezését tekintik fő feladatuknak. Az ortodoxia tehát elsősorban nem pontosan
körülhatárolható egyháztörténeti korszak, mint inkább egy sajátos hitbeli magatartásforma, mely
a reformátori tanítás tisztántartását tartja fontosnak. Időben azonban mégis elsősorban a 16-17.
század fordulóját és a következő néhány évtizedet jellemzi. A Tridenti Zsinat (1545-1563) után
lelkileg és intézményesen megerősödő katolicizmus ekkor óriási küzdelmet indít egykori hívei
visszaszerzésére, mely szinte egész Európát sajnálatos módon vallásháborúkba taszítja. Ennek
nyitánya a franciaországi Szent Bertalan éji vérengzés (1572. aug. 24.), a Kálvint követő hugenották elleni kegyetlen hadjárat kezdete. A katolikus–protestáns szembenállás leglátványosabb
példája a fél Európát tűzbe borító harmincéves háború (1618-48). Az ezt lezáró westfaliai béke
a “cuius regio, eius religio” (akié a föld, azé a vallás) elv szellemében viszonylagos rendet teremt
Európában vallási téren. Ez a béke viszont nem érinti az osztrák örökös tartományokat, így ott a
protestantizmus továbbra is súlyos nyomás alatt szenved.
Magyarországon az ellenreformációs tevékenység vezető erejét az 1560-as években betelepített
jezsuita rend jelentette. A század végén Rudolf király és Báthory István erdélyi fejedelem a
többségi protestáns véleménnyel nem törődve nyíltan támogatta a jezsuiták tevékenységét.
Bocskai István hajdúinak szabadságharca (1604-1606) így a rendi alkotmány megmentését és a
vallásszabadság ügyét egyaránt szolgálta. Ettől kezdve a hazai szabadságküzdelmek erősen protestáns színezetűek. Bocskai 1606-ban a bécsi békében a megszorult udvartól kierőszakolja a
vallásszabadság elismerését, amit II. Mátyás 1608-ban országos törvényben erősít meg. Bethlen
Gábor és I. Rákóczi György fejedelmeknek a harmincéves háború körülményeit kihasználva
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szintén sikerült biztosítani a négy bevett vallás szabadságát a nikolsburgi (1621), a II. bécsi
(1624), a pozsonyi (1626) és a linzi (1645) békében.
Az ellenreformációs tevékenység azonban a
papíron biztosított szabadságjogok ellenére
folytatódott. A harmincéves háború idején Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek erősítette meg a magyar katolikus egyház szellemi
pozícióit. Prédikációival, imádságos könyveivel, hitvitáival tömegeket hódított vissza a
protestantizmus táborából. Népe iránti szeretete
és az erdélyi fejedelemség iránti rokonszenve
azonban visszatartották attól, hogy a Habsburg
önkény egyszerű kiszolgálójává váljék.
A század második felében, I. Lipót uralkodása idején a katolikus ellenreformáció a nyílt
erőszak alkalmazásától sem riadt vissza. II. Rákóczi György szerencsétlenül végződő lengyelországi hadjárata (1658) után az erdélyi fejedelemség meggyengülésével a protestantizmus
legerősebb bástyái is meginogtak. A fejedelem
katolikus hitre tért özvegye, Báthori Zsófia
maga is élen járt a protestánsok elleni harcban.
Az 1671-81. közötti éveket a magyar protestantizmus gyászévtizedének szokás nevezni.
Gyulafehérvár, Szent Mihály székesegyház, az
Szelepcsényi György érsekprímás 1673-ban
erdélyi fejedelmek temetkezési helye
33, 1674-ben 700 református és evangélikus
(Molnár Dénes munkája)
papot és tanítót idéz a pozsonyi vésztörvényszék
elé, hogy koholt vádak alapján ítélkezzék felettük. Történetük jól ismert, nem kívánjuk itt
részletezni: voltak, akik meg sem jelentek, hanem elbujdostak vagy a töröknél kerestek menedéket; mások áttértek s így menekülhettek meg; egy részükre várfogság, másokra meg gályarabság
várt. (Történetüket Moldova György dolgozta fel Negyven prédikátor című regényében.)
Az evangélikus Thököly Imre gróf kuruc szabadságharca végül az alkotmányosság betartására kényszerítette Lipót császárt. Az 1681-es soproni országgyűlés újra törvénybe iktatta a
vallásszabadságot, bár csak “a földesurak jogának épségben hagyásával”.
A török fokozatos kiűzése és (Apafi Mihály halálával) az erdélyi fejedelemség megszűnése
(1690) után azonban Bécs támogatásával a protestánsok visszaszorítása tovább folytatódott. A
Diploma Leopoldinum 1691-ben ugyan még ígéretet tett a hagyományos erdélyi vallásszabadság
fenntartására, de az ugyanezen évben megjelenő Explanatio Leopoldina (a törvény magyarázata)
már különbséget tesz “magán” és “nyilvános” vallásgyakorlás között. Az előbbi családi körben
mindenütt engedélyezett, az utóbbi viszont csak az “articularis” helyeken. Ezeket a helyeket az
1681-es törvény sorolja fel, s protestáns templomok csak itt működtethetők, amennyiben a protestáns hívek is teljesítik a katolikus egyháznak a tizedfizetés kötelezettségét. 1701-ben a törvény
újabb rendelettel bővül, mely a török alól felszabadult területeken csak a katolikus vallás gyakorlását engedélyezi. Nem kell hát csodálkoznunk azon, hogy a Rákóczi-szabadságharc tömegbázisát
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az ekkor már kisebbségbe szoruló magyar protestánsok biztosították, akik e mozgalomtól az ország függetlensége mellett a vallás szabad gyakorlatának visszaállítását is várták.
A mai ember számára a 16-17. század gyakran valóban kicsinyes felekezeti szembenállásai, komoly vérveszteségekkel is járó ellenségeskedései érthetetlennek vagy visszataszítónak tűnhetnek.
Ugyanakkor ez a vajúdó korszak a modern polgári Európa megszületésének időszaka is: az újkori európai lélek ellentmondásos módon a vallásháborúk szorításában edződik meg. Ekkor alakulnak és
élik első virágzásukat azok a jeles protestáns egyetemek (Heidelberg, Marburg, Oderafrankfurt,
Leiden), melyek az újkori tudományos gondolkodás bölcsői lettek. Ebben az időszakban erősödik
meg Európa-szerte a nemzeti nyelvű és szellemű művelődés, s ekkor kristályosodnak ki a polgári
nemzeteszme alapvonásai is. Ezekben a folyamatokban a protestáns szellemiségnek – bár a kontinens
nagyobbik hányada katolikus maradt – rendkívül jelentős erjesztő hatása volt.
A reformáció első nemzedékének prédikátorait gyakran még a hitéleti és teológiai útkeresés,
s így a gyakori felekezetváltás jellemzi. Heltai Gáspár és Dávid Ferenc például végigjárja a
reformáció korának szinte minden szellemi állomását. Katolikus papnak készülnek, majd wittenbergi tanulmányaik során csatlakoznak a lutheri reformációhoz. Az ötvenes években már a helvét
irány szószólói, majd egy évtizeddel később az antitrinitárius mozgalom vezérei. Sőt Dávid Ferenc
a kor legradikálisabb irányzatának, az erdélyi szombatos szektának az útkészítője.
A protestáns ortodoxia időszakának prédikátorait már inkább világnézeti megállapodottság jellemzi. A dogmatikai és felekezeti elvekhez ragaszkodó ortodox szemlélet olykor merevvé válik, s bizonyos
szellemi szűkkeblűséget eredményezhet. A legkiválóbb prédikátorok azonban a hitvallásos elkötelezettség mellett e korban is nyitottak maradnak a szellemi élet pozitív változásai iránt. Szenci Molnár
Albert munkásságát például a kései humanizmus, Alvinczi Péterét a két nagy protestáns felekezet
közeledését szorgalmazó irénizmus, a 17. század második felének számos prédikátoráét pedig a puritanizmus (Komáromi Csipkés György, Medgyesi Pál, Köleséri Sámuel) szellemisége termékenyíti meg.
A Mohács utáni másfél évszázadban a magyar államiság gondolata elsősorban a független
erdélyi fejedelemségben él tovább. A vallási türelem is itt bizonyul a legerősebbnek. Nem véletlen
tehát, hogy a protestáns ortodoxia gazdag és sokszínű egyházi irodalma is jórészt ebben az országrészben bontakozik ki.
A református Bethlen Gábor fejedelem (1613-29) ismeri föl, hogy az ország legnagyobb
erőssége a kiművelt emberfőkben rejlik. Ezért hoz jelentős áldozatot egyháza támogatására, s
ruházza fel nemesi címmel annak papjait. Nevéhez fűződik a gyulafehérvári “academicum
collegium” (a későbbi Nagyenyedi Kollégium) alapítása is, de támogatja a jezsuita Káldi György
bibliafordításait is. Utódja, I. Rákóczi György és mélyhitű felesége, Lorántffy Zsuzsanna
folytatják Bethlen törekvéseit. Uralkodásuk, illetve pártfogásuk idején olyan kiváló pedagógusok
kerülnek a református kollégiumok katedráira, mint Comenius (Sárospatak) és Apácai Csere
János (Gyulafehérvár, Kolozsvár), akiknek munkássága és szellemi hatása már túlmutat az
ortodoxia szigorúbb, kimondottan egyházias programján.

II.3. GYAKORLATI KEGYESSÉGET SZORGALMAZÓ MOZGALMAK:
PURITANIZMUS ÉS PIETIZMUS
A dogmatikai tisztaságra kínosan ügyelő ortodox szemlélet nem kedvezett a személyes kegyességnek, jóllehet a reformáció eredeti szándéka szerint elsősorban éppen az egyén lelki kérdéseire
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kívánt választ adni. Ugyanakkor a súlyos tehertételek alatt nyögő lakosság szívesen fordult
vigaszért az érzelmi vallásosságot képviselő szélsőséges és szektás csoportosulásokhoz. A vallási
türelemről híres Erdélybe a 16-17. század folyamán Európa más részeiből is szívesen vándoroltak
be üldözött vallási közösségek. A szentháromságtagadók sorsáról, egyházzá szerveződéséről fentebb szóltunk. Az üldözött anabaptisták (habánok) egy csoportját Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György telepítette le a 17. század elején.
Rajongó vallásosság jellemezte a szombatosok (zsidózók) 17. század elején Erdély-szerte megerősödő szektáját is. Vezetőjük, Pécsi Simon egy időben Bethlen Gábor kancellárja volt. A mózesi
törvények szigorú megtartása mellett a szombatosok a Megváltó közeli eljövetelét várták. I. Rákóczi György 1638-as dési rendeletével betiltotta nyílt ténykedésüket. Lappangó csoportjuk végül
Bözödújfaluban telepedett le, ahol 1868-ban formálisan is az izraelita hitre tért (17. század eleji
szétszóródásukról Kemény Zsigmond írt regényt A rajongók címmel).
Prófétikus váradalmakkal a 17. században máshol is találkozunk. Drábik Miklós, a huszita
maradékként fennmaradt cseh-morva testvérek papja a század közepén az utolsó idők közeledtét
és a Habsburg-ház bukását prófétálja. Ez utóbbit elsősorban a Rákóczi-család ténykedésétől várja.
A Sárospatakon tanító cseh Comenius, a cseh-morva testvérek üldözött papja II. Rákóczi György
fejedelem kezébe juttatja ezt a próféciát, aki szerencsétlenül végződő lengyelországi hadjáratához
talán ettől is kapott ösztönzést.
A két nagy protestáns egyházon belül jelentkező, a személyes hitélet megújulását szorgalmazó
mozgalmak mentesek a szektás, rajongó megnyilvánulásoktól. Ezek ugyanis elfogadják az adott
egyház hitvallásait, s az egyház keretein belül kezdeményezik a megújulást. A református egyházon belül ilyen törekvés a 17. századi puritanizmus, az evangélikusoknál pedig a 17-18. század
fordulóján jelentkező pietizmus.
A puritanizmus Angliában bontott zászlót a 17. század elején. Szellemi útkészítői, Perkins és
Amesius professzorok, akik a reformáció felismeréseit az egyéni kegyességi életben is érvényesíteni kívánják: szerintük a teológia a “jól és boldogul élés tudománya”.
A puritanizmus enyhébb, presbiteriánus iránya a személyes, bensőséges hitélet, a puritán és
kegyes életvitel mellett egyházi reformokat is sürget. Javasolja a demokratikus egyháztanácsok
(presbitériumok) létrehozását. Ugyanakkor elítéli a műveletlenséget, síkra száll a népművelés és
az iskolaügy kiterjesztése mellett.
A mozgalom radikális (independens) iránya politikai követelésekkel is föllép, s így az angol
polgári forradalom útkészítője lesz. A megmozdulás a Stuart-házból származó I. Károly fővesztéséhez vezet. A hatalom ezután a mély hitű Cromwell Olivér kezébe kerül (1649), aki sokat segít
üldözött európai hitfelein is.
Az esemény után Európa-szerte rettegnek a puritánoktól, így nálunk is, jóllehet a magyar
puritánok presbiteriánus szellemben munkálkodnak. Hozzánk ezeket az eszméket Angliában tanult diákok hozzák haza. Első jelentős képviselőjük a Sárospatakon és környékén tevékenykedő
Tolnai Dali János. Tolnai lelkésztársaival együtt a katolikus mintára meghonosodott
hierarchikus esperesi–püspöki egyházberendezkedésben látja a megújulás akadályát. A
presbiteriánus újítástól nemcsak a hatalmukat féltő papok és egyházvezetők féltek, hanem a világi
előkelőségek is, akik az egyház életére is vonatkozó előjogaikat féltették.
Az 1646-ban összeült szatmárnémeti zsinat, melyen az egész keleti országrész képviseltette
magát – Erdélyt is beleértve –, a hagyományos egyházalkotmány fenntartása mellett foglalt állást.
Az itt megfogalmazott Geleji-kánonok (Geleji Katona István erdélyi püspök, I. Rákóczi György
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udvari papja nevéről), a 100 cikkelyből álló egyházi törvénykönyv elismeri ugyan a presbitériumok létjogosultságát, de az időt nem tartja alkalmasnak létrehozásukra.
A zsinati döntéssel természetesen nem zárul le a vita. Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony
nyíltan támogatta a puritán reformot, melynek vezére a század közepén a nagyasszony udvari
papja, Medgyesi Pál lett. Ő honosította meg nálunk a prédikációnak ébresztő (evangelizációs)
formáját, s felvirágoztatta a kegyességi irodalmat. Az ő működése nyomán a puritán szellemiség
– különösen az egyéni kegyességben – mély nyomokat hagyott a magyar reformátusság életén. A
század második felében sorra alakultak a presbitériumok is. Az egyházi éneklés is megújult: a puritánok kezdeményezésére Szenci Molnár Albert zsoltárai lassan kiszorították a középkori
liturgikus énekeket. A mozgalomnak a század második felében olyan kiváló képviselői voltak,
mint Apácai Csere János, Komáromi Csipkés György, Köleséri Sámuel, Pápai Pariz Ferenc,
Misztótfalusi Kis Miklós és Bethlen Miklós. A Sárospatak mellett Debrecenben, Váradon és
Erdélyben is otthonra találó lelki megújulásnak nem csekély szerepe volt abban, hogy az üldözött
magyar reformátusság egyáltalán fenn tudott maradni.
Gyakorlati jellegénél fogva a puritanizmus mint magatartás- és kegyességi forma túlmutat a
17. századon. Nyomai egészen századunkig továbbéltek különösen a családi, egyéni hitélet terén.
Számos magyar író életszemléletére is hatott (Arany, Jókai, Móricz, Németh László).
A pietizmus Németországban bontakozott ki a 17. század második felében. A harmincéves
háború után a lutheri ortodoxia tehetetlenül állt a kiégett lelkekkel szemben. Ekkor szólaltak meg
a pietisták, akik nevüket gúnynévként kapták, mivel a pietast, a tiszta bibliai kegyességet hirdették. Ez a mozgalom érzelmesebb, misztikusabb, mint a puritanizmus. Első jeles képviselői, F.
Spener és A. Francke elsősorban érzelmes egyházi énekeket hagytak az utókorra, melyekben a
szív kegyessége és a “Jézus-szerelem” kap hangot.
A pietizmus eszméit először Halléban tanuló magyar diákok hozzák magukkal hazánkba. Bár
kezdetben ez a mozgalom is ellenállásba ütközik, a meggyötört, lelkigondozásra szoruló nép azonban a 18. század első felében rendkívül nyitottá válik a pietizmus kegyességi gyakorlata iránt.
Különösen népszerű a német, szlovák, magyar ajkú dunántúli és felvidéki evangélikus városi
polgárság, az erdélyi szászság és a protestáns főnemesség körében. Mivel a 18. században az evangélikus és református felekezetek közötti ellentétek oldódóban vannak, a pietizmusnak – főként
főúri körökben – református hívei is akadnak (Bethlen Kata, Ráday Pál).
A pietista mozgalom az egyéni lelki életre helyezi a hangsúlyt: létrehozza az első protestáns
árvaházakat és gyámintézeteket, iskolákat alapít, s mindkét felekezetnél bevezeti a katekézisre
épülő konfirmációt.
A pietizmus irodalmi termékei között a puritanizmushoz hasonlóan elsősorban nem a protestáns ortodoxia korára jellemző szisztematikus (rendszerező) teológiai műveket találunk, hanem
imádságos könyveket, elmélkedéseket, lelki énekeket.
A magyar nyelvű pietizmus egyik legjelesebb hazai terméke id. Ács Mihály evangélikus lelkész Zöngedező mennyei kar (1696) című énekgyűjteménye.
Pietisztikus jegyeket mutatnak a 18. század első felében munkálkodó református Ráday Pál
és Bethlen Kata írásai is. Ugyancsak a pietista kegyesség nyomai figyelhetők meg első jelentős
költőnőnk, Petrőczi Kata Szidónia költészetén. Kiemelkedik még Bél Mátyás pozsonyi evangélikus lelkész és tanár pedagógiai, teológiai és tudományos munkássága. Ugyancsak a pietizmus
hatása érezhető Szőnyi Benjámin népszerű református énekszerző művein is.
A pietizmus későbbi sorsáról nagyjából azt mondhatjuk, mint a puritanizmuséról: a 18. század

21

második felében véget ér a mozgalom virágkora, az egyéni hitélet területén azonban nyomai
továbbélnek, s olykor irodalmi lecsapódásuk sem jelentéktelen.

II.4. A MAGYAR PROTESTANTIZMUS A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN ÉS
A 19. SZÁZADBAN: A RACIONALIZMUS ÉS A LIBERALIZMUS KORA
A 18. század Európában a felvilágosodás százada, mely a vallási türelem jegyében hazánkban
is meghozza az ekkor már sok tekintetben megerőtlenedett és megfogyatkozott protestáns egyházak számára a jogi egyenlőséget.
A század elején a vallási türelmetlenség és az idegen elnyomás belekényszerítette az országot
a Rákóczi-szabadságharcba. II. Rákóczi Ferenc népszerűségét növelte, hogy katolikus létére,
messzemenő vallási türelmet gyakorolt hívei körében. A szatmári béke (1711) után III. Károly
király vallásszabadságot ígért az országnak. A kor abszolutisztikus politikai gyakorlata értelmében
azonban az uralkodó az egész század folyamán kezében tartotta az egyházfelügyelet jogát, s érthető módon döntése mindig a katolikus félnek kedvezett. Az I. Carolina Resolutio (1731)
kiterjeszti az állami hatalom gyámkodását a protestáns egyházak fölé: a protestáns lelkészeket katolikus esperesek felügyelik, vegyes házasságot csak katolikus pap előtt lehet kötni, a protestánsokat kirekesztik a közhivatalokból stb. A II. Resolutio (1734) meghatározza az egyházak
szervezeti felépítését, s az egyházi főhivatalok gyakorlását királyi megerősítéshez köti.
A helyzet Mária Terézia uralkodása idején még némileg rosszabbodott: vegyes házasságokban a protestáns fél reverzálisra kényszerült (gyermekét átengedte a másik felekezetnek),
az áttérőket a Mária-társaságok megjutalmazták, korlátozták a protestáns főiskolai ifjúság külföldi
tanulmányútját. Padányi Bíró Márton veszprémi püspök egyenesen inkvizíciós eljárást követelt,
s ez irányú lépéseit csak a külföldi közvélemény nyomása akadályozta meg.
Lényeges változást hozott II. József császár Türelmi rendelete (Edictum tolerantiae, 1781),
amely a protestáns és görögkeleti vallású alattvalókat bizonyos korlátok között vallásszabadsághoz
juttatta, s a hivatalviselésben egyenjogúságot teremtett. E rendelet nyomán Magyarországon
néhány év alatt több mint ezer protestáns egyházközség éledt újjá. II. József azonban az iskolaügybe felekezettől függetlenül nagyon erőszakosan avatkozott bele, így a magyarországi és erdélyi
protestánsok nem lettek feltétlen hívei. Utóda, II. Lipót bátyjánál is engedékenyebbnek bizonyult,
s az 1791-es országgyűlés alkotmányos alapokra helyezte a protestáns egyházak vallásszabadságát, egyedül a vegyes házasságok esetében nyújtott kedvezményeket a katolikus félnek.
A 18. század folyamán az evangélikus és református egyház belső struktúrája is fokozatosan
átalakult. Ez a világi képviselet egyre nagyobb térnyerését jelentette. Miután az 1714-15. évi
országgyűlés óta egyházi sérelmekkel a törvényhozáshoz nem lehetett folyamodni, csak magához
az uralkodóhoz, a protestáns egyházak a bécsi udvarban, a kancellária és a helytartótanács mellett
ügyvivőket (ágenseket) tartottak ügyeik intézésére. Ez az intézmény egészen 1848-ig fennmaradt.
A paritas elve alapján a református egyházban az 1734-es bodrogkeresztúri zsinat óta erdélyi
mintára az egyházkerületek és megyék élére a püspökök és esperesek mellé világi gondnokokat
neveztek ki. Az evangélikus egyházban ugyanezt a feladatot a felügyelők látták el. Az 1791-es
református budai és pesti evangélikus zsinaton a világi részvétel még jelentősebben megnövekszik: mindkét egyház a saját alkotmányát a zsinat–presbiteri elv szellemében helyezi új
alapokra. Noha a budai és pesti kánonokat az uralkodó egyelőre nem hagyja jóvá, a világi képvi-
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selők befolyását nem lehet többé visszaszorítani. Az egyidőben rendezett két zsinat egyúttal a két
felekezet testvériségét is hangsúlyozza.
A felvilágosodás szelleme nemcsak a protestantizmus jogi állását módisította, hanem a vallásos szellemre is hatott. Az ortodox, puritán és pietista színezetű kegyesség mellett főleg a század
közepétől nálunk is egyre erősebben tért nyer a teológiai racionalizmus. Ennek jegyében alakul
ki az a sajátos fiziko-teológiai világkép, melynek három sarkalatos pontja a teológiai gondolkodás
racionalizálódását jelzi: a gondviselésbe vetett hit, az isteni kijelentésnek elsősorban a természetben való megnyilatkozása és az erkölcsi törvények érvényessége. E három elem burkolt vagy
egyértelmű jelenléte a századvég protestáns íróinak többségénél is megfigyelhető: így a református
Péczely Józsefnél, Kármán Józsefnél, Csokonainál és Fazekas Mihálynál vagy az evangélikus
Berzsenyi Dánielnél.
A magyar protestánsok szabad vallásgyakorlata az 1791-es törvény ellenére még a 19.
században is sérelmeket szenvedett. A századfordulón I. Ferenc császár a hagyományos bécsi
elfogultsággal kezelte a protestáns egyházakat. Kiújultak a reverzális-harcok, sőt a 18. század
gyakorlatának megfelelően főleg főúri körökben még a gyermekelvételre is volt példa. Korlátozták
a bibliaterjesztést, jóllehet az 1804-ben alakult Brit és Külföldi Bibliatársaság fontos céljának
tekintette Magyarország támogatását. Az erdélyi kormányhivatalokból pedig megpróbálták
kiszorítani a protestáns alkalmazottakat. 1821-ben Bécsben protestáns teológiai intézetet létesítettek, amely a külföldi tanulmányokra készülőket kívánta magához édesgetni.
A vallásegyenlőség kérdése csak a reformországgyűléseken kapott újra hangot az erősödő
liberalizmus szellemében. Az áttérések és a vegyes házasságok kérdését végül az 1843-44. évi
országgyűlés el is fogadta. A felekezetek közti teljes egyenlőséget azonban csak az 1847-48. évi
rendi országgyűlés mondta ki, beleértve az unitárius vallást is. Ugyanekkor tervbe vették az egyházi intézmények és iskolák állami támogatását és a tábori lelkészségek felállítását.
A világosi fegyverletétel után a protestáns egyházak néhány évre gyülekezési jogukat is elveszítették. Számos protestáns egyházi vezető az önkény áldozata lett: Könyves Tóth Mihály debreceni
református lelkész hazafias beszédeiért várfogságot, Rázga Pál evangélikus lelkész vértanúságot szenvedett, Lugossy József debreceni professzort évekre eltiltották katedrájától. Az 1850-ben bevezetett
új oktatási tervezet (Organisation Entwurf) szétzúzta a református kollégiumok hagyományos belső
rendjét, s olyan nagyhírű iskolák veszítették el évekre az érettségi jogát, mint a Debreceni Kollégium.
A bécsi udvar 1856-ban megalkotta új egyházi törvénytervezetét, mely a két protestáns felekezet teljes jogú felügyeletét 5-5 tagú császári főkonzisztóriumokra bízta volna. A protestáns
közvélemény tiltakozása ellenére a törvénytervezetet császári nyílt parancs (pátens) formájában
1859-ben rákényszerítették az egyházakra. A két felekezet passzív ellenállással válaszolt, s így a
következő évben a pátenst császári kézirat vonta vissza.
Az 1865-68. évi országgyűlés újra kimondta a teljes vallási egyenlőséget, valamint az egyházak és iskolák állami segélyezését. Ez utóbbira szükség is volt, hiszen az 1868-as népiskolai
törvény olyan követelményeket állított az egyházi iskolák elé, melyeknek önerőből nemigen
tudtak volna megfelelni. Az 1883-as középiskolai törvény bevezetése után a felekezeti középiskolák fenntartását is jórészt az állam vállalta, sőt 1898-tól folyósította a lelkészi fizetések állami
kiegészítését is (congrua).
Az 1870-es évektől az okozott némi zavart a felekezetek egymás közötti viszonyában, hogy az
új rendelkezésekkel elégedetlen katolikus egyház egyre gyakrabban élt az elkeresztelés eszközével.
A 90-es években olyan súlyossá vált a feszültség, hogy a törvényhozás 1894-95-ben egészen hatá-
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rozott lépésekre szánta el magát: bevezette a kötelező állami házasságot és anyakönyvezést, bevettnek nyilvánította az izraelita vallást és lehetővé tette a felekezetenkívüliséget. Ezzel a magyar
egyházpolitika modern polgári mederbe terelődött és megszabadult a felekezeti kötöttségektől.
A 19. században elmélyült a társadalom szekularizációja (elvilágiasodása), s ezzel párhuzamosan a teológiai gondolkodás liberalizálódott. A vallásos világképnek a felvilágosodás korában
jellemző három alapeleme azonban ebben az időszakban is továbbélt: a gondviselésbe vetett hit,
az isteni kijelentés felismerése a természetben és a keresztyén erkölcsi értékek. Ezeknek nyomai
még határozottan jelen vannak például Kölcsey, Petőfi, Arany, Jókai szemléletében.
Hogy a protestáns iskolák mit tettek a múlt században a magyar nemzeti művelődés ügyéért,
arról a debreceni, sárospataki, pápai, nagyenyedi, kolozsvári, kecskeméti református kollégiumok,
a szarvasi, soproni, pozsonyi evangélikus iskolák és a kolozsvári unitárius kollégium történetének
fényes lapjai tanúskodnak. Még az egyházi pályán mozgó gondolkodók körében is nem egy tudós
egyéniség akadt ez idő tájt, mint a gazdasági iskolát alapító szarvasi evangélikus lelkész,
Tessedik Sámuel, a pesti református teológiát és főgimnáziumot létrehozó Török Pál püspök,
Tompa Mihály református pap–költő, s a költő–püspökök egész sora: Kis János (evangélikus),
Kriza János (unitárius), Szász Károly és Baksay Sándor (református).
A 18. századi pietizmus és a felvilágosodás szellemében fogant meg először a protestáns egyházak hazai egyesítésének gondolata. Ez az uniós törekvés a múlt század elején a liberalizmus szellemében még inkább megerősödött. A mozgalomnak új lendületet adott III. Frigyes Vilmos sikeres
poroszországi protestáns uniója (1817). Felmerült egy közös pesti teológiai főiskola terve is.
Az uniós gondolatot az erősödő nemzeti gondolat jegyében különösen a magyar érzésű evangélikusok támogatták, a színmagyar reformátussággal való egyesüléstől ugyanis az egyházukon
belüli szlovák és német szellemiség ellensúlyozását remélték. Jellemző, hogy a lutheránus Petőfi
kálvinistának vallotta magát, mert e vallás kurucos nemzeti hagyományait érezte közel magához.
Az evangélikus Kossuth pedig Pesti Hírlapjában is teret adott az uniós eszme taglalásának.
Református részről elsősorban Fáy András író volt lelkes híve a gondolatnak. Az uniós törekvés
végül a belső egyet nem értés buktatóin elvérzett, de a testvéri kapcsolat jegyében a század folyamán számos közös intézmény létrejött (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság, Protestáns Szemle, néhány közös egyházközség és iskola).
A létéért küzdő magyar protestantizmus a felvilágosodás óta lassan elveszítette kapcsolatát az
értelmiséggel és általában a középosztállyal. A vallásos irodalom a racionalizmus és a liberalizmus hatására elveszítette az előző századokban jellemző lelki mélységét, eredetiségét, gyakran
még a teológus-írók is világi tárgyak felé hajlottak. Jellemző, hogy az egész századon át a legnépszerűbb protestáns hitéleti olvasmány Szikszai György 1786-ban megjelent Keresztyéni tanítások
és imádságok című kitűnő munkája, melyhez foghatót a 19. század nem tudott létrehozni. Amíg
a felekezeti egyenlőség kérdése a politikai küzdelmek középpontjában állt, addig a szabad vizsgálódás igényének protestáns hagyománya gondolkodóink jó részében ébren tartotta e kötődést,
miután a század második felében ezek a kérdések végleg rendeződtek, gyakran ezek az utolsó
szálak is elszakadtak. Ugyanakkor elsősorban a reformátusság legfőbb teherhordozó erejét képező
jómódú parasztság körében – az életerő meglankadását jelezve – itt-ott hódítani kezdett az egyke,
az alföldi református szegényparasztság egy részét meg a szektaszerű közösségek kezdték elhódítani (nazarénusok, adventisták, baptisták).
A lelkileg megerőtlenedett magyar protestantizmusra nyugati hittestvéreikhez hasonlóan, az
egykori hívek ébresztésének, visszahódításának és új hívek toborzásának feladata maradt a
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legújabb korra. Ezt a törekvést szolgálta a múlt század közepére nálunk is meghonosodó úgynevezett belmissziói munka. Ennek gyökerei a német és angolszász pietizmusba nyúlnak. A skót
református egyház zsidó-missziója 1841-ben telepedett meg Pesten, s minden későbbi hitébresztő
protestáns mozgalomnak ez lett az első ösztönzője. József nádor élő hitű evangélikus özvegye,
Mária Dorottya hercegnő és udvari papja, Bauhofer György budai evangélikus lelkész nagy
örömmel támogatták e misszió tevékenységét. Ugyancsak a pietista kegyesség szellemében nyílt
meg 1859-ben az Országos Protestáns Árvaház. A belmissziói mozgalom tömeges lelki megújulást azonban csak századunkban eredményezett Magyarországon.

II.5. A REFORMÁCIÓ ÖRÖKSÉGE SZÁZADUNKBAN
Századunkban a társadalom világiasodása Európa-szerte tovább mélyül, hiszen a kor embere
az előző századokkal ellentétben már nem feltétlenül születik bele valamelyik felekezetbe, s ha
igen, a kötődés akkor is gyakran csak formális. A keresztyén hitélet népegyházi jellege tehát megszűnőben van.
Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a megmaradt kevesek tudatosodása figyelhető meg. A sokszínű protestáns “ébredés” századunkban három fő színtéren zajlik: 1. a belmissziói munka, 2. a
megújuló teológiai gondolkodás és 3. a kultúra terén.
A belmissziói munka az evangélikus egyházban a pietizmus utóhatásai révén nem hozott olyan
robbanásszerű változást, mint a másik nagy felekezet életében. A református belmisszió elindítója
id. Szabó Aladár (1866-1944) budapesti lelkész. Missziós tevékenysége kezdetben ellenállásba
ütközik, de eredményeit a húszas évekre a hivatalos egyház is elismeri. Ebben az időszakban belmissziói egyesületek és intézmények jönnek létre (Bethesda-kórház, Bethánia-egylet, Lorántffy
Zsuzsánna-egylet, diakonissza anyaház, keresztyén ifjúsági egyesületek), megindul az evangelizációs tevékenység és nagy számban jelennek meg hitébresztő és -mélyítő kiadványok.
A II. világháború éveiben visszaesik a misszió lendülete, de a negyvenes évek második felében
néhány évre újra megélénkül. Az ötvenes években a diktatúra és a vele kollaboráns egyházi vezetés szorítja vissza. A belmissziói tevékenység elvi, teológiai megalapozása elsősorban Victor
János teológiai tanárnak köszönhető.
A protestáns teológiai megújulásnak több iránya van századunkban. A svájci-német újreformátori (vagy dialektikus teológiai) képviselői közül elsősorban Barth Károly (Karl Barth, 18861968) hatása számottevő mindkét protestáns felekezetben. Ez az irányzat a reformátori tanítás
filozófiai mélységű újragondolása a 20. századi ember nyelvén. A holland hátterű hitvallásos
történelmi kálvinizmusnak a két világháború között elsősorban a dunamelléki reformátusság körében vannak hívei (Sebestyén Jenő teológiai tanár hatására). Hasonló hitvallásos megújulás a
század első felében az evangélikus egyházban is megfigyelhető. Ravasz László budapesti és
Révész Imre debreceni református püspökök viszont inkább a hazai hitvallásos kálvinizmus hagyományai alapján igyekeznek megújítani a teológiai gondolkodást. Ravasz László egyben
századunk legjelentősebb hitszónoka, Révész Imre pedig legtekintélyesebb egyháztörténésze.
A kommunista diktatúra idején a teológia művelése is megtorpan, több jeles teológust erőszakkal
állítanak félre (nevezetes Ordas Lajos evangélikus és Ravasz László református püspökök esete).
20. századi “világi” gondolkodóink, főleg íróink a kultúra eszközeivel próbálják megújítani
a magyar protestantizmust. Szemléletük gyakran a múlt századi protestáns liberalizmus szellemét
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idézi, amikor úgy vélik, hogy a magyar protestantizmus – s ezen leginkább a kálvinizmus kurucos
nemzeti hagyományait értik – a magyar függetlenségi gondolat és nemzeti eszme legfőbb letéteményese. Ez a kultúrprotestáns szemlélet a protestantizmusról leszűkített képet ad, hiszen szinte
kizárólag a reformáció kulturális hatásai érdeklik, s megfeledkezik a hitújítás egykori személyes
üzeneteiről; ugyanakkor fontos szolgálatot tesz nemzeti kultúránknak, hiszen tudatosítja annak
protestáns sajátosságait.
20. századi protestáns gondolkodóink protestantizmusképe természetesen nagyon sokszínű:
belefér Szabó Dezső éles egyházkritikája, Németh László predestinációs gyökerű minőségeszménye és Móricz Zsigmond népegyházias kálvinizmusa mellett Makkai Sándor hitvallásos
reformátussága is.
A magyar költészet számára a református papi ősökkel büszkélkedő Ady Endre fedezi fel újra
a század elején a keresztyén istenélményt. Ady vallásos lírája egyaránt táplálkozik a protestáns
hagyományokból és a személyes hitharcokból. Költészetének felszabadító hatása nyomán felekezettől függetlenül költők egész sora érzi szükségét az istenkeresésnek: a katolikus Babits
Mihály vagy Juhász Gyula, a református Tóth Árpád, de még József Attila is.
Trianon után a kisebbségi helyzetbe kényszerült erdélyi magyarság költői egy sajátos “irodalmi ökumené” jegyében és az evangélium szellemében szólnak a nemzetiségek megbékélése mellett: erről tanúskodik a református Áprily Lajos, Szombati Szabó István és Makkai Sándor, az
unitárius Balázs Ferenc, az evangélikus Reményik Sándor és a katolikus Dsida Jenő életműve.
Mindez azt is jelzi, hogy korunkban a felekezeti előítéletek eltűnőben vannak, s a mások hitének
tisztelete mellett közös értékeink védelme kerül előtérbe.
A kommunista diktatúra idején a magyar protestáns kulturális hagyományt is súlyos veszteségek érték. Ennek az örökségnek a legfőbb letéteményesei ugyanis az egyházi iskolák voltak.
Szabó Lőrincet, Gulyás Pált, Szabó Magdát, Sarkadi Imrét Debrecen, Fekete Gyulát, Képes
Gézát Sárospatak, Nagy Lászlót, Csoóri Sándort Pápa, Sütő Andrást Nagyenyed, Kányádi
Sándort Székelyudvarhely református iskolája indította útra. Az iskolák államosításával a protestantizmus szellemi hagyományainak folytonossága csaknem megszakadt, s a mai iskolaalapítási
láz ellenére ennek súlyos következményeit a magyar kultúra még évtizedekig érezni fogja.
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III. A REFORMÁCIÓ ÉS A MAGYAR IRODALOM

A gondviselő Istennel való kapcsolatteremtésnek a keresztyénség történetében számos formája
alakult ki. A templomok égbe nyúló tornyaikkal maguk is szimbolikusan jelzik ennek a kapcsolattartásnak az igényét. A látvány szintjén ez az igény szüli a szentképeket, a cselekvés vonalán a
rituális szertartásokat, nyelvi téren a liturgia szövegét, a prédikációt, az imát és az egyházi énekeket, azaz az egyházi irodalom termékeit. De kapcsolatteremtő elem lehet a zene, sőt az illatok
(tömjén) is.
Mindezek a tényezők már az ószövetségi zsidóság hitéletére is jellemzőek. A babiloni fogság
idején – a kultuszhely elveszítésével – érthető módon a nyelvi formák kerülnek előtérbe. A nyelv
ugyanis olyan összetett jelenség, mely képes magába sűríteni, felidézni az Istennel való kapcsolattartás egyéb formáit is.
Története során a keresztyénség leginkább a reformációban hagyatkozik a nyelvre. A kései
középkor erkölcsi, lelki válsága valóban emlékeztet is a zsidók babiloni fogságára. Egyik jelentős
reformátori iratában Luther maga is “az egyház babiloni fogságáról” beszél. Szoros élethelyzetekben – például kisebbségi helyzetben – a vallás és az anyanyelv ügye még ma is gyakran természetszerűen összekapcsolódik.
A nyelv szerepének megnövekedése természetesen összefügg a reformáció intellektuális jellegével is. A reformátorok kérdező emberek voltak, koruk nagy műveltségű tudósai, s a protestantizmus legfőbb öröksége máig az állandó kérdezés, a lélek folyamatos belső önvizsgálata: a Luther
“miként”-jére való válaszkeresés.
Nem csodálkozhatunk tehát, hogy a reformáció elterjedése és megerősödése nyomán Magyarországon is virágba borult az anyanyelvi kultúra és az irodalom.

III.1. A MAGYAR NYELVŰ BIBLIA ÚTJA
A protestáns istentisztelet középpontjába a bibliai igék magyarázata, a biblikus gyülekezeti éneklés és imádság került. A reformáció ezért sürgette a nemzeti nyelvű bibliafordításokat. A könyvnyomtatás terjedése a 16. századtól a könyvek nagy példányszámú sokszorosítását is biztosította.
Természetesen a reformációt megelőző időkben is voltak már Európában nemzeti nyelvű bibliafordítások, így nálunk is. Egy korabeli feljegyzés szerint magyar husziták lefordították a teljes Bibliát, s néhány 15. századi kódexünkben – Bécsi, Müncheni és Apor-kódex – a “Huszita Bibliá”-nak
ránk is maradt néhány könyve. Más középkori kódexek is tartalmaznak fordításrészleteket.
A fordítások száma a 16. század elején növekszik meg. A század eleji fordítások még inkább
Erasmus szellemében születnek, szerzőik felekezeti hovatartozása így még bizonytalan. A század
közepétől azonban már inkább a reformáció inspirálja a fordítói munkát. A teljesség igénye nélkül
íme a század legjelentősebb magyar nyelvű bibliafordításai:
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Komjáti Benedek:
Az Szent Pál Levelei.
Pesti Mizsér Gábor:
Új Testamentum.1
Sylvester János:
Új Testamentum.
Heltai Gáspár és társai fordításai.
Melius Juhász Péter
Újtestamentuma.2
Félegyházi Tamás
Újtestamentuma.
Károlyi Gáspár:
Szent Biblia.

Krakkó,
Bécs,
Újsziget-Sárvár,
Kolozsvár,
Szeged,
Debrecen,
Vizsoly,

1533.
1536.
1541.
1551-1556.
1567.
1586.
1590.

1 – Ellentétben a címmel, csak a négy evangélium. 2 – Példánya nem maradt fenn.

Részlet a Vizsolyi Bibliából (Luk. 2,8-14.)
Ez utóbbi az első teljes magyar nyelvű nyomtatott Biblia. Bod Péter magyarigeni lelkész Magyar
Athenas (1766) című munkájában, első irodalmi lexikonunkban így méltatja Károlyi művét: “Akkor
népes város volt Gönc, és nevezetes az ott való Reformáta Ekklésia, melyben papságot viselt, és a
körül való Ekklésiáknak is volt Esperesjek. Göncön laktában Magyarra fordította az egész Bibliát
az eredeti nyelvekből, és a legjobb fordítások szerint, úgy az Apokrifus Könyveket is, és néhol
világosító jegyzéseket is tett alája …Kinyomtatta Vizsolyban 1589. és 1590-dik esztendőben két
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foliantban…Attól az időtől fogva, noha egy néhány rendbéli fordítások találtatnának, mégis ez olly
közönségessé lett, hogy ezzel a fordítással élnek mindenféle vallású Magyarok, a Római Katolikusokon kívül, akik nagyobbára a Káldi fordításához tartják magokat köteleseknek.”
Ahogy Bod Péter kétszáz évvel ezelőtt már észrevette, Károlyi fordítása túlnőtt a református
egyház keretein. Nagy számú kiadása nyomán (mintegy 300) számos írónk nyelvét megtermékenyítette – és nem csak protestánsokét! Szenci Molnár Albert, Arany János, Ady Endre, Móricz
Zsigmond, Németh László és más protestáns írók azonban tudatosan is vállalták ezt az örökséget.
A Vizsolyi Biblia hatása egyházi és irodalmi közvetítéssel a nép nyelvét is alakította. Számos
szólás és közmondás tanúskodik erről: Érdemes a munkás a maga bérére; Nyomtató ökörnek ne
kösd be a száját; Úgy áll, mint a Sion hegye; Aki másnak vermet ás, maga esik bele stb. Nyelvés irodalomtudományunk azonban mind ez ideig adós Károlyi remekművének és hatásának mélyreható elemzésével.
Károlyi bibliafordítása a 17. század elejétől kezdve számos kiadást ért meg. Szenci Molnár
Albert, aki diákként ott ült a gönci mester lábainál és naponta vitte tarisznyájában, gyalog, a szomszéd falu nyomdájába a kéziratokat, némi stiláris változtatással adta ki újra (Hanaui Biblia, 1608).
Károlyi szövegéhez puritán szellemű jegyzeteket csatolt Köleséri Sámuel (Váradi-Biblia, 1661),
ezt követte Misztótfalusi Kis Miklós amszterdami kiadása (“aranyos Biblia”, 1685). Károlyi
szövegének kiadásai közül figyelmet érdemel még az utolsó jelentős revízió 1908-ból.
Károlyi után is keletkeztek természetesen önálló fordítások. A teljes katolikus fordítás Káldi
György munkája 1626-ból. Ez a könyv azonban nem vált a nép olvasmányává; nem is válhatott,
hiszen a II. Vatikáni Zsinat csak 1963-ban oldotta fel a laikusokra vonatkozó bibliaolvasási tilalmat a katolikus hívek körében.
Komáromi Csipkés György debreceni lelkész 1675-ben befejezett fordítása a katolikus klérus
ellenállása miatt csak 1718-ban jelenhetett meg (Leydeni Biblia), s a kinyomtatott példányoknak
is csupán negyed része érkezett haza Debrecenbe – mintegy hetven éves késéssel – 1789-ben.
Századunkból figyelemre méltó néhány irodalmi indíttatású fordítás: Móricz Zsigmond:
Zsoltárok, 1910; Ezékiel próféciája (részlet), 1920; Sík Sándor: Zsoltárok könyve, 1955; valamint
az 1947-1974 között készült új protestáns és az 1973-ban megjelent római katolikus fordítás. E két
utóbbi kiadvány szövegét a 20. század embere feltehetően könnyebben érti, mint a revideált
Károlyit, irodalmi szempontból azonban mégis Németh Lászlónak kell igazat adnunk, aki így vall
a kérdésről A vizsolyi biblia (1929) című írásában: “Kiválasztottam hét-nyolc élő magyar költőt és
műfordítót, s gondolatban szétosztottam köztük a bibliát. Te fordítsd a Királyok könyve drámai
mozgalmasságát, te a hatalmas Jeremiást, te Márk édes, írott filmjét. S összeállítottam a bibliát,
amellyel e huszadik század költői ajándékoznának meg minket. S láttam bravúrt, stílszerűséget,
könnyedséget, nyelvtisztaságot, annyi külön remeket, ahány könyvből áll a biblia. S akkor így
szóltam a gönci szuperintendenshez: maradj meg nekünk, Károlyi Gáspár. Te nem voltál költő, és
sokak szerint nyelvművész sem voltál: a bibliád mégis többet ér, mint e fölényes virtuózok bibliája,
épp azért, mert fölényesek és virtuózok, te pedig hívő és dadogó vagy. Van az alkotásnak egy magasabb hitele, mint a pontosság és a szépség: az az erőfeszítés, amely a művet létrehozta. Mondataink és szótáraink jobbak vannak, mint neked, de hitet és ellenállást hol találunk a mondatokhoz? Az igazi irodalmi művet a nagy ellenállás ellen szegett, nagy hit hívja világra, enélkül a
virtuozitás széthull, s a fölény fölényeskedéssé válik. Nektek, a bibliafordítás első hőseinek, örök
jogotok van a könyvhöz, amely fontosabb volt nektek, mint azóta bárki magyarnak.”
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III.2. A MAGYAR REFORMÁCIÓ BIBLIKUS IRODALMI MŰFAJAI
A magyar irodalom a bibliafordítások mellett néhány biblikus hangvételű irodalmi műfajt is
a reformációnak köszönhet. Ezek közül a liturgikus célokat szolgáló műfajok (prédikáció, imádság, zsoltárok és egyéb lelki énekek) hosszabb életűnek bizonyultak, s irodalmi hatásuk is jelentékenyebb volt. A propagandisztikusabb célzatú műfajok viszont nem eresztették mélyre gyökereiket irodalmunkban, bár hatásuk így sem lebecsülendő (vitairatok, hitvitázó drámák, iskoladrámák, verses bibliai históriák, jeremiádok, feddő énekek).
III.2.1. A prédikáció
Az igehirdetés műfaját a középkori egyház is ismerte, sőt az anyanyelvű prédikálásnak is volt
némi hagyománya e korban, különösen a ferencesek körében; az istentisztelet meghatározó elemévé azonban csak a reformáció egyházainak gyakorlatában vált, sőt ennek visszahatásaként
Európa-szerte a katolikusoknál is megnövekedett a jelentősége (Pázmány Péter). A magyar
prédikáció fénykora tehát a 16-17. század. A korszak prédikációi persze nemcsak igemagyarázatok, hanem a korabeli ember legfontosabb információforrásai is. Sőt az egyházi beszédek gyakran a művészi próza erejével is hatnak, pótolva a hiányzó korabeli magyar nyelvű szépprózát.
Az igehirdetés menetét a 16-17. században szigorú előírások szabályozzák. A beszéd exordiummal (bevezetés) indul, ezt követi a summa, a felvett textus (magyarázandó bibliai ige) néhány
mondatos újrafogalmazása. A prédikátor ezután részekre osztja a magyarázandó igét. Majd a
magyarázat következik 2-3 pontban. Végül a tanulságok levonása zárja a prédikációt.
Irodalmi, kultúrtörténeti szempontból elsősorban a prédikációk szemléletes példabeszédei
(exemplumai) érdemelnek figyelmet. Ezeknek a sorában gyakoriak a történelmi elbeszélések, a mesék, a fabulák, mondai vagy legendás történetek, csodatörténetek, ördögi történetek. A példázatok
gyakran novellisztikus elbeszéléssé duzzadnak, s ilyenkor többnyire szépirodalmi jelleget kapnak.
A 16. század legjelesebb magyar protestáns prédikációszerzői Bornemisza Péter és Mélius
Juhász Péter. A 17. század gazdag terméséből Alvinczi Péter, Geleji Katona István, Medgyesi
Pál, Komáromi Csipkés György, Köleséri Sámuel és Tófeus Mihály írásai emelkednek ki.
III.2.2. Az imádság
Prédikáció és imádság a protestáns szemléletben szorosan összetartozó fogalmak. Kálvin
szerint például a prédikáció nem más, mint Istennek az imádságra adott válasza. A protestáns
felekezetek a Hiszekegy mellett kötött imádságként kezdettől fogva csak a Miatyánkot használják.
Általánosan elterjedt viszont a személyes hangvételű kötetlen imádság.
Lutheránusok és kálvinisták kezdettől fogva egyetértenek abban, hogy az imádságban egyedül
Krisztus tekinthető közbenjárónak. A szentekhez és Szűz Máriához mondott imák így náluk teljességgel hiányoznak. A 16-17. századi protestáns szemlélet a munkát és az imádságot az ember
egyenrangú kötelességének tekinti (Ora et labora! – imádkozz és dolgozz!).
A kötetlen protestáns imádság rendkívül sokszínű. Ennek egyik oka az, hogy a
prédikátorokon kívül világiak, így fejedelmek, főurak, hadvezérek, írók, sőt nagyasszonyok is
írnak és adnak ki imádságos könyveket (Kemény János fejedelem, Bethlen Kata). A sokszínűség
másik oka az egymást váltó kegyességi irányok különbözőségében keresendő.
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A 16. század imádságai gyakran kínosan ügyelnek a tantételek tisztaságára, de például Heltai
Gáspár Vigasztaló könyvecskéjében (Kolozsvár, 1553) még így is szembetűnőek a dogmatikai
bizonytalanságok. A 17. századi puritanizmus különösképpen kedveli az imádság műfaját. A puritán kegyesség kézikönyvét, Bayle közel 1000 lapos Praxis pietatisát Medgyesi Pál fordította magyarra (Debrecen, 1636). Ebben az elmélkedések és meditációk mellett 53 hosszadalmas imádság
is található. A biblikus imádságok szép példáit találjuk Czeglédi István Lelki harcban való
bajvívásról (1659) írt könyvében is. A meggyötört nemzet hangja azonban leginkább id. Köleséri
Sámuel (1634-1683) Bánkódó lélek nyögési (Sárospatak, 1666) című imádsággyűjteményében
szólal meg.
A pietisztikus szemléletmód nyomai ifj. és id. Ács Mihály evangélikus lelkészek munkái mellett elsősorban Petrőczi Kata Szidónia imádságain érezhetők (XII. Liliom, Kolozsvár, 1704. Jó
illattal füstölgő Igaz szív. Kolozsvár, 1707).
Pietista nyomokat láthatunk a 18. században Ráday Pál (Lelki hódolás. Kassa, 1710) és
Bethlen Kata (Védelmező erős pais. Kolozsvár, 1759) imádságos könyveiben is. Az ortodox, a
puritán és a pietista kegyesség nyomait egyaránt magán viseli a protestáns imádságírás irodalmi
szempontból is számottevő utolsó jelentős hajtása, Szikszai György református lelkész Keresztyéni tanítások és imádságok című, máig népszerű munkája (Pozsony, 1786).
III.2.3. A gyülekezeti ének
A korai protestantizmus még megtartotta a középkori mise számos elemét, de magyarra fordította
őket. Így született meg számos, a reformáció szellemével nem ellenkező középkori himnusz, zsoltár,
antifóna (ősegyházi eredetű felelgető ének) és responsórium (gregorián korális felelgető éneke)
magyar fordítása a 16. század folyamán. Az ezekből szerkesztett énekeskönyveket a misekönyv egyik
típusa nyomán graduálnak nevezték. Huszár Gál első énekeskönyve (A keresztyéni gyülekezetekben
való isteni dicséretek, 1560) és Kálmáncsehi Márton Reggeli éneklések című, vele egy kötetben
megjelenő (1561) gyűjteménye még nem graduál, Huszár Gál 1574-es énekeskönyvének első fejezete
azonban már liturgikus énekgyűjtemény. A leghíresebb kéziratos graduál a 16. századból a Batthyánykódex (1580 körül), melynek számos darabját ma is közlik protestáns énekeskönyveink.
A 17. század elejére a protestáns liturgikus éneklés jelentősége visszaesik. Az erdélyi fejedelemségben államegyházzá váló ortodox reformátusság Bethlen Gábor és I. Rákóczi György támogatásával megpróbálja ugyan megerősíteni ennek az énektípusnak a pozícióit, amikor a fejedelmek Keserüi Dajka János, majd Geleji Katona István püspököt a liturgikus énekek összegyűjtésére ösztönzik (Öreg graduál, Gyulafehérvár, 1636), de a század második felében, különösen a puritán prédikátorok működése nyomán, Szenci Molnár zsoltárainak elterjedésével végül
is a gyülekezeti népének győzedelmeskedik.
A közös gyülekezeti éneklés szerepét már Luther felismerte, ez az énektípus a liturgikus énekek mellett azonban csak a 16. század második felében vált meghatározóvá.
A gyülekezeti énekek többsége zsoltárparafrázis, vagy a zsoltárok hangját imitáló lírai vers.
Ilyen Kecskeméti Vég Mihály 55. zsoltára (1561), mely Kodály Zoltánt a Psalmus Hungaricus
(Mikoron Dávid) írására ihlette, vagy Luther éneke (Erős vár a mi Istenünk). Batizi András,
Szegedi Kis István és Sztárai Mihály énekei szintén ebbe az énektípusba tartoznak.
A protestáns gyülekezeti énekeskönyveknek idővel kialakul a lutheránus és református változata. Az előbbinek Huszár Gál (1574) és Bornemisza Péter (1582) énekeskönyvei után szép
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példája az 1583-as Bártfai-énekeskönyv. A 270 éneket tartalmazó kiadvány az egyházi év ünnepkörei szerint csoportosítja a rendelkezésre álló anyagot, s elvegyíti köztük a zsoltárfordításokat
és egyéb alkalmi énekeket. A későbbi bártfai és lőcsei lutheránus énekeskönyveknek ez a mintája.
A strassburgi típusú református énekeskönyvek ősét Szegedi Gergely 1569. évi énekeskönyvében kell keresnünk. Ennek a kiadványnak is volt már előzménye, amelyet Szegedi talán debreceni lelkész társával, Mélius Juhász Péterrel közösen adott ki néhány évvel korábban. A református énekeskönyvekben genfi mintára kezdettől fogva a zsoltárok és zsoltárátdolgozások
játsszák a főszerepet. Szegedi Gergely tizenöt énekéből tíz zsoltárfordítás és csak öt az eredeti szerzemény. Énekeskönyvét is körülbelül ez az arány jellemzi.

Huszár Gál
énekeskönyvéből.
Debrecen, 1560.
Szegedi debreceni énekeskönyvét bővítésekkel és javításokkal többször is kinyomtatták (1579,
1590), igazi reformját azonban Szilvásújfalvi Anderkó Imre (?-1615 körül) végezte el. Ő szűrte
ki a gyűjteményből azokat az epikus és világias énekeket, melyek tartalmuk vagy terjedelmük miatt templomi éneklésre nem voltak alkalmasak.
A református énekszerzés kiteljesedését Szenci Molnár Albert életművében láthatjuk. A 150 genfi zsoltárt a 17. század elején ő fordította magyarra (Herborn, 1607). Kortársa, Pécselyi Király Imre
(?-1641) szintén kiváló, máig népszerű énekszerző (Ne szállj perbe énvelem, Krisztusom, kívüled).
A magyar reformációnak a 16. század végén egyházzá szerveződő kisebb irányzatai is létrehozták a maguk énekköltészetét. Az unitárius énekszerzés legismertebb képviselője Dávid Ferenc
és Bogáti Fazakas Miklós. Bogáti az 1580-as években elkészítette az első magyar nyelvű zsoltárkönyvet, melyet elsősorban a szombatos szekta tagjai használtak gyülekezeti alkalmaikon.
Thordai János unitárius zsoltárkönyve 1627-ben készült el, s e felekezet körében a következő
másfél évszázadban népszerűségnek örvendett.
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III.2.4. A hitvitázó irodalom
A hitvitázó iratok a felekezetek közötti vetélkedések írásos dokumentumai. A műfaj első hazai
darabja Ozorai Imre munkája, Krisztusról és Egyházáról, valamint az Antikrisztusról és annak
egyházáról (Krakkó, 1535) címmel. Ozorai két táborra osztja a világot: a reformáció hívei alkotják Krisztus egyházát, a katolikusok és törökök az Antikrisztus országát. A protestáns vitairatoknak a 16-17. században ez a szemlélet szolgál mintául.
A 16. század hitvitái közül kiemelkedik Bornemisza Péter evangélikus prédikátor és Telegdi
Miklós vitája. A század második felében a református Mélius Juhász Péter számos vitát folytat
Dávid Ferenc antitrinitárius lelkésszel.
Magyari István evangélikus lelkész Az országokban való sok romlásoknak okairól…(Sárvár,
1602) című vitairatában a katolikusokat teszi felelőssé Magyarország pusztulásáért. A vádat
Pázmány Péter utasítja vissza. Ugyancsak Pázmánnyal vitázik Alvinczi Péter református lelkész
is. Ennek a vitának emlékét őrzi Pázmány Öt szép levél (1609) című vitairata. A 17. század első
felében megújuló és megerősödő katolikus álláspontot Pázmány Isteni igazságra vezérlő Kalauz
(1613) című munkájában foglalja össze.
Irodalmi szempontból különösen becsesek Sztárai Mihály hitvitázó drámái, hiszen ezek az
első színpadra szánt magyar nyelvű drámai emlékek. Papok házassága (1550) című darabja töredékes, Az igaz papság tiköre (1550) azonban teljes terjedelmében ránk maradt.
Sztárai a reformáció sarkalatos tételeiről folytat képzeletbeli vitákat. Mivel a viták kimenetele
nem kétséges, darabjainak nincs igazi drámai feszültsége. E drámák igazi értéke a szatirikus hangvételben, a népies nyelvezetben és az ellenfél ötletes kigúnyolásában rejlik. Művei didaktikus,
komikus elemei a korabeli iskolai diákszínjátszással mutatnak rokonságot.
Melius és Dávid Ferenc vitáinak emlékét őrzi a Debreceni disputa (1572), mely színvonalában
Sztárai teljesítményét is túlszárnyalja.
III.2.5. A protestáns iskoladráma
A 17-18. századi Magyarországon szinte kizárólag az iskola adott otthont a színjátszásnak. Az
iskolai színjátszás legfőbb célja a latin nyelvoktatás elősegítése volt, de szinte minden felekezet
iskoláiban magyar nyelvű darabokat is bemutattak. Ezeket a drámákat többnyire tanárok írták, s
Sztárai Mihály hitvitázó drámáihoz hasonlóan hiányzik belőlük az igazi drámai feszültség, ugyanakkor határozott nevelési célokat szolgálnak.
A protestáns iskolai színjátszás a 16. században kezdődik, többnyire magyar nyelvű darabokkal (Szegedi Lőrinc: Theophania, Debrecen, 1575).
A 17. századi református színjátszás kiemelkedő darabja Comenius Schola Ludus című latin
drámasorozata (1656), melyben a híres pedagógus a Sárospataki Kollégium tananyagának jelentős részét dramatizálta. A 17-18. század fordulóján a református és unitárius iskolákban elsősorban történelmi és bibliai tárgyú színdarabokat mutatnak be magyar nyelven (Pápai Pariz Ferenc:
Izsák és Rebeka házassága, Nagyenyed, 1703). Ugyanebben az időben az evangélikus iskolák latin
drámái aktuális politikai eseményeket tárgyalnak.
A felvilágosodás korában hanyatlásnak indul az iskolai színjátszás. A 18. század végi sárospataki, marosvásárhelyi, nagyenyedi magyar nyelvű szatirikus vígjátékok elsősorban az antik
mitológiából veszik tárgyukat.
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Az iskolai színjátszás kétarcú jelenség: az iskola helyet ad a hiányzó magyar színjátszásnak,
de mivel elsősorban nevelési célokat szolgál, fejlődését szűk határok közé szorítja. Ennek ellenére
erőteljes hatást gyakorol a 18. század végén kibontakozó magyar drámaírásra és színházi életre.
III.2.6. A reformáció korának epikus költészete: verses bibliai históriák
A reformáció korának sajátos verses epikai műfaja, a verses bibliai história az 1540-es, 1550es években virágzott irodalmunkban.
A 16. századi magyar históriás énekszerzés klasszikusa, Tinódi Lantos Sebestyén (1505-1556)
világi tárgyú históriái mellett néhány verses bibliai históriát is írt (Judit asszony históriája, Dávid
király históriája, Jónás prófétáról). Tinódi korában még nincs közkézen forgó magyar nyelvű Biblia,
s az anyanyelvű protestáns prédikáció is épp hogy csak bontogatni kezdi szárnyait. A prédikátor
írók tehát nem véletlenül fedezik föl a históriás ének műfajában az ismeretközlés és az erkölcsi
nevelés eszközét. A korszak verses bibliai históriái tehát egyszerre pótolják a hiányzó bibliafordítást,
a prédikációt, s ha gyakran együgyű módon is, de művészi igényre is törekszenek. Szerzőik némi
írói öntudattal is bírnak már, amennyiben kilépnek az ismeretlenség homályából: nevüket elrejtik
a versfőkben vagy a verszárlatban utalnak személyükre és a keletkezési körülményekre.
A verses bibliai história műfajának első képviselője Batizi András. Batizi verses elbeszélései
sosem öncélúak, hanem aktuális üzenet hordozói. Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép história (1540) azt példázza, hogy Isten minden időben megszabadítja az ellenség kezéből a benne
bízókat. Hasonló tanulságokkal szolgál a Jónás prófétának históriája (1541) és az egyik apokrif irat
alapján készült Az istenfélő Zsuzsánna asszonynak históriája (1541). A műfaj egészen egyedi változatát alkalmazza Farkas András prédikátor Az zsidó és magyar nemzetről (1538) című históriás
énekben, mely a két nép történetét párhuzamba állítva mutatja be. A zsidó-magyar sorspárhuzamra
épülő magyar reformátori történelemszemléletnek ez a legszebb költői megfogalmazása.
A verses bibliai história művelői közül kiemelkedik még Sztárai Mihály és Dézsi András.
A műfaj azonban nem bizonyul igazán hosszú életűnek. A század második felében a bibliafordítások számának növekedésével és az anyanyelvű prédikáció megerősödésével háttérbe szorul s
lassan teljesen el is hal.
A 16. századi bibliai históriák többsége a Hoffgreff-féle énekeskönyvben (1555) és Bornemisza Péter 1582. évi énekeskönyvében maradt ránk.
III.2.7. A jeremiád
A reformáció énekköltészetének sajátos műfaja a jeremiád, Jeremiás próféta siralmainak
magyar parafrázisa. A bibliás műfajok közül (bibliai história, zsoltárok) ebben találjuk a legtöbb
közvetlen aktualizálást: az ismeretlen szerzők a magyar haza romlására alkalmazzák az ószövetségi próféta siralmait. A 16-17. század panaszirodalmának fontos láncszemei ezek az epikai és
lírai elemeket egyaránt tartalmazó énekek. Néhány darabjuk gyülekezeti énekké vált. Egyik
közismert változatát (a Református Énekeskönyv 385. dicsérete) Huszár Gál énekeskönyve (1560)
közölte először ( Keserves szívvel Magyarországban … ).
A jeremiád műfaja a 16. század közepén virágzik, hatása azonban erőteljesen továbbél még
a következő században is a prédikáció- és imádságirodalomban (Medgyesi Pál Jajjai), sőt még a
történetírásban is (Szalárdi János Siralmas magyar krónikája, 1660-as évek).
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III.2.8. A feddő ének
A feddő ének a 16. század eleji magyar költészet sajátos műfaja. Középpontjában a társadalmi
bűnök (fösvénység, széthúzás) ostorozása és az erkölcsi javulásra való buzdítás áll. Legszebb
példáit a reformáció első nemzedékének íróinál láthatjuk, akiknél a műfaj tulajdonképpen verses
prédikációvá válik.
Legjelentősebb képviselője Szkhárosi Horvát András tállyai prédikátor, aki prófétikus hévvel
ostorozza az egyházi és világi elöljárókat (Kétféle hitről, 1544, Az fejedelemségről, 1545, Az
fösvénységről, 1545). Szkhárosi biblikus szemléletű szatírikus feddő énekei a szociális tartalmú
magyar politikai líra útját készítik elő.

III.3. A BIBLIÁS-ZSOLTÁROS HANGVÉTEL TOVÁBBÉLÉSE
IRODALMUNKBAN
Népünk a reformáció korában került először erőteljes érintkezésbe a Bibliával, s ennek nyelvünkben és gondolkodásunkban máig határozott nyomai vannak. A reformáció biblikus irodalmi
műfajai a 18. század végére részben elhalnak (hitvita, jeremiád, feddő ének, verses bibliai história)
vagy a szépirodalom térnyerésével visszaszorulnak ugyan a szűkebben vett egyházi irodalom
körébe (prédikáció, egyházi ének, imádság), műfaji jellegzetességként viszont az imádság- és
zsoltárparafrázisok később is jelentős szerepet játszanak (Berzsenyi: Fohászkodás, Kölcsey: Himnusz, Ady és Babits istenes versei). Arról nem is beszélve, hogy Szenci Molnár zsoltárai nyomán
egy egész sereg versforma és rímképlet honosodik meg irodalmunkban. A magyar reformáció irodalmi örökségéből azonban a 16-17. század folyamán kialakult sajátos bibliás-zsoltáros stílus és
hangvétel él legszívósabban tovább. Az Ószövetség zordon szépségű képkincse, bűnbánó, nemzetféltő hangja még a felvilágosodás korában is megfigyelhető például Berzsenyi Dániel hazafias
ódáiban (A magyarokhoz I., II.). Igazi erejében ez a hangvétel Arany János allegórikus költeményeiben (Ráchel siralma), balladáiban (A hamis tanú, Tetemre-hívás) és elbeszélő költeményeiben (Az első lopás) áll előttük. A kortárs Kemény Zsigmond történelmi regényeiben (Özvegy
és leánya, A rajongók, Zord idő) szintén határozott nyomai vannak ennek a látásmódnak.
Századunkban Ady költői munkásságával újra megerősödik irodalmunkban a bibliás hang. Ez
a jelenség ma már egyre kevésbé függvénye az író felekezeti hovatartozásának, hiszen a biblikus
nyelvi örökség – jórészt az irodalom közvetítő hatása nyomán – mára egyetemessé vált. Így
nyomai Áprily Lajos, Reményik Sándor, Jékely Zoltán, Nagy László, Csoóri Sándor, Kányádi
Sándor mellett megfigyelhetők a katolikus Babits Mihály, Dsida Jenő és Pilinszky János költészetében is. Századunk prózaírói közül elsősorban Szabó Dezső, Móricz Zsigmond, Németh
László, Szabó Magda és Sütő András írásaiban találunk szép számmal biblikus elemeket.
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IV. A REFORMÁCIÓ HATÁSA A MAGYAR
NEMZETI TUDATRA
“Hogy a reformáció nálunk létszükségletet elégített ki, ez abból is
látszik, hogy a magyarság a XVI. század végére több mint 90 százalékáig
protestánssá lett. Még a XVII. századi, állami segítséggel folytatott ellenreformációt is, bár szenvedések árán, kibírta. Mindez olyan erős nyomot
hagyott a magyar szellemi életben, amit az utóbbi évtizedek tervszerű
egyházellenessége sem bírt kiirtani. Egy nép nem a vesztett háborúkba,
sem a feldarabolásba és szétszóródásba hal bele, hanem abba, ha küldetéstudatát és ezzel léte értelmét elveszíti.”
(Török István: A nemzeti küldetéstudat és a kétértelmű másság)

Közismert tény, hogy a reformáció Magyarországon rendkívül gyorsan tért hódított. Ennek
okait történetírásunk általában külső körülményekben keresi. A középkor végi egyházi élet elesettsége, az uralkodó erkölcsi és világnézeti válság és a török szorongató jelenléte valóban nyitottá
tette a lelkeket a reformátori tanítás befogadására.
A külső körülmények mellett a reformáció népszerűségének titka azonban a reformátori megszólítás mikéntjében is keresendő: 16-17. századi prédikátoraink az egyént és a közösséget ugyanis egyszerre szólították meg. A reformáció szellemisége így lett a személyes és nemzeti önvizsgálat
hordozójává, s népünknek a mohácsi katasztrófa után valóban erre a kettős megszólításra és vigasztalásra volt szüksége. A keresztyén önvizsgálat a bűn, bűnbánat, megtérés, megigazulás
fogalmaiban ölt testet. A reformáció századának irodalmi műfajai – legyen szó Mélius Juhász
Péter prédikációiról, Heltai Gáspár fabuláiról, Sztárai Mihály vagy Balassi Bálint istenes énekeiről – tartalmilag ezeknek a fogalmaknak a mentén kristályosodnak.
A kettős megszólítás a három reformátori alapelv természetéből fakad. A sola scriptura (egyedül az Írás) elv a Szentírást teszi minden dolgok mértékévé. Ennek szellemében születnek a század anyanyelvű bibliafordításai. Mivel a köznép jórészt még nem tud olvasni, s nem is elég
képzett a Szentírás önálló tanulmányozásához, az értelmező szerepét a tudós prédikátorok vállalják. Így kerül az istentisztelet középpontjába az igemagyarázatra épülő prédikáció, valamint a
szintén biblikus gyülekezeti ének és imádság. A vizsgálódás szabadsága mellett a reformáció így
őrzi meg a hit közösségi, gyülekezeti jellegét.
A sola fide (egyedül hit által) elv teszi a reformációt igazán személyes üggyé. A hit eszerint
személytől személyig hat, Isten és ember közvetlen kapcsolatát jelenti, intézményesen nem közvetíthető. Az Istennel való személyes kapcsolat azonban a harmadik alapelv szellemében újra csak
visszamutat a közösségre. A sola gratia (egyedül kegyelemből) elv értelmében ugyanis Isten előtt
mindannyian egyenlők vagyunk, a kegyelem azonos mértéke következtében. Ebből az elvből
táplálkozik a protestantizmus gyakran félreértett demokratizmusa. Kálvin nem valamiféle társadalmi egyenlőségről beszél, hanem az Isten előtti egyenlőség jegyében a kegyelem és a felelősség

36

egyenlő mértékéről. Az embert tehát nem a rábízott feladat nagysága vagy mennyisége minősíti,
hanem feladata betöltésének mértéke. Itt kereshetjük a kálvinizmus minőségeszményének és
szigorú munkaetikájának gyökereit is, mely a miénknél szerencsésebb helyzetben élő népek életében komoly anyagi fölemelkedést és erőteljes polgárosodást eredményezett (Hollandia, Svájc).
Nálunk a puszta fennmaradásért és az ország függetlenségéért vívott folytonos küzdelem
következtében érthető módon a reformátori kettős megszólításból a közösségi vált hangsúlyosabbá. A magyar nemzettudatban így a kollektív elemek értékelődtek föl: a nemzeti egység, a
nemzeti függetlenség, a nemzeti szellemű kultúra gondolata. Háttérbe szorultak viszont a
személyes kegyességből (pietas) fakadó úgynevezett polgári erények: a másik ember iránti
feltétlen tisztelet és bizalom, a vállalkozói hajlam és a szabad vizsgálódás gondolata. Ennek
köszönhető a magyar társadalom furcsa konzerválódása: feudalisztikus-patriarchális intézményrendszerének megcsontosodása és a polgárosodás csekély mértéke. Jórészt történelmi kényszer
szülte a 16-18. század súlyos protestáns-katolikus ellentétét is, hiszen a hazai katolicizmus mögött gyakran idegen politikai érdekek is felsorakoztak (a bécsi udvar), s így az ország romlásáért
az összefogás helyett a két fél sajnálatos módon hagyományosan egymást okolta.
A magyar nemzeti tudatot erőteljesen alakító protestáns szellemiségről szólva, elsősorban a
hazai kálvinizmusra kell gondolnunk. Egyrészt azért, mert az ország lakosságának többsége a 1617. században református volt, másrészt meg azért, mert ez volt az egyetlen önálló szellemi arculattal rendelkező nagyobb színmagyar csoportosulás Magyarországon. A lutheri eszmék ugyanis
a 16. század végére erőteljesen visszaszorultak a német és szlovák ajkú lakosság körébe. A hazai
lutheránus németség kezdettől fogva elsősorban az ország polgári fejlődésének adott komoly
ösztönzést, s a 18. századi pietista kegyesség is ezt az utat egyengette.
A magyar református szellemiség elemei az egyidejű egyéni és közösségi megszólítás jegyében, s a fentebb bemutatott három reformátori alapelv szellemében bontakoznak ki a 16-17.
század folyamán. A református identitásnak három meghatározó eleme van, melyek nemzeti kultúránkat, így irodalmunkat is jelentősen befolyásolták. Az első a múlt és a jelen eseményeinek
megítélése egy sajátos biblikus történelemszemlélet keretében. A második prédikátoraink bibliai
alapozottságú szociális érzékenysége. A harmadik pedig a reformáció anyanyelvi művelődési
programja (iskolázás, nyomdák). Ezek az alapelvek – a múlttal való szembenézés, a jelen szociális
gondjainak megoldása és a jövőt biztosító átfogó művelődési program – a mindenkori nemzeti
önismeret sarkalatos pontjai. Így a reformáció szellemiségének megismerése, gondjai megértésében, a jövő tervezésében a mai ember számára is sok tekintetben érvényes modellt nyújthat.
Az alábbiakban a három tényező mibenlétét és a magyar irodalmon át egész közgondolkodásunkra és kultúránkra gyakorolt hatását vizsgáljuk.

IV.1. A REFORMÁCIÓ KORÁNAK BIBLIKUS
TÖRTÉNELEMSZEMLÉLETE
A 16-17. századi biblikus prédikátori történelemszemlélet a magyarság történelmét az üdvtörténet részének tekinti, s így legszembetűnőbb módszere a bibliai történeti analógia (párhuzam).
Ez a történelemszemlélet mára “idejétmúltnak”, sok tekintetben “tudománytalannak” tűnhet, sőt
a megtapasztalt történelem és az üdvtörténet összemosásának komoly teológiai buktatói is vannak.
Tagadhatatlan azonban, hogy ez a látásmód az adott korban mégis választ tudott adni súlyos tör-
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ténelmi kérdésekre (a török jelenléte, az ország szétszakítottsága), sőt egyértelmű jövőképet állított
a magyarság elé. Ez a prédikátori szemlélet a 17. század végére a magyar függetlenségi gondolat
meghatározó elemévé vált, s a bontakozó kuruc mozgalmak fontos előkészítője lett. Elemei, különösen hazafias költészetünkben, egészen századunkig továbbéltek.
IV.1.1. A wittenbergi történelemszemlélet
A 16-17. századi prédikátor írók történelemszemlélete ahhoz a középkori eredetű allegórikus
látásmódhoz nyúl vissza, mely Dániel próféta könyve nyomán az emberiség történetét háromszor
kétezer évre osztja. Az első korszak Ádámtól Mózesig, a második Mózestől Jézusig, a harmadik
Jézus óta tart. A mózesi törvények megjelenése óta négy nagy világbirodalom követi egymást: a
babiloni (Nabukodonozor), a perzsa (Cyrus, Dárius), a görög-hellén (Nagy Sándor) és a római,
mely a német-római császárság révén a reformátorok korában is fennáll. Ezekben a monarchiákban a reformátorok az Antikrisztus megjelenését látják. Saját koráról szólva Luther kettős
Antikrisztusról beszél: a lelki a pápa, a testi a török. Ez az apokaliptikus szemlélet, mely a végítélet napját a közeli jövőbe helyezi, érthető módon a Mohács utáni évtizedekben Magyarországon
is népszerű lett. Legteljesebb hazai feldolgozását Székely István Világkrónikájában (Krakkó,
1559) találjuk. Székely műve kronologikusan mutatja be a világtörténelem eseményeit. Részletesen ecseteli a középkori egyház romlottságát, ezzel is igazolva a reformáció létjogosultságát. A török jelenlétében is Isten büntetését látja a katolikusok bálványozó hite miatt. A magyar történelem
tárgyalását a hun-magyar azonosság révén a 367. esztendővel kezdi. Uralkodói példaképe Mátyás
király. A kötet szerzőjét erőteljes németellenesség fűti. A protestáns színezetű nemzettudat első
jelentős összefoglalása a következő évtizedek gyakran idézett kézikönyve lett.
Kálvin nem vetette ugyan el a négy birodalomról szóló allegorikus elméletet, de nem is tartotta
túlságosan fontosnak. Nála a végítélet közelsége is kérdésessé válik, s megkérdőjelezi a kettős
Antikrisztusról szóló tanítást is. A kálvini reformáció erőteljes térhódítása után, a 16. század második felétől az úgynevezett “wittenbergi történelemszemlélet” hatását azonban – különösen a
prédikációkban – egészen a török kiűzéséig továbbra is megfigyelhetjük.
IV.1.2. A zsidó-magyar sorspárhuzam
Szívósabbnak bizonyult viszont az ószövetségi gyökerű történelemszemléletnek egy másik
eleme, a zsidó-magyar sorspárhuzam. Eszerint a választott nép ószövetségi történetének példája
nyomán Isten hol felemeli, hol elveti a magyar népet. Így a török jelenléte Isten büntetése az országon. Ez a szemlélet prédikátoraink ajkán azért nem válik beteges önsajnálattá, mert a prófétikus ítélethirdetés mellett megszólaltatják a bűnbánatról és az isteni kegyelemről szóló vigasztalást is. Természetesen ennek a szemléletnek is megvannak a középkori gyökerei (Siralomének a
tatárdúlta Magyarországról, 1242), s a 17. században a katolikus Zrínyi Miklós műveiben is vannak nyomai, a magyar nemzettudat szerves és kitörölhetetlen elemévé azonban mégis protestáns
prédikátoraink tették.
A zsidó-magyar történelmi párhuzam első nagyhatású megszólaltatója Farkas András
prédikátor. Az zsidó és magyar nemzetről (Krakkó, 1538) című verses históriája párhuzamosan
beszéli el a két nép történetét. Íme Farkas András néhány megfeleltetése: a zsidók kijövetele
Egyiptomból – a magyarok kijövetele Scythiából; a zsidó királyság virágzása Dávid és Salamon
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alatt – a magyar királyság virágzása Mátyás alatt; babiloni fogság – török megszállás; a próféták
megtérésre hívják a népet – a prédikátorok megtérést prédikálnak stb. A históriás ének azzal a
tanulsággal zárul, hogy a magyarság fel fog olvadni a pogány világban, ha meg nem tér. Farkas
András énekének analógiás szemléletét a mű bevezető két versszaka szemlélteti talán a
leghívebben:

Jersze emlékezzönk az örök Istennek
Csudálatos nagy hatalmasságáról,
Melyvel Scythiából régi magyarokat
Jó Magyarországba olyan módon kihozá,
Ment régen kihozá az zsidó népeket
Fárahó királnak markából, inségéből.

Azért ez éneket mi kétfelé osszuk.
Hogy ez dolgot nyilvábban megérthessök:
Először mi szóljonk ah zsidó népekről,
Ment őket az Isten Egyiptomból kihozá,
Azután mi szóljonk az magyar népekről,
Ment őket az Isten Scythiából kihozá.

A humanista történetírásnak a reformációt megelőzően két sarkalatos pontja volt: a hunmagyar azonosságtudat és a Mátyás-kultusz. Ezek mellé Farkas Andrásnál odakerül a kiválasztottság tudata. Históriás énekének a magyar nemzettudat fejlődése szempontjából ez a legfőbb eleme.
A zsidó-magyar sorspárhuzam prózai megfogalmazását többek között a bibliafordító Károlyi
Gáspár Két könyv (Debrecen, 1563) című munkájában olvashatjuk. Mondanivalóját Károlyi így
summázza: “Valamely ország és nemzetség tenéked nem szolgál, el kell annak veszni.”
A motívum 17-18. századi irodalmunkban is gyakori, szívós továbbélését pedig 19. és 20.
századi felbukkanásai jelzik. Kölcsey Himnuszának bizonyos sorai oly kísértetiesen emlékeztetnek
Farkas András énekére, hogy a közvetlen hatás lehetőségét sem zárhatjuk ki. A teljesség igénye
nélkül lássunk néhány párhuzamos részletet a két versből:

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,

Azért mi is vegyünk jó kedvvel őtőle,
És hallgassuk az Istennek igéjét,

Haragra inditók hitetlenségönkkel,
Vakságinkkal és nagy hamisságinkkal

Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Esmerhessük magonkat bűnösöknek lenni,
Kövessük az Istent: nekönk ő megbocsátja,
És annak felette jó Magyarországot
Esmét feltámasztja, és esmét hatalmat ad.
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Híres ars poeticájában Petőfi Sándor is él ezzel a motívummal:
Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet Isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Újabb időkben Isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.
(A XIX. század költői, 1847)
Nyilvánvaló, hogy a bibliai képsor ebben a profán környezetben a költői szerepvállalás hitelesebbé tételére szolgál.
A forradalom évében Arany Jánosnál ezt olvassuk:
Él-e még az Isten – az az Isten él-e,
Ki e dús Kánaán országba vezérle
Mint Izraelt hajdan,
Hozván őseinket füstnek fellegében,
Égre felpirosló tűz-oszlop képében,
Véres viadalra?
(Él-e még az Isten?, 1848)
Az 1910-es években Ady Endre számos nemzetsirató és -ébresztő költeményében a 16-17.
századi prédikátori irodalom prófétikus-apokaliptikus hangját idézi. Hogy Ady tudott ezekről az
előzményekről, sőt tudatosan folytatta e hagyományt, arról az alábbi verssorok tanúskodnak:
Hát népét Hadúr is szétszórja:
Szigorúbb istenek ezt így szokták,
Miként egy régi, bánatos, erdélyi
Prédikátor írásba rótta
Keresvén zsidókkal atyafiságunk.

Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre,
Volt utonállók új útbaállóknak
S míg úrfajtánk egymást s a népet falta,
Tunya álmainkat jég verte
S még a Templomot se építettük föl.
(A szétszóródás előtt)

Kölcsey, Petőfi, Arany és Ady elegendő bizonyság lehet annak igazolására, hogy az
ószövetségi sorsanalógia prédikátori közvetítéssel a századok során valóban a magyar nemzeti
önvizsgálat modell-értékű motívumává válik.
IV.1.3. A prédikátori nemzetszemlélet módosulása a 17. század második felében
A zsidó-magyar sorspárhuzam tartalma a független Erdély bukása (1658) és az erősödő ellenreformáció (1671-1681. protestáns gyászévtized) hatására a 17. század második felében némileg
módosul. A szétszóratás és az elnyomás élménye mellett egyre inkább tudatosul a kettészakítottság
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élménye is. Juda és Izrael történetében Erdély és Magyarország sorsának is megvan az előképe:
“Az odaki való hazát ha meggondoljuk, bizony mi azoknál se bölcsebbek, sem elmésebbek, sem
okosabbak nem vagyunk, s ha a nyers fán (amint hogy az is volt az a haza) ez esett, mit várhat
az asszú fa?” (Tófeus Mihály prédikációjából, 1683).
Ugyancsak megfigyelhető, hogy amíg néhány évtizeddel korábban az eljátszott kiválasztottság
tudata volt jellemző, addig a század vége felé a maroknyi nemzet-tudat erősödik meg. Az előbbiről
Tyukodi Márton prédikátor 1641-ben így ír: “Aligha így nem jártanak sokan (nem mondom,
mindnyájan) az Erdélyi Székelyek közül is, kik régi ős nemesek és szabados emberek voltanak sok
száz esztendeig … De megunván nyavalyások a sok hadba menetelt, szablya kötést, ló nyergelést,
felülést, mellyel törvény szerént tartoztanak az ő Fejedelmeknek, sokan paraszti munkára és szolgaságra adták magokat a Fejedelemnek, nem akarván az országnak fegyverrel szolgálni” (prédikációból, 1641). Medgyesi Pál viszont 1658-ban már a “szerelmes édes maroknyi nemzetünk”
kifejezést használja egyik egyházi beszédében.
Külön példák idézése nélkül is megállapíthatjuk, hogy az imént tárgyalt motívumok –
kettészakítottság, eljátszott kiválasztottság, maroknyi nemzet – egyaránt a későbbi magyar
nemzettudat fontos elemei lettek.
IV.1.4. Szenci Molnár Albert zsoltárkönyve mint a személyes és nemzeti
önismeret gazdag tárháza
A 16-17. századi prédikátori történelemszemlélet körképe nem zárulhat anélkül, hogy legalább egy pillantást ne vessünk Szenci Molnár Albert Psalterium Ungaricumára (Herborn, 1607).
Irodalomtörténetírásunk Szenci zsoltárverseinek elsősorban költői szépségeire, verstani gazdagságára, nyelvi frissességére hívja fel a figyelmet. Szenci zsoltárainak gyülekezeti meghonosítását a 17. század második felében a személyesebb és gyakorlatibb kegyességért síkra szálló
magyar puritán prédikátorok szorgalmazzák. A zsoltárkönyv irodalmi értékei mellett ennek fő oka
nyilván az lehet, hogy a zsoltárok között számos olyan éneket találunk, amelyeket a bennük megfogalmazott egyéni és közösségi sorsélmény miatt a korabeli magyarság nagyon közel érezhetett
magához. Különösen így lehetett ez a gyászévtized idején, amikor protestáns prédikátorok egész
seregét idézték vértörvényszék elé s ítélték gályarabságra. Ilyen sorsélmény-kifejező zsoltár a 79.
(Öröködbe, Uram, pogányok jöttek …), melyet Luther több mint egy évszázaddal korábban, Buda
török kézre kerülése évében (1541) naponkénti imádságként ajánlott híveinek. De ilyen a
személyes panasz hangján megszólaló 35. zsoltár is (Perelj, Uram, perlőimmel …), amit nehéz
élethelyzetekben 20. századi irodalmi alkotások is gyakran idéznek. A fogság-élmény költői megfogalmazását a 137. zsoltárban találjuk, melyben a zsoltáros a babiloni fogságban sínylődő léviták
panaszát mondja el. Szenci úgy magyarítja ezt a szöveget, hogy az Ószövetség jellegzetes hangszerét, a hárfát a magyarosabb hegedűvel helyettesíti:
Hogy az babiloni vizeknél ültünk,
Ott mi nagy siralomban kesergettünk;
Az szent Sionról megemlékezvén,
Kinél gyönyörűségesb hely nincsen.
Az nagy búnak és bánatnak miatta,
Hegedűnket függesztettük fűzfákra.

Azkik minket fogva tartottak, kérték,
Hogy valamit hegedülnénk nékiek,
És mondanánk sioni éneket,
Felelvén mondtuk: Miképpen lehet?
Hogy dicsérhetnénk az Úr Istent vígan
Énekelvén ez idegen országban.

41

Imé, néked én azt felelem,
Hogy hegedülésemet elfelejtem
Előbb, hogynem az Jeruzsálemet,
Mig ez fogságban tartnak engemet,
Bár inyemhez ragadjon az én nyelvem,
Ha Jeruzsálemre nem ohajt szivem.
A szenci-zsoltárok későbbi hatása szintén példátlan irodalmunkban. Csupán az imént idézett
137. zsoltár fogság-élményének századunkbeli szomorú aktualitását legalább egy tucatnyi remekmű példázza. Örkény István világháborús élményeit sűrítette azonos című novellába. Ady
Endrénél a babiloni vizek a lélek kiszámíthatatlan sötét erőinek jelképévé válnak:
Ültem partjain Babylonnak
S ültem már partjain a Gondnak.
(Sötét vizek partján)
Babylon sötét vizeinél ülve
Engedd, hogy arcom a Pénz elkerülje.
Engedd, hogy legyek szűz, szerzetes árva,
Engedd, hogy fagyjak boldog jégszoborrá
S boldogan zengjen téged ez a hárfa.
(Mammon-szerzetes zsoltára)
Dsida Jenő a kisebbségbe szakadt magyarság sorsélményének kifejezésére használja fel e zsoltár képanyagát:
Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele
s Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
és őrüljön bele! –:
Mérges kígyó legyen eledelünk
ha téged elfeledünk,
ó, Jeruzsálem!
Nyelvünkön izzó vasszeget
verjenek át,
mikor nem téged emleget,
ó, Jeruzsálem!
Rothadjon el lábunk-kezünk,
mikoron hozzád hűtlenek leszünk,
ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem!
(Psalmus Hungaricus)
A 137. zsoltárt még Móricz Zsigmond is lefordította (versben!), s a kiszolgáltatottságot és
megaláztatást személyes fogságként megélő árva kislány megható történetét elbeszélő regényét,
az Árvácskát is talán e zsoltár ihletésére osztotta fejezetek helyett zsoltárokra a jeles prózaíró.
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IV.2. PRÉDIKÁTORAINK SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉGE
A felekezeti villongásokkal, vallásháborúkkal és a török jelenlétével terhelt 16-17. század szinte egész Európa számára vészterhes időszak. A kor református prédikátorai a bűnbánat és a megtérés hirdetését tekintik elsődleges feladatuknak, de felemelik szavukat a szociális igazságtalanságok ellen is. Társadalmi értelemben nem forradalmárok ők, sőt a radikálisabb mozgalmaktól
– mint például a puritanizmus independens iránya – el is határolódnak. Szociális érzékenységük
bibliai gyökerű: a kegyelem azonos mértékén alapul, az Isten előtti egyenlőség jegyében. Ennek
szellemében ítéli el már a 16. század második felében Debrecen reformátora, Mélius Juhász
Péter a könyörtelen jobbágynyúzást, a szegények nyomorgatását. Mélius feddő hangja a következő század puritán prédikátorainál – Martonfalvi György, Komáromi Csipkés György,
Diószegi Kis István – talál majd visszhangra: “Te azért Úr, gazdag ember, a te hintódban s lovadon, s te szegény koldus, mezítláb, gyalog, öszve találkoztok, s azt mondja ti néktek az Isten, hogy
mindkettőtöknek formálója ő: Mert aki most a templom előtt ül, alamizsnát koldul, bocskorban
jár, miért nem ülhetne szintén úgy a te hintódban, s miért nem járhatna szintén úgy bársonyban,
mint te, ha az Isten akarná. Senki azért az Istennek áldásait maga eszének, elméjének, erejének
industriájának ne tulajdonítsa, hanem egyedül Istennek: senki azért a maga kezeit fel ne emelje,
s ne imádja, hanem azt, aki észt ad annak keresésére” (Tofeus Mihály prédikációjából, 1683).
A történelmi önvizsgálat és a szociális érzékenység a bűn – bűnhődés összefüggésében gyakran egymást magyarázó tényezőként jelentkeznek. Diószegi Kis István így fakad ki egyik
prédikációjában: “Miért nyomorgattya Isten ezt a magyart? Azért, mert ő is eleget nyomorgatá
Moldovában, Havasalföldében, Lengyel Országban, eleget nyomorgatta a szegény Jobbágyságot,
ma is eléggé nyomorgattya az egymást. No te nyomorgató, akit ma Isten levetett, Győzzön meg
lelked isméreti, eleget nyomorgattál, rettegtettél, nyomorogj te is, rettegj” (1697).
A prédikátori szociális érzékenység szép példáit szolgáltatják Szkhárosi Horvát András 16.
századi tállyai prédikátor feddő énekei. E meglehetősen rokontalan műfaj, mint a magyar reformáció
sajátos terméke, leginkább versbe szedett prédikációnak tekinthető. Szkhárosi a próféták lendületével, dühével ostorozza honfitársai bűneit, nem kímélve sem az egyházi, sem a világi elöljárókat.
Mind ez világ most rakva fösvénységgel,
Nagy kóborlással, telhetetlenséggel,
Urasággal jargal, nagy szertelenséggel,
Lám senki nem gondol semmi szégyenségvel,
Isten beszédével és örök élettel.

Jeremiásnak bételék mondása,
Mind igyekeznek – úgymond, álnokságra,
Az nagy fösvénységre, nagy uzsoraságra.
Mind papok, próféták hajlók gonoszságra,
Azért mind fejenként jutnak nagy romlásra.
(Az fösvénységről, 1545)

A Biblia szellemében kéri számon máshol az urak kegyetlenkedéseit:
Nem tudd-é hogy mond az szent Pál apostol?
Hogy valakik élnek az méltatlanságban,
Minden álnokságban és nagy hamisságban,
Ezek bé nem mennek isten országában.
(Az fejedelemségről, 1545)
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16-17. századi prédikátoraink gyakran oly eleven erővel és kiváló szociológiai érzékkel mutatják be koruk társadalmi visszásságait, hogy egyik méltatójuk egyenesen a kor “népi íróinak”
nevezi őket. Találó ez az elnevezés, hiszen a későbbi századok protestáns szellemiségének a függetlenségi gondolat mellett a szociális érzékenység lesz a legszembetűnőbb vonása.

IV.3. A REFORMÁCIÓ MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA
A biblikus történelemszemlélet és a szociális érzékenység mellett a magyar református szellemiség harmadik lényeges eleme prédikátoraink művelődési programja.
A reformáció programjában hitterjesztés és népművelés kezdettől fogva összekapcsolódott. A
két dolog tulajdonképpen egymást feltételezte, hiszen a reformátorok hamar fölismerték, hogy az
írni-olvasni tudó emberekhez könnyebb eljuttatni a reformáció hitbeli felismeréseit. Ugyanakkor
a műveletlenségben sokféle bűn, babona és tévhit forrását is látták. Ezekből a felismerésekből
táplálkozott kultúrkritikai magatartásuk, mely az iskolázásnak, az anyanyelv és a tudományok
művelésének Európa-szerte nagy lendületet adott. Ennek jegyében készíti Dévai Bíró Mátyás
első ábécés könyvünket (Ortographia Ungarica, Krakkó, 1549), ezért fordítja Heltai Gáspár
Aiszóposz fabuláit magyarra (Száz fabula, 1566), és ezért írja Mélius Juhász Péter az első
magyar füveskönyvet (Herbárium, Kolozsvár, 1578).
A 17. század elején Szenci Molnár Albert egész életét a magyar nyelvű művelődés szolgálatának szenteli: zsoltárkönyve mellett magyar-latin és latin-magyar szótárt szerkeszt, lefordítja
Kálvin Institutióját és a Heidelbergi Kátét, újra kiadja Károlyi Bibliáját. A század közepén a
puritán prédikátorok még tudatosabban vállalják föl az anyanyelvi kultúra ügyét. A pedagógus és
enciklopédia-író (Magyar encyclopedia, Utrecht, 1655) Apácai Csere János és Misztótfalusi Kis
Miklós nyomdász mester heroikus, sajnálatos módon az egyházzal is szembe kerülő értelmiségi
szerepvállalása máig sugárzó példa.
A puritán gondolkodók tevékenysége a bűntudattal átitatott hagyományos prédikátori nemzettudat-modellt a polgári nemzeteszme irányába mozdítja el, művelődési programjuk azonban nem válik öncélúvá. Szerintük a világ megismerése és megértése teljesebb istenismeretre vezet, az istenismeret pedig – ahogy Kálvin tanítja az Institutioban – önismeretünk legfontosabb feltétele. A tudományok és a kultúra művelése tehát végső soron Isten dicsőségét szolgálja. Ez a szemlélet a klaszszikus polgári erények hangsúlyozásával (erkölcsi tisztesség, munkaszeretet, vállalkozói kedv, a műveltség megbecsülése) a kurucos függetlenségi eszme megőrzése mellett a polgárosodást szorgalmazó 18. századi felvilágosodás és a 19. századi liberalizmus szellemiségének kialakulását is segíti.
A”Semper reformandi” (folytonos reformáció) szellemében kötelességünk újra meg újra
kritikusan mérlegre tenni keresztyén örökségünket. Kultúra és hit, protestáns identitás és irodalom kapcsolatáról csak így fogalmazódhat meg bennünk is az a teremtő felismerés, melyet
Németh László így öntött szavakba: “A kultúra nem tudás, nem művészi produkció, hanem életet
szabályozó elv, amely egy embercsoport minden tagjának belső mágnese, irányítója. Ilyen értelemben volt a görögöknek és franciáknak, s ilyen értelemben nincs ma minékünk kultúránk. De
ha mégis van magyar csoport, mely százezrek alá tudott valami közös szellemi alapot teremteni,
akkor a protestantizmus az, mindenhová elért, magyar könyv számba menő bibliájával és zsoltáraival” (Molnár Albert zsoltárai és ritmikájuk).
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V. ÍRÓI PORTRÉK, SZEMELVÉNYEK ÉS
FELADATOK

SYLVESTER JÁNOS
(1504 – 1551 után)
Krakkóban és Wittenbergben folytatott egyetemi tanulmányokat, az utóbbi városban került
szoros kapcsolatba a humanista Melanchthonnal. 1534-ben Nádasdy Tamás sárvári udvarában
vállalt tanítómesterséget. Itt váltotta valóra dédelgetett tervét: az erasmusi szövegkritika eredményeit figyelembe véve görög eredetiből magyarra fordította az Újszövetséget (1541), melynek
kinyomtatására Nádasdy nyomdát állíttatott fel a vár aljában lévő Újszigeten. Fordítása rendkívül
pontos, de a tudósi precizitás stílusát kissé szárazzá, itt-ott mesterkéltté teszi. Ez a kiadvány hozzájárult a magyar hangjelölés egységesüléséhez. Sylvester ugyanis minden hangnak külön jelet
választott, több ezek közül ma is él.
Sylvester tudatos nyelvművelő munkájáról tanúskodik magyar nyelvtana (Grammatica
Hungaro-latina, 1539), mely nyelvünk első tudományos rendszerezése.Figyelemre méltó Újszövetség-fordításának függelékében a magyar nyelv képes jellegére vonatkozó megfigyelése: “Az
ilyen beszídvel tele az Szentírás, melyhez hozzá kell szokni annak, azki azt olvassa. Könnyű
kediglen hozzászokni a mü nípünknek, mert nem idegen ennek ez ilyen beszídnek neme. Íl ilyen
beszídvel naponkíd való szólásában. Íl ínekekben, kiváltkíppen az virágínekekben, melyekben
csudálhatja minden níp az magyar nípnek elmíjinek éles voltát az lelísben, mely nem egyéb, mint
magyar poézis.”
Sylvester János ismerte föl elsőként azt is, hogy a magyar nyelv is alkalmas az időmértékes
verselésre. Újszövetségének verses bevezetőjét az irodalomtörténetírás mint az első magyar nyelvű
disztichont méltatja. Figyelemre méltó viszont e költemény szellemisége is, hiszen arról tanúskodik, hogy az erazmista tudós ismerte a reformátori alapelveket. Verse tulajdonképpen bibliai
igék egész sorának költői átdolgozása.
Sylvester János költeménye az egységesülés előtt álló magyar nyelv íző nyelvjárásának is
szemléletes emléke.

45

AZ MAGYAR NÍPNEK, KI EZT OLVASSA
Az Új Testamentom fordításának ajánlása

Próféták által szólt rígen néked az Isten,
Az kit igírt, ímé vígre megadta fiát.
Buzgó lílekvel szól most es néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy te kövess.
Néked azírt ez lűn prófétád, doktorod ez lűn,
Mestered ez most es, melyet az Isten ada.
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az Isten
Elveszt, és nyomos itt nem lehet az te neved.
Itt ez írásban szól mostann es néked ez által,
Hütre hiú mind, hogy senki ne mentse magát.
Azki zsidóul és görögűl, és vígre diákul
Szól vala rígen, szól néked az itt magyarul:
Minden nípnek az ű nyelvin, hogy minden az Isten
Törvínyinn íljen, minden imádja nevít.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifolyó víz,
Itt vagyon az tudomány, mely örök íletet ád.
Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor íszel, örökké
Ílsz, mely az mennyből szálla, halálra mene.
Az ki teremt tíged s megvált, örök íletet es ád
Ez szent által: nincs több bizodalmad azírt.
Ennek azírt szolgálj mindenkor tiszta szüedvel,
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot.
Tígedet ez hozzá viszen s nem hágy, mikor így mond:
Bódogok, eljövetek, vesszetek el gonoszok.

Zsid. 1,1-2.
Máté 3,17.
Máté 17,5.
Máté 21,11.
Máté 23,8.
Máté 7,24-27.
Máté 23,37-38; 25,41; Luk.10,13-15.
Ján. 20,31.
Ján. 6,47.; 15,22.

Apcsel. 2,8; 8,30-31,35.
Máté 4,10; 22,36-40; Jak.2,8.
Ján. 4,14.
Ján. 5,24.
Ján. 6,48.
Ján. 10,28.
Apcsel. 4,12.
Ján. 12,26.
Róm. 12,1-2.
Máté 25,34.

(A verssorok mellett megadott bibliai helyeket Dr. Budai Gergely Újszövetség-fordításának
utószavából idézzük, Budapest, 1967.)
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A megadott bibliai helyek közül keressünk ki néhányat, és vessük össze Sylvester szövegével!
A verslábak jelölésével győződjünk meg arról, hogy a költemény versformája valóban
disztichon!
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SZEGEDI KIS ISTVÁN
(1505 – 1572)

A bécsi, majd a krakkói egyetem után Wittenbergbe került, s teológiai doktori címet szerzett.
1544-ben tért haza, s az üldöztetések elől a hódoltsági területekre menekült, ahol rektor-tanítóként
működött (Gyula, Makó, Temesvár, Mezőtúr, Békés stb.). 1552-ben a dunántúli Tolnán Sztárai
Mihály lelkésszé szentelte. Később a baranyai egyházkerület első püspöke lett. Majd török rabságba került, s szabadulása után Ráckevén szolgált. Lelkészségben utóda és tanítványa, Skaricza
Máté írta meg regényes életrajzát (Vita Stephani Szegedini, Bázel, 1585), s ő juttatta külföldre
latin nyelvű kiváló teológiai munkáit is, ahol egy részük meg is jelent.
Szegedi Kis István az első jelentős, a svájci reformáció híveként munkálkodó reformátorunk.
Oroszlánrésze volt abban, hogy a Tiszántúlon és Baranyában a helvét irányú reformáció vert
gyökeret.
Ránk maradt öt egyházi éneke alapján a század egyik legkiválóbb énekszerzőjeként tartja
számon az irodalomtörténet.
Itt közölt éneke – melyet a református és evangélikus énekeskönyv ma is tartalmaz – a 16. század üldöztetésekkel, megpróbáltatásokkal terhelt hangulatát idézi, s egyben tanúskodik a prédikátorok törhetetlen hitéről.
JÖVEL SZENTLÉLEK ISTEN
Jövel Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben,
Ne légyünk setétségben, maradjunk igaz hitben.
Szenteld meg mi szívünket, világosítsd elménket,
Hogy érthessük Igédet, mi édes Mesterünket.
Adj isteni félelmet és bizonyos értelmet;
Igéddel taníts minket, Gerjeszd fel mi szívünket.
Vigasztald meg elménket: mindenben segíts minket;
Öregbítsed hitünket, távoztassad bűnünket.
Hogy téged az Atyával és az ő szent Fiával
Dicsérhessünk mindnyájan a fényes mennyországban.
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Keressük meg énekeskönyvünkben Szegedi tanítványának, Skaricza Máténak néhány énekét!
(Vigyázat! az Erős vár a mi Istenünk … kezdetű Luther-fordítás szerzősége bizonytalan!)
Milyen különbség van a két énekszerző műveinek hangvétele között?

SZTÁRAI MIHÁLY
(? – 1575 körül)

A magyar reformáció első szépírói vénával és költői képzelettel is megáldott képviselője talán
Padovában tanult. A mohácsi csata idején még sárospataki ferences szerzetes, de néhány év múlva
csatlakozik a lutheri reformációhoz. Elsősorban Baranyában (Tolna) és Szlavóniában működött,
de rövidebb időt Pápán, Sárospatakon és Gyulán is töltött.
Sztárait szókimondó egyénisége, bátorsága, humora rendkívül népszerűvé tették a szegény nép
körében. Alakját máig legendák, anekdoták sokasága övezi.
Sztáraival a magyar reformáció irodalmában új műfajok jelentek meg. Bár a kezdeményező
szerep Batizi András prédikátoré, mégis Sztárai tette népszerűvé először a zsoltár és a bibliai históriás ének műfaját. Mindkét verstípusban az ószövetségi témát alkalmazta a korabeli viszonyokra.
16 szabad zsoltárátköltéséből ma is több népszerű. Bennük a ferencesekre jellemző öröm-központú
világszemlélet továbbélését láthatjuk (Mindenkoron áldom az én Uramat, Mely igen jó az Úr Istent
dicsérni). A hagyomány szerint Sztárai hegedűkísérettel szólaltatta meg énekeit a nép körében.
A bártfai énekeskönyvben (1593) ránk maradt egyik szép éneke akár ars poeticájának is tekinthető:
Mely igen jó az Úr Istent dicsérni,
Felségednek, én Uram énekelni,
Szent nevedet dicsérvén magasztalni
És mindenütt e világon hirdetni.
Igen reggel irgalmadat hirdetni,
Igazságodról éjjel gondolkodni,
Hegedűvel, orgonával zengetni,
Minden éneklő szerszámmal tisztelni.



Énekeskönyvünk segítségével tanulmányozzuk Sztárai más énekeit is!
Mennyiben mutat rokonságot Sztárai világszemlélete Assisi Szent Ferencével?

Sztárai Mihály két hitvitázó drámájával írta be nevét végérvényesen a magyar irodalomba,
hiszen ezek az első ránk maradt bemutatásra szánt magyar nyelvű drámai művek. A papok házassága (1550) és Az igaz papság tiköre (1557) a papi életre vonatkozó reformációs tanítások népszerűsítését szolgálják. Irányzatos művek lévén, igazi drámaiság nem jellemzi Sztárai darabjait. Az
eleven párbeszédek, a szatirikus hangvétel és az iskoladrámákra is jellemző vaskos humor azonban
ma is élvezhetővé teszik ezeket a színpadi műveket.
AZ IGAZ PAPSÁG TIKÖRE
– részlet –
Ez a színdarab 1559-ben hagyta el Huszár Gál nyomdáját Magyaróváron. Szerzője olvasni
nem tudó közönség számára jelenít meg benne egy hitvitát. A darabot Sztárai tanítványai minden
bizonnyal be is mutatták. Főszereplője két egymással vitatkozó pap: a reformáció hívéül szegődött
Tamás pap és a katolikus Böröck pap. Utóbbi műveletlen és részeges emberként jelenik meg. Böröck
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oldalán megjelenik még egy püspök, egy vikárius és egy szerzetes (Fráter Lukács). A vita kimenetelét
feszülten várja két polgár: Antal bíró és Borbás bíró. A felek nem bírják meggyőzni egymást, s
így végül a pápához fordulnak. A pápa előtt Tamás pap a katolikus imakönyvből (breviárium) vett
idézettel igazolni tudja állítását. Saját műveletlenségüket belátva, a darab végén a pápa
napszámosnak, a vikárius vargának, Böröck pap tímárnak áll; Lukács fráter szénégető, a püspök
pedig kovács lesz.
Pápa.

No, mi dolog az, hogy ti minduntalan énreám futtok, és immár csak nyúgodnom sem
hattok.
Fráter.
Szentséges pápa atyám! láss dolgunkhoz, mert bizony ezennel elveszünk.
Vikárius. Én leteszem atyaságod előtt a vikáriusságot, mert énvelem semmit nem gondolnak.
Pispök. Én is leteszem a pispökséget, mert amint én értem, immáran papokat nem szentelhetek.
Pápa.
Te dolgod ez?
Tamás. Nem enyim, hanem Istené.
Pápa.
Mi ördög pap vagy te?
Tamás. Isten papja vagyok, és az igaz keresztyéneknek tanítója.
Pápa.
Micsoda Isten papja? Hiszen én vagyok az Isten papja.
Tamás. A volnál, ha Istened volna.
Pápa.
S nincsen-é tehát minekünk Istenünk?
Tamás. Ha Istentek volna, tehát lopók, latrok, tolvajok, farkasok és szentségárulók nem
volnátok.
Pápa.
Ugyan az atyáid azok.
Tamás. Hiszem ti vagytok azok.
Pápa.
Szenet hamar az eretneknek, lám, szömtől szömbe megcsúfol!
Antal. Szenet? De bizony addig nem égeted, míg törvénnyel meg nem éred.
Borbás. Hadd bizonyítsa meg, amit mondott.
Pápa.
Ti es mireánk támadtatok-é? No nincs mit tennem, de ha meg nem bizonyíthatja,
bizony ezennel megégettetem.
Fráter. No ha bizonyságra kelend, ott eb örüljön.
Pápa.
No miért mondál lopóknak, latroknak, tolvajoknak, farkasoknak és szentségárulóknak?
Tamás. Azért, hogy azok vagytok.
Pápa.
Mivel bizoníttod?
Tamás. A Krisztus mondásával. Lá, hogy mond a Szent Máté evangéliomának hetedik részében.
Megótalmazzátok, úgymond, tinnenmagatokat a hamis prófétáktól, kik tihozzátok jőnek
juhoknak öltözetiben, belöl kedig ragadozó farkasok. Az ő gyümölcsökről és cselekedetekről megismeritek őket. Isméglen azt mondta Szent János evangelistánál tizedik
részében, hogy: Mindnyájan, úgymond, kik énellenem jöttenek, lopók, latrok és tolvajok,
de az én juhaim nem hallgatták azokat. Hallod-é ezeket?
Pápa.
Jól hallom, de nem jöttünk ám mi a Krisztus ellen. …
…No Istenemre mondom, soha nem tesznek itt olyan pispököt, míg az én fejem fenn
áll. Mert soha nem volt olyatóm pispök, sem nem tettenek akképpen papokat,
amiképpen te beszéled.
Tamás. Krisztus Urunk is akképpen tötte pappá az apostolokat. Szent Péter is akképpen tött
papokat.
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Böröck. Eb higgye azt.
1
Tamás. Nem hiszed? Hozzadsza csak a hájas breviárt , s ím majd megtalálom én benne.
Böröck. Nincsen itt.
Antal. Lám, a palack mellett vagyon a szatyorban, de bizony eléve adod.
Borbás. Hálóra, Böröckös!
Fráter. Mi ördögöt tész volt itt azzal, hogy még abból is fejünkre bizonyítnak.
2
Vikárius. Nem tudtad ördögbe lugzóba vetnyi.
Tamás. Ládd-é, miképpen vagyon megírván: A Claudius császárnak idejében, úgymond, Szent
Péter apostol Antiokhiából Rómába jőve, és nagy sok keresztyének jövének véle egyetembe
Rómába… Azután Szent Péter, úgymond, imádságot tévén, és az ő kezeit Apollinárisnak
fejére vetvén, ím ezt mondá: A mi urunk Jézus Krisztus, úgymond, elbocsássa az ő szent
angyalát, ki vezérelje a te útadat, és megadja a te kéremésedet. És ez beszédek után, őtet
megapolván, tőle elbocsátá. - Ládd-é sem olajjal nem kené az ujját, sem meg nem nyírá
a fejét, hanem ugyan anélkül nemcsak pappá, hanem pispökké tövé, és elbocsátá. Úgy
vagyon-é?
Böröck. Ugyan vagyon, de bizony én ezt többé nem tudtam.
Tamás. Igyál jobban csak az palackból, jobban megtudod.
3
Böröck. Innám, ha volna benne, de mind elfogya a fölöstökömbe .
Pápa.
Ha az úgy vagyon, hogy még a rossz breviár is reánk szól, tehát bizony én felakasztom
magamat.
4
Tamás. Szabad, ha magadat nem kímélled, még ím, ma vacsorán érheted Lucipert , Júdás dokto5
roddal egyetembe. De én inkább azt mondanám, hogy ne akasztanád, hanem hadnál
békét a pápaságnak, és elégednél meg a római pispökséggel; ne foglalnál magadnak
papokon, pispökökön császárságot.
Pápa.
Nem tudom ám prédikállanyi, s lám, te azt mondod, hogy néma ebek azok, akik prédikállanyi nem tudnak.
Tamás. Az más dolog immár. De ha nem tudsz prédikállanyi, hiszen tudsz kapálnyi, s azzal is
elélhetsz.
Pápa.
Hév ám a kapa nyele.
Tamás. Megköpjed te, s meghidegedik. Mégis jobb kapálnod, mintsem magadat felakasztanod.
Vikárius. Bizony én vargává leszek.
Böröck. Én kedig tímárrá leszek, és óvcsón adom osztán a bőrt, csak te ritkán varrjad.
Fráter. No pispök uram, légy kováccsá te, s ím, én szénégetőd leszek.
6
7
8
Pispök. Bátor , de leesik ám az okulár az orromról, ha az nagy verőt kezembe vejendem .
Antal. Ez ám dolgotok, ha nem tanultatok.
9
Borbás. Lám, mondám szomszéd, hogy mind fapapok ezek.
Antal. Bizony azok, hálá legyen az Istennek, hogy torkunkról elvehetők őket, többé ne tartsunk
efféle néma ebeket.
Borbás. Bizony ne, hanem jámbor papokat és túdós prédikátorokat, kikkel egyetemben az
Úristen az ő szent országába vigyen minket.
Antal. Amen, jó szomszéd, bátor úgy légyen.
Finis
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1 – breviárium (imakönyv). 2 – lúgzó = a bőrgyártásnál a csersav kioldására használt eszköz
(lúgzókád).3 – fölöstököm = früstök (ném. Frühstück = reggeli), itt: reggelire. 4 – Luciper = Lucifer,
az ördögök fejedelme.5 – Júdás doktor = a Jézust eláruló tanítványra utal. 6 – ámbátor. 7 –
szemüveg. 8 – ha a nagy kalapácsot kezembe veszem. 9 – mondvacsinált papok, képzetlen papok.

OZORAI IMRE
(? – ?)

Életéről nagyon keveset tudunk. Krakkói és wittenbergi tanulmányai után – kilépve a ferences
rend kötelékéből – főként Békésen és környékén tevékenykedett. Egyetlen nyomtatott műve maradt
ránk Krisztusról és egyházáról, valamint az Antikrisztusról és egyházáról (Krakkó, 1535) címmel.
Művében Ozorai két csoportra osztja az embereket: Krisztus egyházát a hitükben megújultak
képviselik, az Antikrisztusét meg az ellenséges törökök, a római egyház papjai és a népet sanyargató urak.
Ez a szociális tartalommal telített, népies stílusban megfogalmazott szemlélet a 16-17. század
vitairataiban, énekköltészetében és prédikációirodalmában később is jellemző.
KRISZTUSRÓL ÉS EGYHÁZÁRÓL,
VALAMINT AZ ANTIKRISZTUSRÓL ÉS EGYHÁZÁRÓL
– részlet –
Ingyen szükség sem volt volna1 a végvacsorán2 is a Krisztusnak adni két személy alatt,3 ha az
egy személy alatt volt volna mind teste s mind vére. 4 De mi szükség embernek ezen törekedni,
nemde, nyilvánvaló dolog ez, a Krisztus mikoron azt mondá: Valaki az én testemet vejendi, akkoron nem adá sem osztogatá az ű testét vérét, hanem csak érté mind testét s mind vérét, kit senki
nem tagadhat. Azért mikoron azt olvassuk avagy halljuk, hát mi es úgy értsük, mikoron osztán
hozzánk vesszük, vegyük mindkét személy alatt, amint ű hagyja és amint ű szerzé, ne legyönk a
Krisztusnak mestere, hanem tanítványi.5 Megmondom azt is, kit hallottam oly emberről, hogy ki
deákul nem tud: egy ember azt mondja vala, ha a parasztembernek nem jó és nem alkolmas két
személy alatt hozzája venni,6 hát mi okáért mutatják két személy alatt, mit csalogatnak a papok,
miért mutogatják, ha nem akarják adni. Azért az Úristen még a parasztoknak is felindította az ű
elméjeket az ű beszédének esmeretire…
Továbbá eféle pap, aki nem tanít, gyóntat, de nem tudja sem űmaga, sem a község, 7 micsoda
a gyónás és mi haszna vagyon, és miért kell hozzájok venniek a Krisztusnak testét vérét, mert csak
szájokkal veszik, ez penig8 mint onnat felől megmondók, nem hogy használ, de még inkább kárhozatjára vagyon.
1– semmiképpen nem lett volna szükséges. 2 – az utolsó vacsorán. 3 – két szín alatt (kenyér és
bor). 4 – ha egyetlen jegyben benne lett volna a teste és a vére 5 – ne akarjunk bölcsebbek lenni
Krisztusnál. 6 – magához venni/élni vele. 7 – gyülekezet. 8 – pedig.
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A lutheri reformáció milyen alaptételeit fogalmazza meg a szemelvény?

BATIZI ANDRÁS
(1510 körül – ?)

A verses bibliai história műfajának első képviselője Batizi András. Életéről alig tudunk többet,
mint hogy kassai tanulmányai után Wittenbergben peregrinus 1 diák volt. Kassán és Szikszón
rektorkodott, majd Tokajban lett prédikátor.
Batizi András a naiv középkori énekmondók nyomdokain halad, meseszövése és verselése
általában világos, nyelvezetét azonban kevés költőiség jellemzi. Műveiben a nevelő célzat válik
uralkodóvá. Izsák pátriárkának szent házasságáról való szép históriáját (1546) például a történés
egészétől világosan elkülönülő didaktikus (tanító) zárlattal fejezi be.
1 – vándorló személy, főleg diák (régen elsősorban a külföldön tanuló diákokat nevezték így)
IZSÁK PÁTRIÁRKÁNAK1 SZENT HÁZASSÁGÁRÓL VALÓ SZÉP HISTÓRIA
– részlet –
Ő házasságokat Úristen megáldá,
Mert tőlük származék az Jákob pátriárkha;
Jákobtól peniglen szépen származának,
Tizenkét próféták, tizenkét pátriárkhák.

Akarja az Isten az ő szentegyházát
A szent házasságból szépen megépíteni,
5
Ezekből peniglen az angyali romlást,
Kiktől akar mennyben örökké tiszteltetni.

Ezekből megértjük, hogy Isten szerzője
A szent házasságnak és ő megszentelője,
Három okért szerzé ő a házasságot,
És áldomásával őket megkörnyékezé.2

Úristen megáldja ő házasságokat,
Tegye gyümölcsessé szép fiu magzatokkal,
6
Szeressen tüteket nagy birodalommal,
Aranyval, ezüstvel, mindenféle jószággal.

Először egymásnak nagy segedelmére,3
Emberi nemzetnek elszaporodására,
4
Angyali romlásnak megépülésére,
És paráznaságnak eltávoztatására.

Úristen éltessen az ő szent fiáért,
Tüteket megtartson hitben és szeretetben,
Tüteket őrizzen ő szent ígéjében,
És megkoronázzon az örök dücsősségben.

Ezt énekbe szerzé az Batizi András,
Ezerötszáz negyvenhatodik esztendőben,
Kiből dűcsírtessék az egy örök Isten,
Az atya és fiú és szent lélek Úristen.
1– ősatya. 2 – áldásával körülvette. 3 – segítségére. 4 – az angyali tisztaság helyreállítására (a
bűnesetre utal, amit a Biblia néhány utalása szerint az angyalok egy részének bukása előzött
meg; a Sátán maga is bukott angyal). 5 – ennek a hiányos tagmondatnak az állítmánya azonos
az előzőével (akarja megépíteni), a versszak értelme tehát ez: a szent házasság alapja a
szentegyháznak, az ehhez való tartozás pedig feltétele a bűntől, romlástól való
megszabadulásnak; a kiktől kötőszó a házasság és az egyház részeseire egyaránt vonatkozik. 6
– áldjon meg nagy gazdagsággal.


Figyeljük meg, mennyire biblikus és ma is érvényes mindaz, amit Batizi a házasság céljáról
mond (2-3. versszak)!
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SZKHÁROSI HORVÁT ANDRÁS
(? – ?)

A korai reformáció legjelesebb énekszerzőjéről keveset tudunk, még születési és halálozási éve
is bizonytalan. Talán Nagyváradon volt ferences szerzetes, majd a reformációhoz csatlakozva a
hegyaljai Tállya prédikátora lett. Bornemisza Péter énekeskönyvében (1582) ránk maradt tíz énekének műfaját nehéz meghatározni. Egyaránt különböznek e művek a gyülekezeti énekektől és
a bibliai históriáktól. Leginkább talán verses prédikációknak vagy vitairatoknak nevezhetjük őket.
Irodalomtörténetírásunk hagyományosan feddő éneknek nevezi őket.
A tállyai prédikátor énekei ószövetségi gyökerűek. Mint számos kortársa, ő is párhuzamot lát
a zsidóság és a magyarság sorsában. A próféták lendületével és hitével ostorozza a korabeli magyarság bűneit, nem kímélve sem az egyházi, sem a világi elöljárókat (Kétféle hitről, Az fösvénységről, Az fejedelemségről).
Harcos, szatírikus, biblikus szemléletű feddő énekeivel Szkhárosi Horvát András a szociális
tartalmú magyar politikai líra útját is egyengeti. Elsősorban persze társaihoz hasonlóan ő is a
reformáció szellemében bűnbánatra szólító prédikátor, aki a Biblia szellemében a panasz hangja
mellett a vigasztalás és biztatás hangját is megszólaltatja.Erről tanúskodik egyetlen ránk maradt
gyülekezeti éneke is (Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege).
Szkhárosi tudatos költő: énekei kiváló zenei képzettségre és ritmusérzékre vallanak. Jól ismeri
a régi magyar verselési hagyományt, tíz énekében kilenc különböző strófaképletet használ, s
mindegyiket nagy biztonsággal kezeli.

AZ FÖSVÉNYSÉGRŐL
– részletek –
1. Röttenetes bűn lám volt az fösvénység,
Az Isten előtt lám örök gyűlölség.
Isten haragjában ejtő nagy ellenség,
Ahova befírhet ott nincsen tisztesség,
Békesség, egyesség, sem örök dicsőség.

12. Jeremiásnak bételék mondása,
Mind igyekeznek – úgymond álnokságra.
Az nagy fösvénységre, nagy uzsoraságra,
Mind papok, próféták hajlók gonoszságra,
Azért mind fejenként jutnak nagy romlásra.

2. Az fösvénségről azért mostan szóljunk,
37. Távol járj tőlünk te gonosz fösvénység,
De szentírásból mind igazat mondjunk.
Mert lám te voltál örök keserűség,
Lássuk, mely igen szép kit sokan keresünk,
Te miattad szálla reánk hitetlenség,
Mely nagy ellenségnek térdet fejet hajtunk,
Te miattad elhágy minket az istenség,
És ítélet napján mely nagy kárba esünk!
Te miattad elvész lám örök dicsőség.
10. Az fösvénységet az Isten megtiltá,
38. Te hoztál közzénk minden gonoszságot,
Mikor az törvént zsidóknak kiadá;
Bálvány-imádást, minden álnokságot,
Az parancsolatban “ne orozz” azt mondá,
Nagy bölcs hazugságot, nagy sok gyolkosságot,
Más ember marháját senki ne kévánja,
Sok hamis mértéket, fenéketlen zsákot,
Ki ezt meg nem tartja, Istent megútálja.
Az kereskedőknek te megnyitád poklot.
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66. Megvér az Isten az nagy hamisságért,
67. Ébrödj fösvénység! igen elaludtál,
Az szegény gyászokért, özvegyek, árvákért,
Térj istenödhöz beszéllj Zakheussal,
Kik reád kiáltnak az kegyetlenségért,
Beszéllj az szentekkel, szent Pál apostollal,
Mindenkor átkoznak az méltatlanságért,
Ne dugd be füledet ezüsttel, arannyal,
De innom nem adtok az igaz mondásért.
Mert nem lehetsz részes higyjed az Krisztussal.
68. Mikor írnának ez új esztendőben,
Ezerötszázban immár negyvenötben,
Fösvénységről költék Tállyán ezt énekben,
Horvát András hagyá ezt egy jó kedvében,
Hogy tanácsot adna mindeneknek ezben.

AZ ÁTOKRÓL
– részletek –
4. Imezt írja szent Moizses ötödik könyvében,
Ő könyvének huszonnyolcad jó nemes rendében:
Vedd eszedbe ki nem féled Istent beszédedben,
Mikínt leszen az te dolgod minden életedben.
5. “Ha uradnak Istenednek szavát nem fogadod,
Mit neked mond és parancsol ha meg nem tartandod,
Reád szállnak rettenetes veszedelmes átkok,
Im megmondom; azon kérlek, hogy meghallgassatok.
6. Átkozott léssz az városban, átkozott a mezőben,
Itt az átok azmit hirdet érts meg, vedd eszedben,
Hogy uradnak istenednek nem lészesz kedvében,
Jó szerencséd, előmented nem lesz életedben.
7. Átkozott leszen a te csűröd, minden maradékod,
Átkozott leszen te gyermeked, mind fiad, leányod,
Átkozott leszen az te csordád, mindennemű barmod,
Átkozott leszen az zsíros föld, nem ád semmi hasznot.
8. Átkozott léssz ahol jársz kelsz minden életedben,
Megnyomorít az Úristen téged nagy inségben,
Átkozott leszen minden dolgod cselekedésedben,
Mégnem elveszt az Úristen nagy hitetlenségben.
9. Rejád bocsát nagy döghalált, hogy megemésztessél,
Igen megvér nagy szükséggel, minden betegséggel,
Nagy hévséggel, hidegséggel és nagy dögösséggel,
Nagy aszállyal és rogyával hogy kesergettessél.

55

10. Érccé válik fejed felett a szép csillagos ég,
Vassá válik talpad alatt az nagy jó zsíros föld,
Por-harmatot, hamu-essőt iszik az asszú föld,
Megrepedez, úgy panaszol reád az szomjú föld.
11. Ad az Isten ellenségnek tégedet kezébe,
Eloszlatol mindefelé sok ország szegibe,
Az vadaknak, madaraknak te esel körmökbe,
És nem leszen, te testedről ki őket elűzze.
19. Idegen nép országodban nyakadra űl neked,
Tisztessége nagyobb leszen, hogynemmint teneked,
Szegén lészesz, az idegen ád kölcsen teneked,
Ő fő leszen, te fark lészesz, parancsol teneked.
20. Ad az Isten szolgálatra ellenség kezébe,
Annak szolgálsz éhen szomjan, mezítelenségben,
Vereséggel megtör téged a te erkölcsödben,
Ott sanyargat az fogságban téged nagy szükségben.
21. Messze földről az Úristen hoz tereád népet,
Kinek nyelvét meg nem érted, nagy kegyetlen népet,
Ki nem teszen tisztességet öreg embereknek,
Meg sem szánja veszedelmét a kis gyermekeknek.
22. Megemészti te barmodnak a nép minden zsírját,
Te földednek ő gyümölcsit, mindenféle hasznát,
Nem hagy neked búzát, sem bort, semminemű marhát,
Levágatja ökreidet, juhodnak nagy nyáját.
23. Rejád szállja várasidat, erős váraidat,
Összverontja tornyaidat, erős bástyáidat,
Ott elveszi hatalmadat és birodalmadat,
Megéteti ott teveled édes magzatidat.
37. Magyar nemzet! nagy sok jót tőn teveled az Isten,
El-kihoza Szittiából az jó kevér földre
Felültete asztalfőre, minden tisztességre,
Pogánságból megfordíta az keresztyén hitre.
38. De nem tudád megköszönni az Isten jóvoltát,
Nem akarád megesmerni nagy kegyelmes voltát,
Nem fogadád tanítását, semmi jó tanácsát,
De meglátod rövid időn nyilvábban haragját.
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39. Az zsidókat Egyiptomból kihozá az Isten,
Kik, valának Farahónak kegyetlenségében,
Zsíros földön megszállítá, Kánaán földében,
De nem lőnek az Istenhöz engedelmességben.
40. Nagy haragját az Úristen rajtok megjelenté,
Várasokat megtöreté és semmié tevé,
Nagy szükségben gyermekeket vélek megélteté,
Őmagokat búdosóban mindörökké ejté.
41. Sodomának, Gomorrának mind lőn siketsége,
Mikor szent Lóth predikálla, nem lőn tisztessége,
Az Istennek szent ígéje nem lőn böcsülletben,
Tüzes eső rejá szálla, szertelen elége.
42. Sok csudát tőn szent Moizses Egyiptom földében
Predikálla Fárahónak nagy sok bizonsággal,
Megmutatá sok csapását Isten hatalmával,
De nem hívé: megtöreték az tenger habjában.
49. Romlásainknak egyik oka fejedelmek vattok,
Nagy ohajtván mind ez ország panaszol rejátok,
Kémélletlen az föld népén csak hatalmaskodtok,
Az Istennek tisztességét nem ótalmazzátok.
54. Megnyomorult közöttetek az anyaszentegyház,
Majd elpusztul, nem épülhet lám semmi igazság,
Tisztességben vala köztünk minap az csalárdság,
De most nem kell az igazság, nem kell a mennyország.
55. Örök Isten ótalmazzad az keresztyénséget,
Ótalmazzad miközöttünk a te szent ígídet,
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget.
Vedd el rólunk, örök Isten, az kegyetlenséget.
56. Ezerötszáz negyvenhétben mikoron írnának,
Tállyán szerzék ezt énekben siket magyaroknak,
Kik Istennek beszédével semmit nem gondolnak,
Hogy meglássák miokáért romlásra jutának.






Milyen rokonságot mutat Farkas András és Szkhárosi Horvát András világszemlélete?
Keressük meg Az Átokról című ének bibliai előzményét (5Mózes 28)!
Milyen jellegzetes stíluseszközök teszik szemléletessé és erőteljessé Szkhárosi költői nyelvét?
Értelmezzük Az átokról című ének 10. versszakának nagyhatású költői képeit!

57

FARKAS ANDRÁS
(? – ?)

Életéről alig tudunk valamit. 1531-ben Wittenbergben tanult, később feltehetően az ország
észak-keleti vidékén lett prédikátor. Az zsidó és magyar nemzetről (Krakkó, 1538) című verses
krónikája Gálszécsi István kátéjával egybekötve jelent meg. Egyetlen ránk maradt művében
Farkas András a magyar reformáció sajátos történelemszemléletét fogalmazza meg. Ennek lényege a zsidó-magyar sorspárhuzam. A terjedelmes költemény párhuzamba állítja a két nép
történetét (Dávid dicsőséges uralkodása – Mátyás király uralkodása; babiloni fogság – török
megszállás; a próféták megtérésre hívják a népet – a reformátorok a megtérést prédikálják). Farkas András végső következtetése az, hogy a magyarság el fog pusztulni a török uralom alatt, ha
meg nem tér.

AZ ZSIDÓ ÉS MAGYAR NEMZETRŐL
– részletek –
I.
Jersze emlékezzönk az örök Istennek
Csudálatos nagy hatalmasságáról
Melyvel Scythiából régi magyarokat
Jó Magyarországba olyan módon kihozá,
Ment régen kihozá ah zsidó népeket
Fárahó királnak markából, ínségéből.
Azért ez éneket mi kétfelé osszuk.
Hogy ez dolgot nyilvábban megérthessök:
Először mi szóljonk ah zsidó népekről,
Ment őket az Isten Egyiptomból kihozá,
Azután mi szóljonk az magyar népekről,
Ment őket az Isten Scythiából kihozá.

IV.
Itt esmét hagyjuk el ah magyar népeket,
Vegyük elő az Izrael fiait,
Kiknek Isten ada sok jó fejedelmet,
Az Józsue vitézt és az igaz Gedeont,
1
Erős Sámson vitézt, ím ah Saul kerált,
Ah szent Dávid kerált, ah bölcs Salamon kerált.

58

Ezeknek általa Isten oltalmazá
És megtartá mind ah zsidó népeket,
Míg Istent hallgatták és űtet tisztelték
Nagy bő országokban békességgel lakának,
De hogy hátra veték szent parancsolatját,
Isten megharagvék, erősen őket veré.
Pogány kerálokkal, idegen népekkel
Országokat dúlatá, raboltatá.
Ellenek támasztá nagy hatalmassággal
Babilóniából Nabukodnozor kerált,
Ő mind elégeté ah Jerozsálemet
És mind elpusztítá ah Salamon templomát.
Szedehiás kerált ő megfogattatá
És fiait előttö levágatá.
Sok fejedelmeknek fejeket szedeté,
És önnön magának Szedehiás kerálnak
Szemét kivájatá, békóba vereté,
Babilóniában örök tömlöcre veté.
Nabugodonozor kerál fogságában
Hatszáz és négyezer zsidók esének.
Szomoró bánattal, keserő sírással
Édes hazájokból mind fogva vitetének,
Ők is szolgálának Babilóniában
Éhségben, rabságban az hetven esztendeig.

V.
Itt esmét hagyjuk el a zsidó népeket:
Emlékezzönk meg az magyar népekről,
Kiket a nagy Isten nagy jóval szerete,
Ez országba hoza, igen megkazdagíta,
Nékiek is ada jó fejedelmeket,
Jámbor kerálokat és jó tanácsadókat.
Első kijövésben még pogányságokban
Adá a hatalmas Atilla kerált,
2
Ki az nagy Nemrótnak unokája vala,
3
Bendaguznak fia, ez velágnak félelme,
Másod kijövésben a szent Estván kerált,
Szent Imre herceget, dicső szent László kerált.
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Ezeknek utána jámbor Béla kerált,
Károly kerált, ő fiát Lajos kerált,
És a Zsigmond császárt, a Jankula vajdát
És az ő jó fiát, hatalmas Mátyás kerált;
Lengyel László kerált, ifjú Lajos Kerált;
Isten győzi számát sok jámbor kerályoknak.
Ezeknek általa a kegyelmes Isten
Oltalmazá a jó Magyarországot;
Ez ország határit Isten kiterjeszté,
Sok vendég népekre, nagy sok tartományokra.
Ő melléjek ada hatalmas urakat,
Jeles országokat, sok kulcsos városokat.
Naptámadat felől az hideg Moldovát,
4
Havas elve mind a vad oláhokat,
5
Délről Rácországot, és az napnyugatról
6
Szegén Tótországot, a bő Horvátországot,
Északról peniglen a bő Csehországot,
7
Csehország határán a Slézia tartománt.
Mindezeket Isten mellénk adta vala,
De jobb részét tőlünk meg elszakasztá,
Mert elfeledkezénk ő nagy jóvoltáról,
Kegyelmességéről, sok jó téteményéről;
Meg sem emlékezénk régi dolgairól:
8
Hálálatlanok lőnk sok jó ajándékiról.
Haragra indítók hitetlenségönkkel,
Vakságinkkal és nagy hamisságinkkal
Kezdők bosszontani kazdag aranyonkkal,
Drága ezüstinkkel, ezekbe bízásinkkal,
9
Az Szerém borának nagy torkosságával,
Paráznaságokkal, rettenetes bűnökvel.
Azért ő haragja ellenönk gerjede,
Bosszúálló ostora reánk szálla,
Köztönk meghasonlánk, irígység, gyűlőség
Mi köztönk támada, kezdők egymást üldözni;
Nagy sok környöl való szép tartományokat
10
Jeles országokat Isten tőlönk elveszte.

60

1 – királyt. 2 – Nemrót = Nimród (középkori krónikáink a bibliai Jáfeltől vagy Nimródtól származtatják eleinket). 3 – Bendaguz = Bendegúz (Attila hun király apja). 4 – Havas elve = Havasalföld (azaz a havason túli terület; ugyanígy Erdély régi neve: Erdő elve, azaz erdőn túli terület). 5 – Szerbia. 6 – a tót a szlovákok régi neve nyelvünkben. 7 – Szilézia. 8 – lettünk. 9 – Szerémség. 10 – elvett.


Milyen hasonlóság figyelhető meg Farkas András énekének és Kölcsey Himnuszának
gondolatmenete között?

KECSKEMÉTI VÉG MIHÁLY
(? – ?)

Nevéből ítélve Kecskeméten született. Talán a város bírája volt. Felekezeti hovatartozása
bizonytalan. Ránk maradt egyetlen énekét, az LV. zsoltár parafrázisát a vers egyik kéziratos változata szerint 1567-ben szerezte. Költői ereje, szemléletessége, képgazdagsága Kecskeméti énekét
a század egyik legszebb magyar költeményévé avatja. Szövegét Kodály Zoltán átdolgozása tette
halhatatlanná (Psalmus Hungaricus, 1923).

LV. ZSOLTÁR

Mikoron Dávid nagy búsultában,
Baráti miatt volna bánatban,
Panaszolkodván nagy haragjában,
Ilyen könyörgést kezde ő magában.

Akarok inkább pusztában laknom,
2
Vadon erdőben széllel bújdosnom:
Hogynem mint azok között lakoznom,
Kik igazságot nem hagynak szólanom.

Istenem, Uram! kérlek tégedet,
Fordítsad reám szent szemeidet,
Nagy szükségembe ne hagyj engemet,
Mert megemészti nagy bánat szívemet.

Éjjel és nappal azon forgódnak,
Engem mi módon megfoghassanak,
Beszédem miatt vádolhassanak,
Hogy fogságomon ők vígadhassanak.

1

Csak rívok-sírok nagy nyavalyámban,
Elfogyatkoztam gondolatimban,
Megkeseredtem nagy búsultomban,
Ellenségemre való haragomban.

Látod jól, Uram, álnok szíveket,
Csak szemben való szép beszédeket,
De zabolázd meg az ő nyelvöket,
Ne tapodják le híremet-nevemet.

Hogyha énnékem szárnyam lett volna,
Mint az galamb elröpültem volna,
Hogyha az Isten engedte volna,
Innét én régen elfutottam volna.

Ugyan szememmel jól látom őket,
Én reám való gyűlölségeket,
Fülemmel hallom káromlásokat,
Igazság ellen feltámadásokat.
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Egész ez város rakva haraggal,
Egymásra való nagy bosszúsággal,
3
Elhíresedett az gazdagsággal,
Hozzá fogható nincsen álnoksággal.
4

Megszegték ezek esküvéseket,
9
Régen elhagyták az ő hütöket,
Nem hiszem immár egy beszédeket,
Mert megpróbáltam hitetlenségeket.

Gyakorta köztök gyűlések vagynak,
5
Özvegyek, árvák nagy bosszút vallnak,
Isten szavával ők nem gondolnak,
6
Mert jószágokban felfúvalkodtanak.

Ezeknek szájok zsírosb az vajnál,
Síkosb ajakok az faolajnál,
Élesb az nyelvek az éles kardnál,
Szájokban nincsen egyéb álnokságnál.

Keserűségem ennyi nem volna,
Ha ellenségtűl nyavalyám volna,
Bizony könnyebben szenvedtem volna,
Magamat attul megóhattam volna.

Te azért, lelkem, gondolatodat
Istenben vessed, bizodalmodat,
Rólad elvészi minden terhedet.
És meghallgatja te könyörgésedet.

Én barátomnak az kit vélek volt,
Nagy nyájasságom kivel együtt volt,
Jó hírem, nevem, tisztességem volt,
Fő ellenségem most látom hogy az volt.

Igaz vagy, Uram, ítéletedben,
Az vérszopókat ő idejekben
Te meg nem áldod szerencséjekben,
Hosszú életek nem lészen ez földön.

7

Csuda szerelmét én hozzám láttam,
Kivel sokáig mind együtt laktam,
Az Istent véle együtt szolgáltam,
Ily álnokságot soha nem gondoltam.

Az igazakat te mind megtartod,
Az kegyeseket megoltalmazod,
Az szegényeket felmagasztalod,
Az kevélyeket alá hajigálod.

Keserű halál szálljon fejére,
Ellenségemnek ítéletére,
Álnokságának büntetésére,
Hitetlenségnek kijelentésére.

Ha egy kevéssé megkeserítöd,
Az égő tűzben el-bétaszítod,
Nagy hamarsággal onnét kivonszod,
10
Nagy tisztességre ismég felemeled.

8

Én penig, Uram, hozzád kiáltok,
Reggel és délbe, estve könyörgök,
Megszabadulást tetőled várok,
Az ellenségtől mert igen félek.

Szent Dávid írta az zsoltárkönyvben,
Ötvenötödik dícséretiben,
Melyből az hívek keserűségben
Vigasztalásért szörzék így versekben.

1 – sírok-rívok. 2 – régies igealakok (ma: lakni, bujdosni, stb.). 3 – híres/hírhedt a gazdagsága
miatt. 4 – veszekedések. 5 – kárt szenvednek. 6 – jószág = itt vagyon, gazdagság. 7 – hozzám való
szeretetét. 8 – pedig. 9 – hitüket. 10 – ismét
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Keressünk példákat Kecskeméti szövegében a bibliai zsoltárokra is jellemző gondolatritmusra!
Miért érezhette Kodály 1923-ban időszerűnek a zsoltár szövegét, amikor zeneművet írt
Kecskeméti szövegére?

HUSZÁR GÁL
(1512 – 1575)

Jelentős énekszerző és nyomdász. Magyaróvári, kassai, majd 1561-től debreceni prédikátor.
Itt adta ki A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek (1561) című énekeskönyvét, mely
a későbbi evangélikus és református énekeskönyveknek egyaránt alapjául szolgált. Ő nyomtatta
ki Sztárai Mihály, Mélius Juhász Péter és Bornemisza Péter számos munkáját. Debreceni nyomdájának utódja ma is működik. Ugyanitt az egyetem előtti parkban szobor őrzi emlékét.
Könyörögjünk az Istennek szent lelkének,
Bocsássa ki magas mennyből az ő világát,
Végye el mi szívünknek minden homályát,
Hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Ó szent lélek árváknak kegyelmes atyja,
Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója,
Hitökben elesteknek erős gyámola,
És az ő gyönge hitöknek csak te vagy táplálója.
Te vagy az mi lelkünknek édes vendége,
Az mi szomorú szívünknek igaz öröme,
Lelki háborúinknak csendesítője,
Az örök életnek bennünk csak te vagy elkezdője.
Te tanítád régente az prófétákat,
Igazgattad ő nyelveket és írásokat,
Te tötted bölccsé az szent apostolokat,
Hogy megtérítsék te hozzád mind e széles világot.
Vedd el az mi szívünknek hitetlenségét,
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét,
Rontsd el az gyűlölségnek kegyetlenségét,
Engedd az te szent hitödnek mindenütt egyességét.
Válassz minket magadnak élő templomul,
Vegyed mi könyörgésünket szent áldozatul,
Vedd ki mind ez világot az kárhozatból,
Engedj igaz hitből való kimúlást ez világból.
Dicsértessék felséges atya Úristen,
Legyen áldott az te neved fiú Úristen,
Ezekkel egyetemben szent lélek Isten,
Maradjon az te áldásod az te bűnös népeden.


A himnusz műfajának milyen jellegzetességeit ismerhetjük fel Huszár Gál énekében?
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JEREMIÁD A 16. SZÁZADBÓL
A reformáció énekköltészetének sajátos műfaja a jeremiád. Az ismeretlen szerző ezekben a
panaszos, hazafias költeményekben Jeremiás próféta siralmai 5. fejezete nyomán mutatja be a
magyar haza romlását. A jeremiádokban is megfigyelhető a zsidó-magyar sorspárhuzamon
alapuló prédikátori történelemszemlélet. Az itt közölt jeremiád 1560-ban jelent meg először
Huszár Gál énekeskönyvében.

Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról,
Az nagy siralmat, kit Jeremiás régen írt zsidókról:
Emlékezzél meg, hatalmas Isten, nyomorúságinkról,
Tekénts mi reánk, állj bosszút immár mi nagy romlásinkról!
Mert örökségünk tőlünk fordula pogán nemzetségre,
Mi lakóhelyünk szálla mi rólunk idegen népekre.
Édes atyánktól immár megváltunk, árvaságra juttunk,
Édes anyánkval mind egyetembe özveggyé maradtunk.
1

Megszomjúhozván, minnen vizünket drága pénzen isszuk,
Nagy fáradsággal bégyűjtött fánkat immár áron vesszük.
Mi ellenségink éles szablyákot fejünk felett forgatnak,
Erős munkában fáradt testünknek nyugodni sem hagynak.
Az pogánságnak oly nagy rabságra mimagunkat adtuk,
Hogy csak kenyérrel mi éhségünket megelégíthessük.
Sírván mondhatjuk felséges Isten! vétkei atyánknak,
Kik mi közőlünk régen elmúltak, mi reánk szállának.
Kegyetlen szolgák nagy dihösségvel rajtunk uralkodnak,
Nem találhatunk már reménséget szabadúlásunknak.
Nagy félelemvel és rettegéssel pusztában búdosunk,
Eledelünket, mi életünket kezünkben hordozzuk.
Testünknek bőre, mint az kemencze elszáradt, elégett,
Az nagy éhségnek ő tüze miatt ugyan megsült, veszett.
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Asszonyállatok tisztaságokban meggyaláztatának,
A gyenge szüzek sok várasokban szeplőket vallának.
Az fejedelmek akasztófára felfüggesztetének,
És vén népeknek ő tekéntetek nem böcsültetének.
Ifjú népekkel és gyermekekkel gonoszúl élének,
Kegyetlenséget, éktelenséget köztünk mívelének.
Az mi szívünknek minden öröme már elfogyatkozék,
Gyülekezetünk nagy siralomra fordúla, változék.
Az mi fejünknek szép ékessége közőlönk kiesék,
Jaj mind éltiglen immár minékünk, mert igen vétkeztünk.
Nagy bánat miatt mi szívünk, lelkünk igen keseredék,
És a mi szemünk siralom miatt mind megsetétödék.
Keresztyéneknek lakóhelyeket, kit elpusztítanak,
Vadak és rókák, hamis tanítók most immáran lakják.
Te kedig kegyes, irgalmas Isten örökké megmaradsz,
Te országodban, birodalmadban örökké megállasz.
Miért örökké elfeledkezel mi rólunk Úristen,
Mire hagysz minket sok ideiglen ez veszedelemben.
Téríts te hozzád és mi megtérünk kegyelmes Úristen,
Újíts meg immár az mi napinkat mint régi üdőben.
Eképpen síra szent Jerémiás ő könyörgésében,
Mikor az Isten megnyomorgatá zsidókat inségben.
1 – saját vizünket.





Hasonlítsuk össze a jeremiád szövegét Jeremiás siralmai 5. részével! Milyen mozzanatokra
helyezi a hangsúlyt a magyar énekszerző?
Milyen nyelvi eszközök kölcsönöznek a jeremiádnak komor ünnepélyességet?
A jeremiád műfaja XVI. századi jelenség. A “jajjos” előadásmód azonban nehéz történelmi
időkben ismételten felbukkan költészetünkben (Rákóczi-nóta, Kölcsey Himnusza). Keressünk
irodalmunkban további példákat e sajátos hangvételre!
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BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN
(? – 1563)

Ferences szerzetesből lett protestáns prédikátor. Szikszón, Abaújszántón, majd Göncön működött. A magyar reformátorok első, humanista műveltségű nemzedékéhez tartozott. Műveit
Krakkóban (korábbi tanulmányai színhelyén) jelentette meg magyar nyelven. Jelentősek prózai
zsoltárfordításai (1548) és Krónika ez világnak jeles dolgairól (1559) című műve. Ez az első
nyomtatott magyar világtörténelem. Szemléletére a humanista történetírás és a wittenbergi történelemszemlélet hatott. Az Ószövetségre alapozott reformátori nézet szerint a Krónika háromszor
kétezer évre osztja a világ történetét, s a történelem végét a közeli jövőbe helyezi. E szemlélet
forrása elsősorban a német Johannes Carion Világkrónikája (1532). A honfoglalástól kezdve
Benczédi elsősorban a magyar történelmet tárgyalja Bonfini humanista krónikája nyomán.
Szembetűnő a prédikátor harcos hazafisága.

KRÓNIKA EZ VILÁGNAK JELES DOLGAIRÓL
– részlet –
Várad ostroma
Isten segítségébűl az ostromlás alatt az asszonyi fehérnép is nem keveset segített vala, akik
férfiaknál nagyobb számmal állíttatván lenni (hogy a férfiak már naponként nagyobb számmal
elhullottak volna), az belső kőfalak romlásiról nemcsak minden törésekhez igen nagy szorgalmatossággal hordanák az hajigálni való köveket, hanem az erősei ki az ellenségre is szüntelenül,
nagy sűrűséggel szórná, hajgálná, némelyek pedig a forró faggyút és vizet bizonyos edényekben
a katlanokról nagy serénységgel hordják és nyakokba s szemközbe való hajgálásra a férfiak kezébe
szolgáltatni gyorsalkodnak vala. És valamennyiszer az ellenség egymás segítésében Allah, Allah
kiáltással a mieink ellen nagy sivalkodással jőne: ők is ott benn hasonló móddal mindannyiszor
a Jézus nevének segítségül való hívásával, valahol kik volnának bennek, a férfiakkal együtt
sivalkodnának s magok között is egymást biztatván, nagy teli torokkal kiáltanának. Azonban
pedig oly bátorsággal volnának, hogy a lábok alatt fetrengő elhullott testektől, azokat által- s meg
általhágdosván, mintha mind éltig olyan állapotban forgottak és éltek volna, semmit nem
irtóznának.
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Mit tudunk meg e rövid szemelvényből a korabeli harcmodorról?

Az első magyar nyelvű világtörténelem címlapja
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DÁVID FERENC
(? – 1578)

A kolozsvári szász polgár fia katolikus papként kezdte teológiai pályáját. A gyulafehérvári
iskolában humanista szellemben nevelkedett. Innen került Wittenbergbe, s hazatérése után a
lutheri reformáció harcos védelmezője lett. A magyar ajkú evangélikusok püspökükké is választották. 1559-ben híveivel együtt csatlakozott a helvét reformációhoz és Méliusszal karöltve végezte annak missziós munkáját. 1564-ben már református püspök és János Zsigmond fejedelem
udvari lelkésze. A fejedelmi udvarban ismerkedik meg Blandrata Györggyel, aki kezébe adja
Szervet Mihály Restitutio Christianismi (1553) című munkáját, a szentháromságtagadók alapművét. Dávid Ferenc működése nyomán maga a fejedelem és az erdélyi főurak egy része is antitrinitárius lett. János Zsigmond halála után (1571) Báthori István megfosztja Dávidot udvari állásától, ő azonban tovább harcol. Ellenfelei végül bebörtönzik. Itt halt meg néhány hónap múlva.
A humanista szellemű Dávid Ferenc a keresztyén hit teljes megtisztítását tűzte ki célul, így jutott
el a keresztyénség alaptételének kétségbevonásáig. Hitelvei nem észelvűségből születtek, hanem
törhetetlen hitbeli meggyőződésből. A keresztyénség megtisztulásától Dávid Ferenc Isten országának földi eljövetelét várta, s ennek időpontját 1570-re ki is jelölte. Harcos teológiai radikalizmusa
így vezetett végül a reformáció szélsőséges hajtásait általában jellemző messianisztikus miszticizmushoz.
Dávid Ferenc, mozgalmának jelentős nemzetközi kapcsolatait szem előtt tartva, vitairatainak
jelentékeny részét latinul írta. Magyar nyelvű írásai közül figyelmet érdemel a Rövid magyarázat
(Gyulafehérvár, 1567), a Rövid útmutatás (Gyulafehérvár, 1567) és Az váradi disputationak
igazán való előszámlálása (Kolozsvár, 1569). Az utóbbi Méliusszal folytatott nyilvános vitájának
anyagát adja közre.
Dávid Ferencnek a fegyelmezett művészi stílus iránt kevés érzéke volt. Méliushoz hasonlóan
írásai mégis fontos mérföldkövei a magyar irodalmi próza fejlődésének, hiszen többnyire ilyen
nehézkes stílusú művekben indult meg a beszélt magyar nyelv irodalmi nyelvvé formálódása.
RÖVID MAGYARÁZAT
– részlet –
Emlékezzünk meg, atyámfia, kérlek, amaz rettenetes históriáról, melyben megírja Mojzes,
miképpen ostorozta és elvesztette az Úristen az Izrael népét ennekokáért, hogy mikor immár
elkelvén a Veres-tengeren nagyobb részét elmente volna a pusztának, be nem akart menni a
Kánaán földébe, noha az Isten megparancsolta volt, és a nép megijedvén a Kánaán földére bocsáttatott sok számú kémeknek szava által vissza akart Egyiptusba térni. …
Olvasd kérlek és vedd jól eszedbe az históriát, mely vagyon Mojzes negyedik könyvének
tizenharmadik és tizennegyedik részében. Mert mi es ez ideig mind tévelyegtünk még az lelki
pusztában és nem mentünk bé az megigért Kánaán földében, azaz ama tiszta apostoli tudományon
fundáltatott anyaszentegyházba, de immár szinte annak határába vagyunk, melyben hogy
bémehessünk, ennél könnyebb ut nem találtatik, amint e következendő beszédben meghallod.
Mi értünk irattatott meg ez feljül megmondott historia, kikre immár ez világnak utolsó része
szállott, a mint mondja szent Pál (I.Corint, 10). Eszönkben kell azért minekünk ez históriából
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vennünk, hogy az Úristen minden késedelmesség és veszedelem nélkül be akarta az Izrael népét
vinni a Kánaán földére és azért küldötte el az kémeket, hogy a földet megkémeljék és hogy az jó
földnek gyümölcsében hozzanak, kivel a népet gyenyerködtessék és a földnek kévánságára
indítsák. De mivelhogy a nép az Úrnak nem engede, megölettetének a kémek, a nép penig vissza
térítteték és addig tévelygett a pusztában, míglen mind fejenként Mojzessel és Áronnal, a
főhadnagyokkal egyetemben megemésztetének.


Dávid Ferenc számos szóalakot, igekötőt, toldalékot a maitól eltérő formában használ.
Keressünk ezekre példát!

MÉLIUS JUHÁSZ PÉTER
(1536 – 1572)
A helvét reformáció legharcosabb hazai képviselője és a reformáció két fontos műfajának, a
prédikációnak és a vitairatnak első jeles művelője, akit az egyháztörténetírás nem méltatlanul nevez Debrecen Kálvinjának.
Mélius Somogy megyei kisnemesi családban született. Tolnán Szegedi Kis István reformátor
tanítványa volt, majd Wittenbergben folytatott tanulmányokat. Luther és Melanchthon városában
nemcsak teológiai, hanem humanista és természettudományos ismereteit is gyarapította. Amikor
1558-ban elfoglalja debreceni lelkészi állását, már a helvét reformáció híve. 1561-től a tiszántúli
egyházkerület első püspöke.
Mélius egész élete hitviták közt telt, kezdetben a katolikus és lutheránus elvekkel szemben igyekezett bizonyítani igazát, majd a keleti országrészekben egyre erősődő anabaptizmus és antitrinitarizmus ellen vette fel a szellemi harcot. Debrecent ő tette a svájci irányú reformáció hazai központjává. Ebben harcos személyiségén, kiváló felkészültségén és szónoki képességén túl persze nem
csekély szerepe volt a város sajátos korabeli helyzetének is. Debrecen ebben az időben az ország leggazdagabb mezővárosa, fejlett kézműiparral és gazdag kereskedőpolgár réteggel. Nem véletlen,
hogy Heltai Gáspár kolozsvári vállalkozása mellett itt működik a század legjelentősebb hazai nyomdája.
A debreceni püspök tudatosan állítja a nyomdát működése szolgálatába. Itt jelennek meg
nagyhatású prédikációi ( A kolossébeliekhez írt levél magyarázata, 1561, A Krisztus közbenjárásáról való prédikációk,1561, Magyar Prédikációk, 1563, Válogatott prédikációk, 1563, A
Szent Jánosnak tett jelenésnek magyarázása, 1568.) és vitaíratai, melyek közül a legnevezetesebb
a szentháromságtagadó Arany Tamás ellen írott műve (Az Arany Tamás hamis és eretnek tévelygéseinek meghamisítása, 1562).
Mélius a református hittételek első rendszerezője. Lelkésztársaival együtt előbb a Debreceni–
egervölgyi hitvallásban (1562), majd az 1567-ben a debreceni közzsinaton jóváhagyott hitvallásban és egyházi szabálygyűjteményben foglalta össze a református egyház szertartási, házasságjogi, gazdasági és politikai kérdéseit. Ez a két munka évszázadokra meghatározta a magyar
kálvinizmus életét.
Mélius teológiai művei komoly humanista műveltségről is tanúskodnak, de erre vall a gyógyfüvek használatáról írt Herbáriuma is (Kolozsvár, 1578), az első magyar nyelvű növénytani munka.
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A KRISZTUS KÖZBENJÁRÁSÁRÓL VALÓ PRÉDIKÁCIÓK
– Előljáró beszéd –
A MAGYARORSZÁGI KERESKEDŐ
és áros népeknek, Istennek kedvét és ártatlan életet kér a Krisztus Jézus által
1

Mikoron a Sátán az ő csalárdságának tévelgésével mind ez világot elhitette volna és a rettenetes
bálvány imádásban pórázon viselné, könyörüle rajtunk a felséges Atya mindenható Isten és az ő
szent Fia által kijelentett akaratját a szent Evangéliomnak világosságát feltámasztá, mely világosság
a hamar eljövő ítélet napjának előljáró jele. A mi nyomorult nemzetünket is részessé téve azon
világosságban. De azt tiáltalatak terjeszté ki ilyen hamar közöttünk. Mert a széllyel való járásban
ti vöttétek és hallottátok előbb egyebeknél és ti dicsértétek s beszéllettétek egyebeknek az Istennek
kegyelméről való tudománt. Illendő dolognak ítélem azért ezt e kis könyvecskét, kit a mi idvözülésünknek okáról mastan kiadok, hogy a ti nevetek alatt bocsássam ki. Vegyétek jó néven azért
és könyörögjetek az Úr Istennek érettem, hogy az Ő nevének tisztességére hamar több szolgálatot
tehessek a ti lelkötöknek vígasztalására és minden keresztyén atyafiaknak az igaz hütben való
2
3
éppölésére. Döbrötzönben írta Minszent havának 1. napján.
Mélius Péter a Döbrötzöni Lelkipásztor.
1 – áros vagy árus = portékáját áruló, piacozó, kereskedő. 2 – az igaz hitben való épülésére. 3
– november 1-je a mindenszentek ünnepe, amikor az emberek elhunyt szeretteikre emlékeznek.
•

Az elöljáró beszéd tanúsága szerint mit köszönhet a hazai reformáció a külföldi piacokat is
látogató debreceni kereskedőknek?

HERBÁRIUM
– részletek –

Serpyllum

DE SERPYLLO
Kakukkfű

Quandel

A kakukkfű kettő. Egyik magasan terem, erdőn, kertekben felnő, nagyobb levele vagyon, veres
virága. Ezt kerti kakukkfűnek híják.
A másik apró, a földen ugyan elterül, akivel élnek a barbélyok. Ez a kisebbik, az mezei, szagosb, jobb. Ugyan harmadféle kakukkfű is a kertben nagy, de nincs szaga. Házhelyen is terem,
nem jó ez. Nyíri kakukkfű ez.
Természeti
Igen megmelegít a kakukkfű, azért vizeletet, megszorult havi kórságot indít.
Belső hasznai
1
Ha borban megfőzed, gyakorta iszod, undok nyálat, akiből kő lészen, kiűzi, mint egy ennyű,
2
olyan taknyot hoz ki a vesékből, havi kórságot indít, hastekerést, hasfájást, vérhasat gyógyít,
belső sebeket, szakadásokat gyógyít. Tüdőnek, májnak, lépnek beszorulását megnyitja.
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3

4

Aki vért pök, főzze meg mézes ecetben, azt igya, meggyógyul. Ha succussát, levét, vizét vé5
szed, ecettel iszod, azon haszna. Igen jó mindennap enni étekben, étket borsfűvel, kakukkfűvel
főzni, minden mérget, kígyót elűz. Próbált dolog.
Ha penig a kakukkfüvet Glicerizával, azaz édes gyökérrel, Anisommal, bécsi köménnyel bor6
ban megfőzed, meggyógyítja a száraz kehet, hurutot, ha gyakorta iszod. Próbált ez is.
Stangariam, azaz torokgyékot gyógyít, erőtlen gyomrot melegít, erősít, ételt kévántat, ha úgy
élsz véle, amint mondám, hogy borban köménymaggal, gyömbérrel öszvefőzed és Sz. János
7
kenyerével gyakran iszod, a gyomorra kötöd, emésztetlenséget gyógyít.
Külső hasznai
A kakukkfű főszédelgést gyógyít, agyvelőt erősít, ha a fejet a vizével mosod, az füvét ecetben
öszvetörvén, a főre kötöd.
8
A kakukkfű vizét a rózsaecettel ha öszvetimporálod és ölgíted, az homlokot, vakszemet kened
9
10
véle, orrába fúvod, Phrenesim, azaz hagymázt gyógyít. Azon haszna a kakukkfűnek szinte, mint
az fekete gyopárnak.
1 – enyv, nyálkás váladék. 2 – hasgörcs. 3 – köp. 4 – kivonatát, nedvét. 5 – ugyanúgy használ.
6 – száraz köhögés. 7 – szentjánoskenyér = Arábiában honos fa hüvelyes termése, szárítva finom
csemege. 8 – összevegyíted. 9 – lázas betegségek összefoglaló régies neve. 10 – szintén.


Ellenőrizzük Melius receptjének használhatóságát egy modern füveskönyv segítségével!

Prunus

DE PRUNIS
Szilvafa

Pflaumenbaum

Természeti
Az besztercei szilva igen jó, mennél édesb, annnál jobb. Amely szilva savanyú ízű, szorító,
1
hidegítő . Aki igen édes, mint az besztercei, drancsai, ezek haslágyítók.
Belső hasznai
Ha az aszú szilvát vízben megfőzöd erősen, rézrostán általszűröd, ismeg más vízben főzöd,
száraz violát, nádmézet vetsz belé, és lassú szénnél főzöd, Diaprunus lészen neve, ez igen jó a
hideglelés ellen.
Külső hasznai
Ha a szilva enyvét ecetben főzöd, az olt varat meggyógyítja.
Ha a szilva levelét borban főzöd, szájnak és ínednek rothadássát meggyógyítja.
1 – Melius korában a növények valódi hatóanyagait még nem ismerik. A növények természetéről
alkotott elképzelése azon az ókori eredetű ún. humorális (humor = nedv) elméleten alapszik, mely
szerint a négy alapelem (tűz, föld, víz, levegő), a négy alaptulajdonság (száraz, hideg, nedves,
meleg) és a négy testnedv (vér, fekete epe, nyálka, sárga epe) egyensúlya biztosítja az emberi test
egészségét. A beteg testben megbomlott egyensúlyt tehát szárasztó, hidegítő, melegítő vagy nedvesítő hatású gyógynövények használatával lehet helyreálltani.
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HELTAI GÁSPÁR
(1515 – 1575)

Heltai Nagyszeben környékei erdélyi szász család sarja. Ifjúságáról alig tudunk valamit. Művei
arról tanúskodnak, hogy felnőtt fejjel a német mellett már kiválóan ismerte és művelte a latin és
a magyar nyelvet is, s írásainak szellemisége alapján minden további nélkül magyar írónak
tekinthetjük.
Eredetileg feltehetően katolikus pap volt,
aki 1538 körül lett lutheránussá, s így került
közel 30 évesen a wittenbergi egyetemre, ahol
Luther és Melanchthon előadásait hallgatta. A
negyvenes évek közepe táján tért haza, és attól
kezdve élete végéig Kolozsvárt lelkészkedett.
A humanista műveltségű, de gyakorlati érzékkel is megáldott Heltai rendkívül nyitottnak
bizonyult a 16. század új eszméi iránt. Az ötvenes években, amikor Erdély magyar ajkú
lakossága körében is nagy erővel terjedni kezd
a helvét reformáció, Heltai maga is Zwingli és
Kálvin szellemében kezd prédikálni. Egy
évtized sem telik azonban el, s a város főlelkésze Dávid Ferenc hatására antitrinitárius, azaz
szentháromságtagadó eszméket kezd hirdetni.
Heltai Gáspár, mint annyi erdélyi lelkésztársa,
végigjárta tehát a reformáció összes
lépcsőfokát.
Kolozsvár a 16. század közepén az egyik legfejlettebb magyar város. Kézműves polgárságának komoly művelődési igényei is vannak.
Ezt ismeri fel Heltai, amikor 1550-ben társtulajdonosa lesz Hoffgreff György új nyomdájának.
Heltai Gáspár
E nyomdai vállalkozásnak az évtized végén már
Cseh Gusztáv rézkarca
ő a tulajdonosa, majd a hatvanas években
papírmalmot, gőzfürdőt és egyéb üzleteket is birtokol. Heltai nyomdája a század egyik
legeredményesebb hazai tipográfiai vállalkozása. Szinte ontja az egyházi és világi kiadványokat:
énekeskönyvek, bibliafordítások, hitvitázó iratok, széphistóriák, históriás énekek és iskolai tankönyvek jönnek ki egymást váltva Heltai keze alól. A vállalkozást halála után fia és özvegye viszi tovább.
Heltai Gáspár irodalmi munkásságának sokszínűsége nagyfokú nyitottságról és széleskörű
humanisztikus műveltségről tanúskodik. Írásainak többsége latin vagy német nyelvű művek
átdolgozása.
A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (1552) Sebastian Franck
(1499-1542) német anabaptista falusi prédikátor erkölcsnemesítő prózai műve nyomán készült.
Szintén német források alapján állította össze Száz fabula (1566) című mesegyűjteményét. Heltai
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1

fabuláinak többsége aiszóposzi eredetű állatmese, melyeket a magyar szerző a reformáció
szellemében fogant erkölcsnemesítő magyarázatokkal lát el. Van köztük azonban nemzetközi
vándormotívumot feldolgozó novellisztikus terjedelmű, “magyar mese” is. Ilyen a híres 99. fabula
(A nemes emberről és az ördögről), melyben a jobbágynyúzó uraságot furfanggal ragadja el az
ördög. A történet tömörebb változata Bornemisza Péter Ördögi kísértetek című munkájában is
megtalálható.
A Háló (1570) egy, a reformáció szellemiségével szimpatizáló spanyol dominikánus szerzetes
2
latin nyelvű írásának átdolgozása. Heltai nem titkolt célja az inkvizició szörnyűséges
tevékenységének bemutatásával az, hogy az erdélyi olvasót elidegenítse a katolikus Habsburghatalomtól. Az eredeti mű szellemiségétől eltérően itt kap hangot Heltainál először a szentháromságtagadás igazolása is.
A német eredeti nyomán készült Ponciánus császár históriája (1572) elsősorban gáláns,
szórakoztató olvasmány, ez az első magyar nyelvű novelláskötetünk. A mintául szolgáló keleti
eredetű, de keresztyén mezbe bújtatott vértelen középkori Szindbád- történetek a kolozsvári író
keze nyomán életszerű, mozgalmas és lélektanilag is többnyire hiteles novellává kerekednek.
Heltai élete utolsó éveiben Chronika az magyaroknak dolgairól (1575) címmel megírta a ma3
gyarok történetét. Forrása Mátyás király történetírójának, Bonfininek 1568-ban Bázelben megjelent latin nyelvű krónikája volt. Heltai lehántja a humanista történetírás rómaias mázát, a históriából regényes krónikát formál. A Mátyás királyról alkotott képet például a népi emlékezetben
ekkor még elevenen élő anekdotikus mozzanatokkal gazdagítja. Heltainak ez a műve erőteljesen
formálta a későbbi magyar történeti gondolkodást, hiszen ő adta például először magyar nyelven
olvasói kezébe népünk eredetmondáját, valamint Bánk bán és a Hunyadiak történetét.
Heltai Gáspár életműve láthatóan túllép a reformáció hitújító programján, benne a 16. század
egyik legjelesebb magyar prózaíróját tisztelhetjük.
1 – Aiszóposz (Kr. e. VII-VIII. század fordulója) görög rabszolga, aki tanító célzatú állatmeséivel
(fabula) vált híressé. A reformáció kora is kedvelte a műfajt, Luther maga is írt fabulákat. 2 –
Az inkvizíciót (latin “vizsgálat”) a katolikus egyház az albigensek üldözésére hozta létre a 13.
század elején. Ez a törvényszék később erőszakot is alkalmazott az eretnekek ellen. Különösen
hírhedt volt a spanyol inkvizíció. A 16. század közepétől tevékenysége elsősorban a reformáció
ellen irányult. Ténylegesen csak a múlt század közepén szűnt meg működése. 3 – Bonfini, Antonio
(1427-1502) Mátyás király olasz származású történetírója.
SZÁZ FABULA
– részletek –
TIZENHATODIK FABULA
Az oroszlánról és egérről
Egy oroszlán elnyútózván az erdőben, elaluvék. Melléje gyűlvén a mezői egerek, ott játsza1
doznak vala környüle. És a kergetésbe az egyik reája szekelék az oroszlánra. Felserkenvén az oroszlán, megkapá az egeret. Az egér mondá az oroszlánnak: “Kérlek tégedet, nagy uram ne haragudjál reám. Ellened nem akartunk vétni szánszándékkal, és semmivel nem akartunk megbántani.
2
Kérlek, megbocsásd vétkeinket, mert nyavalyás férgecskék vagyunk” etc. Az oroszlán gondolkodni

74

kezde, mondván: “Micsoda állat ez? Egy szegény és nyavalyás féreg. Ha ezen bosszút állani akarnál,
micsoda volna? Csak szömérem dolog volna. Mert ez nem arra való, hogy ezen bosszút kellene
állanom.” Megbocsátá ez okáért minden vétkét őnéki, és szabadon elbocsátá az egeret, és hálaa3
dással elválék tőle. Egy kevés idő múlva az oroszlán mulatni méne az erdőbe. És tőrbe esvén igen
kezde ríni és sírni, és igen jajgata, miérthogy látta, hogy fogollyá esett volna. Hallván ezt az egér,
4
hamar odasiete a hivalkodásra, hogy meglátnája, mi lelte volna az oroszlánt. És mikoron meglátta volna az oroszlánnak fogságát, mondá: “Ne félj! Légy jó reménségbe! Eszembe jut a te jótéted,
hogy szabadon elbocsáttál. Én is ahhoz képest megszemlélem a kötéseket a köteleken, és megrágom
éles fogaimmal azokat, és ottan megszabadulhatsz.” És megrágá a köteleknek a csomójokat, és
ottan megódának egymástól. És az oroszlán megszabadula, és nagy örömmel az erdőbe menni
kezde.
Értelme
Senki el ne higgye magát az ő uraságában, nagy tekintötiben és nagy méltóságában, hogy
ahhoz képest megutálná a szegént és a megnyomorultat. Ha valamiben vétközik, és egyenesen
nem találja a dolgot, nem kell az okáért mindjárást megnyúzni. Mert az Úristen csodálatos az ő
cselekedetiben: ki gyönyörködik az alázatosoknak felmagasztalásába. Ez okáért tarts az Istennek
ítéletitől, és meg ne utáljad a szegény nyavalyást; hanem légy engedelmes és kegyelmes hozzá.
Úgy történhetik, hogy ő, noha alávaló és szegény, ugyan nagy és igen szükséges dologban
szolgálhat és használhat tenéked.
1 – szökött, ugrott. 2 – etc. (latin “et cetera”) = stb. 3 – a tőr szó jelentése eredetileg: hurkos
szerkezetű kelepce, csapda; innen jönnek ezek a kifejezések: tőrbe csal, tőrbe ejt stb. 4 – hívásra,
kiabálásra.


Figyeljük meg, hogyan kapcsolja össze Heltai a fabula értelmét a reformációs tanítással!

ÖTVENNYOLCADIK FABULA
1
A hangyáról és szekcsőről
Egy hangya külemb-külembféle magokat gyűte és horda be egy odúba. Télbe, midőn
valamennyére szép idő lött volna, kihorda a nedves magokból a szélre, hogy megszárasztanája
őket. Talála odajönni egy szekcső. Az, látván a magokat, könyörgeni kezde a hangyának, hogy
részt tönne neki benne. Felelé a hangya: “Nincs-é tenéked?” Felelé a szekcső: “Nincsen.” Mondá
a hangya: “Mint vagyon ez? Mit műveltél nyárba, hogy nem gyűtöttél?” Mondá a szekcső:
“Akkoron alá-fel szektem, és a melegbe gyönyörködtem és éneklettem.” Mondá a hangya: “Ha
nyárba hivolkodtál és vigadtál, eredj el mostan is, szekjél és mondj vigasságos éneket. Bizony, ebbe
nem észel.” És betakarítá a magokat az odúba.
Értelme
E fabula erre inti a hivolkodó resteket, hogy ne hivolkodjanak, hanem hivataljokban eljárván
munkálkodjanak, nemcsak az önnen szükségökért, hogy magoknak legyen mit enniek, inniok és
müvel magokat megruházzanak. Hanem hogy az ő alatta valóit is eltáplálhassák, és az Istennek
tiszteletire segítségül lehessenek adományokkal, és a szegényeket is megsegíthessék alamizsná-
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jokkal. Mert, mint Salamon mondja, a rest kéz szegénséget nemz. A szegénségből kuldulás támad,
mely igen nagy szidalom és ugyan bűn. Azért mondja Salamon: Te rest, menj el a hangyához, és
tanolj bölcsességet tőle etc. De mostan minden ember elkörüli a dolgot. És onnég vagyon ennyi
kuldus és seggen ülő tolvaj.
1 – szöcske (később A hangya és a tücsök címen vált nálunk ismertté ez a mese).

KILENCVENKILENCEDIK FABULA
Egy nemes emberről és az ördögről
– részletek –
Egy kegyetlen és szegényekre éhezett nemes ember igen kegyetlenül nyomorgatja vala a szegény
jobbágyokat, mind törvéntelen adóval,dolgoztatással és különb különb színek alatt való sarcol1
tatásokkal és bírságokkal, annyira, hogy teljességgel megnyomodtanak vala szegény jobbágyok
az ő kegyetlensége miatt. (…) Azonközbe elejbe kezde jőni lovon egy emberszabású, veres nagy
agyarú, hasított süvegben. Megkérdé azt a nemes ember: hova megy? Felele az: “Szolgálatot keresni
megyek.” Mondá a nemes ember:”Honnét való vagy és kicsoda vagy?” Mert énnekem kellene olyan
szolga.” Felele az: “Én vagyok a pokolbeli ördög: ha ezekokáért kell szolgálatom, meglátod, hogy
híven szolgállak.” - “Légy ispánom, hogy gyötörhessem a pórokat.” Mondá az ördög:” No hadd
reám, sok időtől fogva forgottam efféle tisztbe.” Mondá a nemes ember: “Mit adjak neked esztendeig
a te hívséges szolgálatodért?” Felele az ördög:”Semmit ne adj; hanem esztendő múlva, amit a
jobbágyok ingyen és jó szívekbül ajánlanak énnekem, a legyen jutalmam és bérem.” (…)
És midőn a nemes ember lovon mene, és az ispán utána menne, és közelgöttenek vala egy
falujához, mondá az ispán a nemes embernek: “Tisztelendő uram, tudja kegyelmed, hogy az én
időm betölt és esztendőm immár elmúlt és mind eddig is semmi jutalmom nem volt.” Felele a
nemes ember:”Jó szolgám, jámbor vagy, és jámborul cseleködtél, de jusson eszedbe, mint szegődtünk egymással.” (…)
Mikoron a faluba tovább mentek vala, egy ház előtt egy kis leányka vala. És ez látván a nemes
2
3
embert, megijede tőle és befutamék az udvarba az anyjához, hol az üszőt feji vala és kiáltva mondá:” Anya, anya, ihol jő a nemes ember, a mi urunk.” Felele az anya:”Ördög vigye el a vérszopó
kegyetlen árulót. Talán valami dögöt érzett valahol és arra jő bírságra.” - Hallván ezt az ispán,
mondá a nemes embernek: “Hallod-e mit mond a szegény asszony? Felele a nemes ember: ”Hallom,
4
de nem szíve szerént mondja, hanem csak pakocsából. " Felele az ispán:”Bizon nem pakocsából
mondja, hanem szíve szerént ajánla tégedet énnekem. Ez okáért enyím vagy és elviszlek.” És
megragadá az üstökét és kezdé kiemelni a nyeregből. (…) Mondá a nemes ember: “Jaj, ha még
5
csak egyszer láthatnám szép veres karmazsin saruba kopogó nemes hölgyemet, jaj, ha csak egyszer
6
apolhatnám meg!” Felele az ispán: “Ne bánkódjál utána, vagyon társom, majd melléd hozza, együtt
ültök a fürdőbe, a kénköves tüzes tóba.” Mondá a nemes ember: “Megelégödném feleségemmel
egy feredő káddal, minek való egy egész tó?” Felele az ispán:” Minek tó? Még az is kicsin immár,
mert annyi sok urakat, nemeseket, kegyetleneket, hamisakat, vérszopókat, dúlófosztókat hordottam
társaimmal bele. Bizony, kik még hátra vannak a földön nemesek, minekünk nagy munkát
szeröznek: mert a tót nagyobban kell ásnunk, hogy azok is beleférjenek.”
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1 – megnyomorodtak. 2 – befutott. 3 – fiatal, még nem borjazott tehén. 4 – rágalomból. 5 – kékes
árnyalatú sötétpiros. 6 – csókolhatnám.


Milyen népmesei és milyen életképszerű elemeket figyelhetünk meg a 99. fabulában?

DEBRECENI DISPUTA
A századvég református-antitrinitárius hitvitáinak figyelemre méltó irodalmi terméke a
Debreceni disputa vagy másnéven Válaszúti komédia (1572). A szentháromságtagadók oldalán
1
álló szerző (talán Válaszúti György, a kolozsvári teológus diákok seniora ) a három “cselekedetre
osztott darabban nevetségessé teszi a debreceni lelkészeket, élükön Péter pápával (nyilván
Méliusról van szó ). A darab, melyet a kolozsvári diákok a keletkezés évében elő is adtak, humo2
ros-szatírikus nyelvezetével, disputációs jellegével Sztárai Mihály hitvitázó drámáira emlékeztet.
A Debreceni disputában a szerző hasonló eszközökkel jellemzi az ellenfeleket, mint ahogy Sztárai
tette: a református papok hatalmaskodók, gyávák, műveletlenek, akár csak Sztárainál a pápisták.
Ez a dráma cselekményvezetésében, a drámai szituációk kidolgozásában fejlettebb dramaturgiai
érzékre vall, mint Sztárai-féle előzményei. Tényleges hatása drámairodalmunkra azonban nem
volt, hiszen nyomtatásban csak századunkban jelent meg.
A hitvitázó dráma szereplői többnyire a kor ismert prédikátorai: Péter pápa maga Melius
Juhász Péter, György kardinál Czeglédi György váradi prédikátor. Dávid Ferenc Varga Ferenc
néven szerepel, apja ugyanis kolozsvári varga volt. A darab végén a szentháromságtagadókhoz
szegődő Vikárius Pál azon debreceni prédikátorok egyike, akik 1570 táján valóban csatlakoztak
a reformáció szélsőséges irányához (pl. Félegyházi Tamás). János Zsigmond fejedelmet, aki
szintén csatlakozott a mozgalomhoz, a király fiaként említi a színdarab.
1 – senior (latin “idős, öreg”) = a protestáns kollégiumok diákönkormányzatának vezető
tisztségviselője. 2 – A disputa nyilvános vitát jelent, meghatározott tárgyról, előre kijelölt
ellenfelekkel. A disputálás a korban népszerű pedagógiai módszer is.
ELSŐ CSELEKEDET
– részlet –
Péter pápa.

Oh boldogságos szentháromság! a te szent fiadért hálá légyen neked, hogy engemet, szegény nyavalyás bűnöst, ilyen igen jó szerencsével szerettél, ez világon
gazdagsággal látogattál; bővölködöm mindennel, és miképen a szép halacska a
vízben mily nagy gyönyörűségben él: itt e világon én is szintén azonképen élek.
1
Hírem, nevem olyan nagy van, hogy majd ama bölcs Alexandernek sem volt
nagyobb. Bizonyára ha az állapotomat megtekintem, akármely királynál is
boldogabb vagyok, mert neki az országra gondja vagyon, hadra gondja vagyon,
énnékem semmi afféle gondom nincsen. Szólok, beszélek valamit vasárnap a vak
2
parasztságnak, s hetedszaka osztán csak nyugszom. Feleségem szép gyenge
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vagyon, gyermekeim is szépek vagynak, élek mint az úr. De majd kimégyek a
kertbe, onnét osztán a halastóhoz ballagok, míg az ebédet készíti a szakács … De
micsoda csengést-pengést hallok? Azt gondolom, hogy Kárdinál György uram
jő; mert a paraszt nem jár olyan csengéssel-pengéssel. Hamar, te Dékány! láss ki.
Dékány.

Énnekem úgy tetszik, uram! hogy Kárdinál György uram jő; mert Várad felől
nagy port látok; a por alatt egy széltében négy szép lovat a kocsi előtt. De úgy
tetszik, hogy a papi süveg nem pápista módon áll a fejében!

Péter pápa.

De jó Dékány! miképpen áll a pápista pap fejében a karimás süveg! hogy csak
a süvegállásból is meg tudod választani a pápista papokat a Luther-papoktól.

Dékány.

Meghigyje te uraságod, hogy a Luther-papoknak oly dalin áll a süveg a fejekben, mint a hajtott nyestes kalpag a vitézlő embernek fejében; de az szegény pápista papoknak gyakorta még a szél is kifújja fejekből. Osztán azt is vettük
eszünkbe mü parasztok, hogy a mostani Luther-prédikátorok a szép gazda
3
asszonyra s kocsira igen szaggatnak és a jó lóra, kit bizony dolog, hogy igen
4
orrol az község.

Péter pápa.

No hagyj békét most aféle beszédnek, mert a kapu megzördüle. Tekints ki.

Dékány.

György uram volt, akit a por alatt láttam.

György kardinál. Egészséggel nagyságos uram! Isten adjon jónapot nagyságodnak. Mint vagyon
nagyságod háza népe?
Péter pápa.

Te is légy egészségben, szerelmes uram s barátom! Mint vagy, hogy vagy?
Termett-é a szőlő? Én Isten akaratjából egészséges vagyok, melyet kegyelmednek is, egyházi uraméknak is kivánok.
5

György kardinál. No hadd járjék a szőlő. Bizony a küssebb gondom is nagyobb annál. Oly esett
most, mely bizony nem esett soha is Magyarországban.
Péter pápa.

Mi dolog a szentlélek Istenért! Nám ugyan elhülék belé, mintha egy cseber
jeges vízzel öntöttek volna agyon.

György kardinál. No Istenemre mondom, amit hozzánk fogtak, elfelejtetik velünk a szentlélek
Istent.
Péter pápa.
Azt is meglássuk osztán. De mi dolog vagyon, mondd meg az istenért?
György kardinál. Ez, hogy nem tudom, Erdélyben micsoda eretnek doktor jött, azt Blandrata
6
Györgynek hívják - Isten elvesztette volna bár! Azt mondja, hogy csak egy az
Isten és Dávid Ferencet is elhajtotta melléje. Jaj bizony elveszünk. Ím soha
próféta nem voltam, de meglátja nagyságod, hogy igen nagy szégyent vallunk;
mert immár az én megyémben is vagynak olyak, kik melléje állottak és ugyanazt mondják, nincsen a háromság a szent írásban.
Péter pápa.

Bizony mondom, hogy ugyan megaluvék a vér bennem s az inam is alig bír. Mit
kell cselekednem? Tudja-é azt vikárius uram?

György kardinál. Tudja, s azóta nem is ett bánatjában; mert egy paraszt ember hozzája ment volt
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s azt kérdette, van-e a szentháromság az bibliában megírva? Hogy meg nem
mondhatta néki, megpirongatta a vak paraszt és úgy ment el tőle.
Péter pápa.

7

Vajjon a király fia vette-é e tudományokat az eretnek bestiáknak? Mert immár
majd megharagszom!

György kardinál. Igenis, sőt még meg is hagyta, hogy háromságos Istent soha senki előtte ne
prédikáljon.
Péter pápa.

Bizony igen félek rajta, hogy szintén úgy járunk ezuttal mü, mint régen még
8
egyszer a pápisták. De micsoda tanácsot adsz, jó György uram, hogy megma9
radjunk a mü tisztességünkben és minden marhánkkal?

György kardinál. Én te uraságodnak egyéb tanácsot nem tudok adni, hanem csak azt, hogy hívassa bé a papokat mind egyetlen-eggyig. Eskettesse meg erősen, hogy soha
egyebet nem vallnak, hanem amit uraságod vall, és mindenfelé írjanak a városoknak és faluknak, hogy efféle hütű embert mindjárt megfogjanak és megégessenek, ahol találnak; mert bizony elhiggye uraságod, hogy egy tartományt egy
írás nélkül való paraszt ejhajt azzal a tudománnyal, oly igen ragadó tudomány
az. Ezt hagyjad osztán, arra intsük mindeneket, hogy magokat megójják töllök;
mert ha rá nem vigyázunk, hitemre mondom, hogy elesik a gazda asszony fejéről a gyöngyös fedél.
Péter pápa.

Istennek jó eszköze és tanácsa ez, ezt bizony megfogadom. Bezzeg jól tette
kegyed, hogy hírré tötte. …

1 – Nagy Sándor (Kr. e. 356-323) makedón király, akire a 16-17. századi irodalom gyakran
hivatkozik. 2 – egész héten. 3 – a szaggat szó egyik régies jelentése: vágyik valamire. 4 – amit
rossz néven vesz a gyülekezet. 5 – De hagyjuk most a szőlőt. 6 – Blandrata György (1515-1588)
olasz származású orvos. Az inkvizíció elől menekülve Kálvin fogadta be Genfben, majd Kálvin
tanaival is szakítva előbb a lengyel, majd a magyar szentháromságtagadók egyik
vezéregyénisége lett.
7 – befogadta-é? 8 – Pápistáknak vagy pápásoknak nálunk a reformációtól kezdve a római katolikusokat nevezték. 9 – A marha szó nyelvünkben eredetileg vagyont
jelent (latin marcatus “piac, vétel”), szarvasmarha jelentésben a 16. században jelentkezik,
emberre vonatkozó goromba jelzőként pedig a 18. században.



A szatirikus ábrázolás milyen nyelvi eszközeivel él a Disputa szerzője?
Vessük össze a Debreceni Disputa és Sztárai Mihály Az igaz papság tiköre című drámájának
hangvételét!
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KÁROLYI GÁSPÁR
(1530 – 1591)

Németországi és svájci tanulmányai után 1563-tól – rövid megszakítással – gönci református
prédikátor és esperes. Aktívan részt vett az antitrinitáriusokkal folytatott vitában: fő ellenfele Egri
Lukács prédikátor volt, akit az észak-magyarországi protestánsok több eredménytelen zsinati
végzés (Gönc, Szikszó, Kassa, Sárospatak) után csak bebörtönzéssel tudtak elhallgattatni. Két
könyv (Debrecen, 1563) című munkájában “minden országoknak és királyoknak jó és gonosz
szerencséjöknek okairól” értekezik a 16. századi biblikus reformátori történelemszemlélet szellemében. Végső következtetése az, hogy az Istennek nem szolgáló nemzeteknek el kell veszniük.
Károlyi legmaradandóbb munkája a Biblia első teljes magyar nyelvű fordítása. 1586-ban kezdett hozzá vállalkozásához, melyben környékbeli prédikátorok is segítségére voltak. 1590-ben
jelent meg az erre a célra fölállított vizsolyi nyomdában. A Szent Biblia az évszázadok során a
legnépszerűbb magyar könyv lett, mintegy 300 kiadásáról tudunk. Mivel az egész országban
használták – s némi stiláris javítással ma is sokan olvassák –, döntő szerepe volt az egységes magyar irodalmi nyelv kialakulásában. Károlyi emlékét Göncön szobor őrzi. Reményik Sándor A
fordító című versével, Tóth-Máthé Miklós Megszámlálta futásodat… című kisregényével tisztelgett emlékének.
A SZENT BIBLIA ELŐSZAVA
– részlet –
Nagy gondviseletlenség volt azért és Istenhöz és az ő szent ígéjéhöz nagy idegenség, hogy
holott minden nemzetségnek nyelvén vagyon az Istennek könyve, a magyar nemzetség arról enni
ideig gondot nem viselt. Bizony az Heltai Gáspár munkája és az Melius Péteré bizonságot tészen
arról, hogy találtattak volna olyak ezelőtt is, kik a munkát nem restellették volna, ha az fejedelmek
arra gondot viseltek volna, az tanítókat felébresztették volna és az ő tárházokat Isten tisztességére
megnyitották volna. Azért kétség nélkül ha vagyon is ebben valami bűnök az tanítóknak, hogy enni
ideig egészlen az Biblia nem volt magyar nyelven, de az fejedelmeknek nagyobb bűnök vagyon.
Kik nemhogy az Bibliának magyar nyelvre való fordítására gondot viseltek volna, melyben vagyon
az örök életnek beszéde, az kenyér és víz, melynek utána meg nem éhezünk és szomjúhozunk; de
csak arra sem viseltek ez ideig gondot, hogy az magyar nemzetségnek szép és nagy dolgainak vagy
cselekedeteinek históriáját megíratták volna és azt az ő utánok valóknak örök emlékezetre hagyták
volna, holott nincsen ez világon oly nemzetség, mely arra gondot nem viselne. Noha pedig volt
darabonként az Bibliának valami része megfordítva, de mindenestől fogva egészlen ez ideig az mi
országunkban, az mi nyelvönkön nem volt, hanem az kegyelmes Istennek jókedvéből most mégyen
ki, egynéhány nevezetes, jámbor, istenfélő nagyságos uraknak intése, törekedése és költségek által,
kik annira nem igyekeztek ez dologban ez világi hírre és tisztességre, hanem csak az Istennek
tisztességére, az ő házának épülésére, hogy az ő magok nevét is nem akarták ide beíratni,
megelégedvén azzal, hogy az ő nevek az életnek könyvében be vagyon írva.
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Európa számos nyelvére már 1590 előtt lefordították a Szentírást. Miben látja Károlyi a hazai
késlekedés okát?

REMÉNYIK SÁNDOR
A FORDÍTÓ
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.
Kolozsvár, 1929. március 12.




Reményik Sándor költeménye versbe foglalt emlékbeszéd. A szónoki stílus milyen retorikus
elemeit figyelhetjük meg a költeményben? (Reményik Sándor életrajzát lásd a róla szóló fejezetben!)
Olvassuk el Károlyiról Németh László méltatását is (III. 1. fejezet vége)!
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BORNEMISZA PÉTER
(1535 – 1584)

Pesti polgár család gyermekeként született, s hamar árvaságra jutott. Főúri pártfogói révén
tanulhatott Bécsben, Wittenbergben és Itáliában. A humanista műveltséget szerzett ifjú a lutheri
reformáció híve lett. Hazatérte után kalandos életút jutott osztályrészéül. 1559-ben Huszár Gál
nyomdászsegéde Magyaróváron. A következő évben újra Huszár Gál mellett találjuk Kassán.
Mesterét itt a kemence falát kibontva szökteti meg a katolikus fogságból. Később ő maga is
többször bántalmazást szenvedett hite miatt, sőt börtönbe is vetették, de megszökött. 1562-től
evangélikus lelkészként működik. 1564-től a Balassi család udvari lelkésze Zólyom várában, s
egyben az ifjú Balassi Bálint nevelője. 1569-ben a vár urát, Balassi Jánost letartóztatják, ezután
Bornemisza Semptén lesz szuperintendens (püspök) és nyomdász. 10 év múlva innen is
menekülnie kell. Előbb Beckó vára, majd Detrekőn Balassi István fogadja be nyomdájával együtt.
Ez az utolsó ismert tartózkodási helye.
Bornemisza humanista műveltségére vall, hogy 1558-ban, bécsi tanulmányai idején magyarra
fordította Szophoklész Elektráját, s Parasitus alakjában a drámába egy sajátosan magyar embertípust is beépített. Figyelemre méltó 1582-es detrekői énekeskönyve is. Balassi tanítómestere
maga is verselt, nevezetes Siralmas énnéköm kezdetű búcsúverse.
Bornemisza prédikációi 1573-79 között jelentek meg öt vaskos kötetben Postillák címen. Ránk
maradt még egy 1584-es kisebb prédikációgyűjteménye is.
Irodalmi, művelődéstörténeti szempontból elsősorban a Postillák IV. köteteként megjelent
Ördögi kisértetek érdemel figyelmet. Amint a cím is mutatja, Bornemisza ebben a kötetben az ördög mesterkedéseivel foglalkozik. Döbbenetes példák sorozatát adja elő, melyeket ő maga hallott,
olvasott vagy átélt. A mű megértéséhez tudnunk kell, hogy a század embere hitt abban, hogy az
ördög a maga konkrét voltában megjelenhet és minden elképzelhető módon gyötörhet embereket.
Mindebben maga Luther is hitt, és a hagyomány szerint egy alkalommal személyesen meg is jelent neki az ördög.
Az Ördögi kisértetek az önelemzés és a lélektani megfigyelések gazdag tárháza. Ezenkívül
számos információval szolgál a néprajztudománynak is, hiszen szerzője számos hiedelmet és
bájoló imádságot feljegyzett. Ezek az imádságok pogánykori ráolvasásokban gyökereznek, s időközben keresztyén elemek is rakódtak rájuk.
Bornemisza Péter irodalmi munkássága, Heltai Gáspár életművéhez hasonlóan, reformáció és
humanizmus összekapcsolódásának szép példája.
SIRALMAS ÉNNÉKÖM…
1

1. Siralmas énnéköm tetűled megváltom,
Áldott Magyarország, tőled eltávoznom.
2
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
2. Az felföldet bírják az kevély nímötök,
Szerémséget bírják az fene törökök.
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
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3. Engömet kergetnek az kevély némötök,
Engem környülvettek az pogán törökök.
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
3

4. Engöm elúntattak az magyari urak,
Kiűzték közölök az egy igaz Istent.
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
5. Legyön Isten hozzád, áldott Magyarország,
Mert nincsen tebenned semmi nagy uraság.
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
6. Ez éneköt szörzék jó Husztnak várában,
Bornemisza Pétör az ő víg kedvében.
Vajjon s mikor lészön jó Budában lakásom!
1555 táján
1 – nem megválnom! – hanem megváltom, azaz megválásom, elválásom. 2 – lakozásom (a lakás
itt még nem ház értelemben áll). 3 – jelentése talán: megundorodtam tőlük (az un szótő két
irányba fejlődött a magyarban: un, untat, illetve: undorodik, undorít)

ÉNEKECSKE GYERMEKEK RENGETÉSÉRE
(kit Bornemisza Péter szerzett Szulok Anna Balassi Jánosné nevére.
Nótája: Mennyi sokat szól)

1. Szenteltessék Uram az te szent Neved,
Dicsérjenek az csecsszopók tégedet,
Adjad Uram őnékik szent Lelkedet,
Szent fiaddal esmerjenek tégedet.

4. Ó mely szépen ékesítéd Ádámot,
3
az te színed képed ám kitetszék ott,
Az emberben gyönyörködél akkor ott,
Néki adád édes paradicsomot.

2. Úr vagy szent Bölcs jó irgalmas atyjok vagy,
Az kicsinnek gondja viselője vagy,
Sőt mindennek él(t)etője csak te vagy,
Kérlek azért ez kicsinkét el ne hadd.

5. Keveset lőn Ádám az édes kertbe,
Mert az kigyó megcsalá elméjébe,
Azért esék szegény ördög kezébe,
Éva szüle fiát keserűségbe.

3. Lám ez világ még ingyen soha nem volt,
2
Mikor néked erről szép tanácsod volt,
Embert az te tisztességedre valót,
Teremtettél dicsőségedre valót.

1

6. Áldott legyen Uram az te szent neved,
Hogy akkoron nem hagyád szegényeket,
Szent Fiadat mert nékiek ígér(t)ed,
Kivel őket megelevenítetted.
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7. Nagy csudálatosságom vagyon arra,
Hogy a kígyó felmásza almafára,
Az Ur Krisztust feszíték keresztfára,
4
Ezenképpen Ádám helyére állna.

8. No azért ti minnyájan kis gyermecskék,
Ne féljetek de Istent dicsérjétek,
Szent Fiáért mert irgalmas tinéktek,
Az keresztség erről bizonyság néktek.

9. Alusson el ő szent Lelke tégedet,
Világosítsa meg az te elmédet,
Vigasztallya mindenkoron szívedet,
És nevellyen tisztességre tégedet.
1 – a világ még meg sem volt. 2 – a tanács szó jelentése itt elgondolás, elhatározás. 3 – meglátszott rajta hasonlatosságod (I.Mózes 1;27). 4 – a 7. strófa értelme: Milyen csodálatos dolog,
hogy amint a kígyó felmászott az almafára, Krisztust is úgy feszítették fel a keresztfára, hogy ezzel
eltörölje az ember (Ádám) bűneit (Egy középkori legenda szerint az édenkerti fa és Krisztus keresztje egyaránt almafa volt. Ez az egybeesés a Krisztus = második Ádám teológiai igazságot
hivatott erősíteni).



Figyeljük meg, hogyan sűríti bele Bornemisza egy bölcsődalba (az első ismert bölcsődalunk)
az egész üdvtörténetet (teremtés, bűnbeesés, megváltás)!
Bornemisza bölcsődalán a himnusz műfajának sajátosságait figyelhetjük meg: magasztos
hangvétel, keretes szerkezet: jelen – múlt – jelen idősíkjainak összekapcsolása stb. Miért nyúlt
vajon a költő ehhez a hagyományhoz?

ÖRDÖGI KISÉRTETEK
– részletek –
Bűbájasokról
Minden városban, minden faluban, sőt minden házban ez egész világon különb, különb
babona vagyon, az az olyba való bizodalom, kit Isten nem hagyott és azért nem isteni, hanem
ördögi bizodalom. Mint Isten hagyta, hogy kenyeret együnk, bort igyunk, füvéknek orvosságát
vegyük és minden teremtett állatival éljünk és őtet igaz és szent dologba igaz imádsággal
segítségül híjjuk. De az ördög oly álnok, hogy viszont talált módot benne, hogy mindenekkel
gonoszul éljünk, étellel, itallal, ruházattal, pénzzel, tőrrel, lóval, kevélyül és egyéb gonosz móddal.
Azonképpen házasságszerzéssel, gyermekszületéssel, kereszteléssel, minden tiszttel, királysággal,
hadnagysággal, bírósággal, vitézséggel és minden dolgokkal. Étekfőzéssel, étellel, itallal, szőlőkapáltatásával, búzavetéssel, csépléssel, szitálással, fűtéssel, tehénfejéssel, vajcsinálással,
lefekvéssel, felkeléssel. Mindezekbe ez volna Isten kívánsága, hogy őtet segítségül hijnók, az
móddal, az mint ő tanított, ő tőle áldomást kérnénk és senkinek ezekbe kárt ne szerzenénk, de az
ördög csúnya álnokul, százezer babonát talála benne, egymásnak ártalmára és Isten gyalázattyára.
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Bűbájok.
Hogy mikor megakarsz házasodni, borsot hajigálj égő kemenczébe, arra, a kit szeretsz és
elveszen etc.
Több ezer vagyon csak erre való is.
Ha más ember leányát, fiát hozzád akarod szoktatni, békát tégy egy fazékba hangyás helyre
és elfuss, hogy ne halld a sikoltását, mikor csípik a hangyák, mert megsüketülsz; és tizenöt nap
mulva ott találsz gereblyét és vellát, a gereblyével csak vond meg, a kit szeretsz, utánnad fut. A
vellával csak taszítsad, tőled elfut. Nemde rettenetes, éktelen mestersége-e az ördögnek? De rakva
hazugsággal is, veszedelemmel is.
1
Ha megnőszöl, kést ne küldj ajándékon mátkádnak, mert visszavonók és haragosok lesztek.
Hazug eb mit hazudsz. Ha megesküszöl, hogy verekedők ne legyetek azután, erre tanítanak a
bábák, hogy a leány vagy menyecske, egy pénzt vagy fillért eresszen alá az öve mögött a pap előtt
és azt mongya: ezen én barányt veszek és én farkas leszek. Átkozott latrok, hogy nem könyörögtek
Istennek, hogy ő tegye a te férjedet ollyá, mint a bárány. Te pedig miért akarsz farkas lenni a te
uradon, ez-e Isten parancsolatya?
Ha gyermeked születik, kiadd az ablakon és kerüljék meg a házat vele és sokáig él.
Ha az előtt meghaltak gyermekeid, immár Farkas legyen neve. Ime a keresztséggel is játszottat
az ördög. Az úrvacsorájával is, hogy az ostyát tartsd meg a szádban és vidd a méhkosárba és sok
mézed lesz. Ha útra indulsz, asszony ember, vagy barát által ne menjen az úton előtted. A tyúkokat
ásággal szurkáld meg karácson estin az ülőbe, hogy tojjanak. A más teheninek a tejét, vaját mint
kell elvenni, megmondják a bábák. Az éjjeljárók többet is mondanak. Szitát mikor választasz,
először kívül nézzed és domború kenyered lesz.
A kit dühös eb mart, mondgya el az imádságot: Hogy Krisztus elől talált egy tehenet, kit dühös
farkas mart és azt megkeresztelte, hogy ne ártson neki a marás. Te is parancsolj a nevébe. hogy
ne ártson ennek. Tisztes imádság a hazug ördögnek.
Én azért emlékezem róluk, hogy csak figyelmezz reá, soha semmit olyat sem gondolhatsz, sem
mivelhetsz, hogy valami bűbájt és babonát nem találnak ellened valók az ördög tagjai. De te, a
te Uradnak Istenednek nevébe, az ő tisztességére és felebarátodnak előmenetelére cselekedjél,
kiket Isten parancsolt. Így a te útaidban veled lesznek az Úrnak angyali.
Mindazáltal jegyezz magadnak ezerféle hallott babonát, azért, hogy csudálkozzál arról is, mely
hazúg és álnok az ördög és mint éltek vissza az Istentül szerzett jókkal. Arról is, mely rettenetes
vakság és bolondság áradott e világra, kit az írás setétségnek nevez …
Ez setétség mi legyen azokat akartam előtökben adnom ez ördögi dolgokról való írásomban.
De mondom százezred részét is csak meg sem gondolhatjuk a nagy sűrű világi vakságnak. Az
angyalok, de leginkább az Úr Isten ő maga látja valóban, micsodák legyenek mindazok. Ebből,
hogy kivegyen bennünket, azért bocsátotta hozzánk az ő szent fiát, kit kér, hogy hallgassunk és
úgy nézzünk, mint egy sötétségben feltett lámpásra. …
1 – megnősülsz.


Milyen tanulságai lehetnek Bornemisza gondolatainak a mai ember számára?
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BALASSI BÁLINT
(1554 – 1594)

Zólyom vára, ahol a gyermek Balassi nevelkedett, a reformáció egyik hazai fészke a 16. században. Balassi János, de különösen felesége, Sulyok Anna a terjedőben lévő lutheri reformáció
rendíthetetlen híve. Így kerül udvarukba Bornemisza Péter prédikátor, aki éveken át Bálint
nevelője is. Az ő keze alatt ismeri meg Balassi nemcsak a Bibliát, hanem a humanizmus eszméit
is. A költő később is figyelemmel kíséri mestere munkálkodását, olvassa prédikációit.
Bornemisza szemléletének központi eleme a bűnbánat. Ő maga is folytonosan küzd a lélek
békéjéért. Drámai prédikációi – különösen az Ördögi kisértetek – erről a belső feszültségről adnak
hírt. A gyötrő bűntudat és a misztika iránti hajlandóság Bornemisza életművében lutheri vonás.
A bűntudat központi szerepe Balassi költészetében is megfigyelhető. Ez a mozzanat különösen
könyörgő verseiben szembetűnő:
Legörögvén könyve orcáján úgy megkövet,
Magad is megszánnád látván mint keseredett,
Mert zokogásokkal, siralmas jajszókkal
Kér fejének kegyelmet.
(Bocsásd meg Úristen…)
Balassi bűnbánó verseinek talán legszebbike az Adj már csendességet… kezdetű ének. Ez a
könyörgés Balassi bűntudat – bűnbánat élményének összegző megfogalmazása. Feltehetően kései
szerzeményeinek egyike. Költői képeinek talán legkedveltebb tárgya: a madár, a repülés, a szárny
központi szerephez jut a versben. A költemény kétsoros versszakaiban megbúvó ellentétpárok
belső lelki feszültséget tükröznek.
A költő könyörgő verseinek sorából kiemelkedik még a Bizonnyal esmérem rajtam nagy
haragod, a Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem és a Kegyelmes Isten, kinek kezébe
életemet adtam kezdetű ének.
Balassi vallásos lírájának másik lényeges motívuma az alkudozás.
Irgalmasságod is annál inkább megtetszik,
Mennyivel több bűnöm tőled megengedtetik,
S mit engedhetnél meg, ha nem vétkeznének
Te ellened az hívek?
(Bocsásd meg Úristen…)
Ez a mozzanat Balassi költészetében kettős természetű: nyilván a humanista ember szabadságvágyának kifejezője is, de nem csak ennyi. Őszinte biblikus megnyilvánulás is, hiszen a Szentírás lapjain is számos Istennel perlekedő hús-vér ember szerepel: maga a zsoltáros Dávid király
magatartása is emlékeztet némely mozzanatában Balassiéra.
A protestáns énekköltői hagyomány folytatását kell látnunk Balassi Bálint zsoltárfordításaiban
is (42., 50., 54., 27., 148. zsoltár). Ugyancsak protestáns színezetet ad költeményeinek az
ószövetségi képkincs erőteljes túlsúlya (Dávid, Sámson, Nóé, Judit):
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Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
Legyen erős lelkem.
(42. zsoltár)
Ószövetségi hatásra bűnbánati verseiben gyakran jelenik meg a haragvó, rettenetes Isten képe:
Ha ennél nagyobb ostort bocsátsz is reám, megérdemlem.
De kérlek Uram, szintén az földhöz ne vess immár engem.
(Ó, én édes istenem…)
Közismert tény, hogy az evangélikus Balassi unokatestvérével, Dobó Krisztinával kötött
házassága második évében, 1586. július 27-én családjával együtt katolizált. Az irodalomtörténetírás máig vitatja, mi késztette erre a lépésre. Az egyik álláspont szerint Balassi érdekből lett
katolikus: az áttérés gesztusával korábban érvénytelenített házassága iránt méltányosabb eljárást
várt az egyháztól. Mások úgy vélik, hogy a költő a katolikus Báthory István fejedelem környezetében kapcsolatba került a jezsuita lelkiséggel, s ennek hatására változtatott felekezetet. Akárhogy is légyen, annyi bizonyos, hogy maga az áttérés ténye megerősíti bennünk a költeményeiből
jól ismert Balassi-képet, mely szerint Balassi Bálint vívódó, gyötrődő költő volt, istenes énekei
legalább annyira az őszintén bevallott kételyekből táplálkoznak, mint hitbeli bizonyosságból.
Figyelemre méltó ebben a tekintetben Makkai Sándor véleménye, aki Ady Endre költészetét
vizsgálva úgy látja, hogy a magyar ember “a vallásnak elsősorban és túlnyomólag az etikai
oldala és programja iránt fogékony, hogy vallásos élete tradícionális és pedagógiai úton
táplálkozik s a közvetlen hitélmény, … a látnokok és a próféták vallása nem kenyere.” Makkai
szerint a magyar költészet éppen ezért szinte teljesen nélkülözi a személyes bűnbánatot. Az a két
költő, “akinek bűntudata és bűnbánata volt: Balassi és Ady.” A teljesség kedvéért hadd utajunk
Makkai írásának azon jegyzetpontjára, amelyben az elmondottakhoz hozzáfűzi: “itt nem jön
tekintetbe a XVI-XVII. század költészetének és irodalmának kollektív bűntudata és bűnbánata;
itt kizárólag az egyéni líráról van szó” (Magyar fa sorsa).

EGY KÖNYÖRGÉS. ÚJ
1
Az Oh kleines Kind etc. nótájára

1 Nincs már hova lennem,
kegyelmes Istenem,
Mert körülvett engem
szörnyű veszedelem.
Segedelmem,
légy mellettem,
ne hagyj megszégyenednem !

2 Vagy ha azt akarod,
hogy tűrjem ostorod,
Csak rút szégyentől ódd
fejemet, ha bántod,
Halálomot
inkább elhozd,
2
hogynem rútíts orcámot !
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3 Áldj meg vitézséggel,
az jó hírrel, névvel,
Hogy szép tisztességgel
mindent végezzek el,
Öltöztess fel
fegyvereddel,
jó ésszel, bátor szívvel !

4 Ne gyalázzon engem
kevély ellenségem,
Te légy, Uram, velem
jótévő Istenem,
Nagy szégyenem
ne viseljem
tovább, s ne hagyj elesnem !

5 Kiért dicsérhessen
lelkem mindenképpen,
Hogy mindenek ellen
megtartottál épen,
Áldott Isten,
hála legyen
neked örökké, Ámen.
1 – A nótajelzés fordítása: Ó kicsiny gyermek. Ezt az éneket Balassi 1591 körül írhatta
Lengyelországban, egy ott hallott vagy olvasott egyházi ének nyomán. 2 – rútítsd (a korabeli
írásmód szerint a felszólító módú igealakok végén a tárgyas rag gyakran elmarad).

PSALMUS 148.
(A Már szintén az idő nótájára)
1 Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek,
Emberi nemzetre kik az Égből néztek,
Az Urat öröké ti mind dicsérjétek !
2 Angyalok, az Úrnak követi kik vadtok,
Szentek, kik ő székét mind körülálljátok,
Öröké az Urat felmagasztaljátok !
3 Fényes Nap világa, ez világ fáklyája,
Szép Hold, éj lámpása, Égnek sok csillaga,
Az Úrnak szent nevét mindöröké áldja !
4 Tüzes hatalommal forgó ti nagy Egek,
Avagy tengerekkel együtt minden vizek,
Örök dicsérettel őtet tiszteljétek !
5 Mert csak ő egyedül minden teremtője,
1
S mindent bír, valamint magában rendelte,
Megmarad mindenek ellen ő szerzése.
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6 Földnek kereksége minden állatokkal,
Vízben úszó halak tengeri csudákkal,
Az Urat öröké áldjátok szátokkal !
7 Tenger mély örvénye, mennydörgés, villamás,
2
Kőeső, hó, szélvész, háború, csattagás,
Télben is, nyárban is mind felhős sok havas,
8 Szép halmok, zöld ággal ékesült kis dombok,
Fák, kik különb-különb szép gyümölcsöt hoztok,
S füvek, kik gyönyörű szaggal illatoztok,
9 Sok színben öltöző, tündöklő virágok,
Berkekben, cserékben vadak, kik lakoztok,
Öröké az Úrnak nevét kiáltsátok !
10 Gyíkok, kígyók, földön lakó sok állattal,
Sőt az madarak is különb-különb szókkal,
Öröké az Urat áldják hangossággal !
11 Világ fejedelmi, urak és fő népek,
3
Kik községgel bírtok, s neki törvént tésztek,
Öröké dicsérvén az Urat féljétek !
12 Együgyű gyermekek, kegyesek, szép szüzek,
Felserdült ifjakkal böcsülletes vének,
Dicséret tőletek legyen ő nevének !
13 Mert ő az, akinek hatalmában az Ég,
Neki enged tenger, Menny s földi kerekség,
Segélli övéit, mint mennyei felség;
14 Ezt azért, ti hívek, Úrnak szent serege,
Kik leginkább vadtok az ő szerelmébe,
Öröké szent nevét dicsérjétek mennybe !
1 – mindenen uralkodik. 2 – zivatar, villámlás. 3 – kik uralkodtok egy közösség (város vagy
ország) felett.


Figyeljük meg a zsoltár kozmikus világképét! Vessük össze e tekintetben Balassi szövegét
Szenci zsoltárával és a bibliai zsoltárral. Assisi Ferenc Naphimnuszának is a 148. zsoltár az
egyik forrása. Hasonlítsuk össze Balassi énekét a Naphimnusz szövegével!
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ADJ MÁR CSENDESSÉGET…

1 Adj már csendességet, lelki békességet,
mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd butul szüvemet,
kit sok kin fur!
2 Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár
mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd
vesztségére.
3 Nem kicsiny munkával, fiad halálával
váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet
teljesíts meg.
4 Irgalmad nagysága nem vétkem rútsága
fellebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen
s romlást valló.
5 Jó voltod változást, gazdagságod fogyást
érezhet-é?
Engem te szolgádot, mint régen sokakot
ébreszthet-é?
6 Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem
igéd szerént,
Megadod kedvesen, mit igérsz kegyesen
hitem szerént.
7 Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak
áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek
letört szárnyát,
8 Repülvén áldjalak, élvén imádjalak
vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván hallak meg nyugodván
bú s kín nélkül.
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Az elmúlt évszázadokban ez volt Balassi egyik legnépszerűbb éneke: felekezettől függetlenül
ismerte és használta a magyar keresztyénség. Mutassunk rá az ének tartalmi, formai, ritmikai
összhangjára!
A református énekeskönyvben keressük meg Balassi két szép további énekét (Bocsásd meg
Úr Isten, Kegyelmes Isten)!

BOGÁTI FAZAKAS MIKLÓS
(1548 – 1592)

Művelt kortársaival ellentétben Bogátinak nem nyílt lehetősége külföldi tanulmányokra. Ismereteit erdélyi iskolákban szerezte, majd önművelés útján mélyítette el. Előbb szülővárosában,
Tordán lett tanító, majd Kolozsváron tanár. Dávid Ferenc híveként a szentháromságtagadó
mozgalom radikális szárnyához tartozott. Miután Dávid Ferenc fogságba került, Bogáti pécsi
elvbarátainál talált menedéket, ahol a mozgalom jelentős iskolát tartott fenn. Másfél évi baranyai
tartózkodás után visszatért Erdélybe s lelkészként dolgozott. Az unitárius egyház vezetői azonban
nem nézték jó szemmel működését. Életére vonatkozó utolsó adatunk 1592-ből származik.
Teológiai munkássága középpontjában a Zsoltárok könyvének tanulmányozása állt. A racionalista bibliaértelemzés szellemében kétségbe vonta, hogy az Ószövetség bizonyos kijelentései
Jézusra mutatnak előre. E szemlélet jegyében öntötte költői formába 1582-1583-ban az egész
zsoltárkönyvet. Bogáti énekei kezdetlegesebbek, mint Szenci Molnár Albert jó két évtizeddel
később keletkezett átköltései. Legfőbb értékük az erdélyi nyelv jellegzetes ízeiben és szerzőjük
szenvedélyességében rejlik. Bogáti zsoltárai főleg az erdélyi szombatosok körében voltak népszerűek. (A zsoltárok versfőiből adódó cím az ének tartalmára utal.)

PSALMUS I. JÁMBOR
Nótája: “Mennynek, földnek Ura Isten …”etc.
1 Jámbor és bölcs, bódog és szent, Istenét tudja,
Az ki latrok útát látta, soha nem nyomta,
Tévelygő tudománt hallott, de nem vallotta,
Vesztő hűt tanolni nem ment, papját sem tartja.
2 Az jobb élet útát hanem csak tudakozza,
Éjjel-nappal ülve, járva csak azt forgatja,
Szívében és beszédében az törvént tartja,
Az nagy Isten nálla szállott és szívét lakja.
3 Még ez jár úgy, mint szép zöld fa, ki parton termett,
Kit sem hideg, sem az hév nyár soha meg nem veszt,
Idejében gazdájának gyümölcsöt terempt,
Hulló virággal, szép színnel Urának nem vét.
4 Bátron elhidd, nem így jár, nem, az istentelen,
Ki azt sem akarja tudni, ha vagyon Isten,
Az mit szeret, mind azt tudja, hogy igaz törvény,
Hanem úgy jár, mint apró por az forgószélen.
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5 Osztán mikor az szent bíró székit leteszi,
Szemét az bűnös emelni reá sem meri,
Jámborok közé állani igen szégyenli,
Mert nem egy úton jártak volt, igen jól érti.
6 Rendben őket ott az bíró kétfelé híja,
Az jámborokat dicsíri, áldja, megtartja,
Az latrokat szidalmazza, veszélyre hányja,
Ha ki hinne, zsoltár első része ezt mondja.



Bogáti nehézkes nyelvezetének megértéséhez hívjuk segítségül Szenci Molnár Albert 1. zsoltárát!
Figyeljük meg, mennyivel költőibb Szenci fordítása!

MAGYARI ISTVÁN
(? – 1605)

Nádasdy Ferenc evangélikus udvari prédikátora. Urát tábori papként elkísérte a tizenötéves
háborúba. Ott volt Esztergom 1594-es ostrománál, ahol Balassi Bálint elesett. Magyarit saját
tapasztalatai vezették arra a felismerésre, hogy a Habsburgok képtelenek kiűzni hazánkból a törököt, sőt jelenlétük további politikai és felekezeti feszültséget kelt. Az országokban való sok
romlásoknak okairól (Sárvár, 1602) című nagyhatású írásában az ország hanyatlásának okait
igyekszik számba venni. Visszautasítja azt a vádat, hogy a helyzetért a protestantizmus elterjedése
a felelős. Szerinte a hanyatlást a katolikus egyház erőszakos térítései, az osztrák zsoldosok és a
színvonaltalan hadviselés eredményezik. Magyari nézeteinek előzményét a 16. századi prédikátori
történelemszemléletben kereshetjük, műve ugyanakkor előremutat a 17. század világiasabb politikai iratai felé. Gondolatmenetének néhány eleme Zrínyi Miklós írásaiban tűnik majd fel.
Magyari írására Pázmány Péter válaszolt Felelet (Nagyszombat, 1603) című vitairatában.

AZ ORSZÁGOKBAN VALÓ SOK ROMLÁSOKNAK OKAIRÓL
Az keresztyén olvasónak
Látván az mi elnyomorodott országunknak és elkeseredett nemzetségünknek ez egynéhány esztendőben az pogányság miatt sok kárban való állapodását és változását, hasznosnak ítélem lenni,
az nagyobb romlásoknak eltávoztatásáért, azoknak az okoknak (melyek okot adnak az pusztulásra)
előszámlálását és eltávoztatását. Ez ada okot keresztyén olvasó ez kis könyvemnek írására. Senki
bosszúságára nem írtam, sem gyalázatjára, sem magam mutogatásomból, hanem bizonyságom az
Isten, hogy legfő oka az Istennek tisztessége és az ő anyaszentegyházának haszna; azután osztán
az mi édes hazánkhoz és nemzetségemhöz való szeretetem, kinek ily veszedelmes állapatjában,
avagy csak ezzel is használni és szolgálni igyekeztem, hogy az ő romlásának okait (melyeket ez
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ideig is ha megismert és eltávoztatott volna, jobban lett volna dolga) előszámláltam és
megmutattam, mint szabadulhasson meg sok pusztaságából. Ez oka írásomnak. Négy része leszen
penig ez kis könyvnek. Az első része az országokban és birodalmokban való változásoknak okairól
szól. Az második nagyobb romlásokkal fenyegeti az szófogadatlanokat. Az harmadik az régi zsidó
keresztyéneknek, az több pogány és keresztyén fejedelmeknek hozzánk hasonló nyomorúságban
való példájokat számlálja elő. Az negyedik arra tanít meg, mi is mihez tartsuk magunkat, ha meg
akarunk szabadulni. Vedd jónéven azért keresztyén olvasó tőlem ez jó akaratból származott,
fáradtsággal öszveszedegettetett és költségemmel kinyomtattatott könyvecskémet és ha mi ellened
való nehéz szó benne, nekem megbocsáss: én csak az vétket feddem. Légy jó egészségben.



Az ajánlás alapján mi jellemzi Magyari István írói magatartását?
Magyari írása hagyományt teremtett irodalmunkban. Kik azok a későbbi magyar írók, költők,
akik hasonlóképpen előszámlálják az ország romlásának okait?

ALVINCZI PÉTER
(1570 – 1634)

Váradi tanulmányai után Wittenberg, majd Heidelberg egyetemét kereste fel. Hazatérve két
évig a Debreceni Kollégium rektora, majd 1603-tól váradi református lelkész. Bocskai szabadságharca idején a fejedelem udvari papja. 1606-tól kassai prédikátor. Itt a helybeli kálvinista
polgárság érdekeit igyekszik képviselni a katolikus ellenreformációval és a német ajkú evangélikusokkal szemben. Alvinczi a reformátusok és a lutheránusok körében egyaránt nagy tekin1
télynek örvendett, hiszen Pareus heidelbergi professzor irenikus eszméinek híveként a két
felekezet megbékélését szívügyének tekintette. Pázmány Péterrel folytatott vitájának eredménye
Pázmány Öt szép levél (1609) című vitairata. Két röpirata névtelenül jelent meg: a kétnyelvű
(magyar–latin) Querela Hungariae: Magyarország panasza (1619) és a latin nyelvű Defensio…(Magyarország panaszainak megoltalmazása, 1620). Ezekben a művekben a protestáns
egységet a nemzeti egységgel azonosítja, s az ország romlásáért elsősorban a katolikus papságot
teszi felelőssé, megteremtve ezzel a Bécs-ellenes rendi ellenállás eszmei alapjait. Nevezetesek még
prédikációi, melyeket Postillák címen két vaskos kötetben jelentetett meg (1633, 1634). Közvetlen
kapcsolatban állt Bethlen Gábor fejedelemmel.
1 – irenika (görög) = béke-teológia, képviselői a felekezeti ellentétek megszüntetésén fáradoznak.

MAGYARORSZÁG PANASZA
– részlet –
A mi időnknek elmúlt esztendeiben (hogy a dolgot mélyebben elő ne forgassuk) e Magyarország hatalmas török császártól midőn megrontatott, és annak ereje úgy megvékonyíttatottkoptatott volna, hogy más országokból és tartományokból az istenfélő és keresztyén fejedelmektől
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1

kényszeríttetett segítséget és erőt kérni, a nyírt papság, mely másképpen is valóságosan nyughatatlan és az evangéliom s közönséges megmaradás ellen nagy gyűlölséggel gerjedező neme az
embereknek, az ilyetén idegen hadakozók, mely szegény Magyarországnak oltalmára bocsáttatott
vala, álnokságával, csalárdságával és csudálatos találmányival és mesterségivel az együgyű lakos
föld népe ellen késztette. Mely hadakozó nép az ő megnevezett álnok mesterségekkel gonoszban
lévén, és egyébképpen is prédát szomjúhozván, elfeledkezvén az ő tisztéről, melyre rendeltetett
vala azon földön, lakosok és magyar községek ellen engesztelhetetlenül dühösködött és kegyetlenkedett. Valamijükhöz térhetett, valami jószágukat megkaphatta, mindenben prédát tett. Melyből rövid időn (kiváltképpen Erdélyben) oly drágasága támadott az életnek, hogy az akasztott
embereket, holtnyűves ebeknek dögöket megették, a titkon megölt emberek húsát disznó- avagy
tehénhús közé elegyítvén a mészárszékben árulták, és tudatlanságból megették. …
Ha pedig valaki Magyarországnak nyomorodott sorsát mélyebben akarja meggondolni a hit
dolgában (holott a lelkiismereteken senki egyéb nem, hanem egyedül az Isten uralkodhatik) az
igaz evangéliomi vallást ez országból a nyírt papság gyökerestől kigyomlálni igyekezik vala, mert
immár az evangélikusoktól a templomok elvétetnek vala, immár az evangélikus egyházi szolgák
2
számkivettetnek vala, immár a kisdedek a szent keresztségnek feredőjétől megtiltatnak vala, a
halottaknak temetését harangszóval és ékes sereggel ékesíteni nem vala szabad, és végezetre a
szokott helyen eltemetni nem engedtetik vala. …
1 – a pilises fejekre utal. 2 – fürdőjétől


Mi jellemzi Alvinczi írásának hangvételét?

SZENCI MOLNÁR ALBERT
(1574 – 1634)

Szenci Molnár Albert feljegyzi naplójában, hogy még kisgyermek korában egyik éjszaka az
egész család kiszaladt az udvarra, mire ő keservesen sírni kezdett. Édesanyja ment érte vissza,
ölében vitte ki a házból, és megmutatta neki az égen vágtató üstököst és a csillagos eget. Ez a
gyermekkori élmény zsoltárköltőnk nyughatatlan életútját előlegezi.
Székely eredetű jómódú molnár fiaként látta meg a napvilágot Szenc mezővárosában. Alig 12
éves, amikor 10 diáktársával együtt megkezdi első vándorútját Felső-Magyarországon. Útja
Göncön ér véget, ahol Károlyi Gáspár bibliafordításának kiadásában segédkezik. Ezután rövid
ideig debreceni diák, majd nevelő Kassán. 1590-ben kezdi meg 9 évig tartó első nyugat-európai
útját. Európa neves protestáns egyetemein tanul. Wittenbergben, Drezdában, Heidelbergben,
Strassburgban. Az utóbbi a kései humanizmus egyik jeles központja, ahol Szenci számos tudós
férfival életre szóló barátságot kötött. Kálvinista volta miatt azonban el kell hagynia a várost,
ekkor járja végig szinte “bujdosva” Svájcot és Itáliát. Genfben még fogadja az idős Theodore de
Bèze, az akadémia zsoltárfordító rektora. Ezután három évig tanul Heidelbergben.
1599-ben rövid időre hazatér, hogy tanulmányaihoz támogatókat keressen. Néhány hónap
múlva azonban 12 évre újra külföldre megy, hogy dédelgetett írói és könyvkiadói terveit valóra
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váltsa. Előbb Frankfurtban nyomdai
korrektor, majd Altdorfban telepszik
meg Conrad Rittershausen humanista
nyelvtudós támogatásával. Itt készül el a
hazai iskolák megsegítésére szánt latinmagyar és magyar-latin szótára
(Nürnberg, 1604). Ez a könnyen
forgatható
kéziszótár
némi
változtatással a múlt századig közkézen
forgott. Szenci szótárának egy példányát
személyesen vitte el egyik mecénásának,
Rudolf császárnak Prágába. Itt kötött
barátságot a kor neves csillagászával,
Keplerrel.
Altdorfban fejezi be fő művét, Dávid
zsoltárainak verses átköltését (Psalterium Ungaricum, Herborn, 1607). Ezt a
kiadványt Moritz hesseni fejedelemnek
ajánlja, s egy példányát személyesen
nyújtja át. A fejedelem támogatása a következő hat esztendőben nyugalmat
biztosít számára. Ekkor rendezi sajtó alá
a heidelbergi kátéból összeállított Kis
Szenci Molnár Albert
Catechismust (Heidelberg, 1607), Károlyi Gáspár bibliafordításának revideált
kiadását (Hanau, 1608., 2. kiadása: Oppenheim, 1612), valamint latin nyelvű magyar nyelvtanát
(Hanau, 1610), és még számos nyelvészeti munkáját.
1611-ben feleségül veszi Kunigunda Ferinarit, majd barátai hívására a következő évben
hazatér hazájába. Később családját is hazahozza. Komáromban lesz lelkész, majd Erdélybe
látogat. Itt ismeri meg Bethlen Gábor fejedelmet. 1615-ben kezdődik harmadik – 9 évig tartó –
külföldi útja. Ambergben segédtanító, majd oppenheimi kántor, végül újra Heidelbergben
telepszik le. Harmadik útja során főleg református szellemű egyházi műveket jelentet meg, így
többek között Kálvin Institutiójának magyar fordítását (Hanau, 1624) és Abraham Scultetus
prédikációit (Postilla Scultetica, Oppenheim, 1617).
1624-ben Bethlen Gábor hívására Amszterdamon, Danzigon, Lengyelországon, Kassán át
végleg hazatér. 1626 körül költözik Kolozsvárra, és rövidebb megszakításokkal ott tölti hátra lévő
éveit. Napról napra vezetett naplója 1617-ben megszakad, így utolsó éveiről keveset tudunk.
Annyi bizonyos, hogy 1630-ban még kiadta a kor egyik jelentős elmélkedésgyűjteményének
magyar nyelvű átdolgozását Discursus de summo bono… (A legfőbb jóról) címmel. Ismereteink
szerint a nyughatatlan életű lelkész-író nagy szegénységben, elhagyatva halt meg Kolozsváron.
Szenci Molnár Albert terjedelmes életműve rendkívül értékes fejezete 17. századi művelődésünknek. Irodalmi szempontból költői értékeit és utóéletét tekintve művei közül mégis elsősorban zsoltárkönyve érdemel figyelmet.
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A Psalterium Ungaricum előszavában a szerző megindokolja fordításának szükségességét: bár
sokan fordítottak az előző században magyarra zsoltárokat, számos psalmus átköltése nem készült
el magyarul, s a meglévők nagy része is gyarló munka, leginkább még Balassi versei elfogadhatók.
Szenci Clément Marot és Théodore de Bèze francia énekei nyomán végezte munkáját, de
mivel francia tudása nem bizonyult kielégítőnek, Ambrosius Lobwasser német zsoltárkönyvét
is fölhasználta. Teljesítménye egyedülálló: a 130 különböző dallamra, nagyon változatos versformákban írt 150 zsoltárt 90 nap alatt bújtatja – ahogy maga írja – “magyar zubbonköntöskébe”.
A magyar irodalomban ezzel számos új rímképletet honosít meg, és a magyar verselésben ekkor
még igencsak szokatlan jambikus lejtést is biztos kézzel adja vissza.
Szenci Molnár ihletett költeményei páratlan népszerűségnek örvendenek a mai napig. Kiadásainak száma meghaladja a százat, s némelyike protestáns népünknek ma is kedvelt éneke (8. Ó felséges Úr …, 24. Az Úr bír ez egész földdel…, 25. Szívemet hozzád emelem, 42. Mint a szép híves
patakra…, 46. Az Isten a mi reménységünk…, 65. A Sionnak hegyén…, 66. Örvendj egész föld…,
84. Ó seregeknek Isteve…, 90. Tebenned bíztunk…, 105. Adjatok hálát az Istennek…, 119. Az oly
emberek nyilván boldogok…, 130. Tehozzád teljes szívből…, 135. Áldjátok az Úr nevét…, 150.
Dicsérjétek az Urat…). A Szenci-zsoltárok irodalmi hatását számos tanulmány méltatja, közismert
tény, hogy közvetlen kisugárzása leginkább két költőnk, Arany János és Ady Endre költészetén
szembetűnő. Századunk számos írója és költője személyes vallomásával is megerősítette a Szenciféle protestáns örökség tudatos vállalását. Ezek közül itt most Áprily Lajos vallomását közöljük.
Ezután Szenci talán legismertebb zsoltárának szövegéhez fűzünk néhány elemző megállapítást.

ÁPRILY LAJOS:
A ZSOLTÁRFORDÍTÓ
– részlet –

Muzsika fogja meg a lelkét, dallamok és versek új muzsikája: a nemzetivé tett zsoltár. Új
muzsikát adni a “daltalan” vagy dalra szomjazó szíveknek a vontatott ének helyett, hajlékonyan
változó és a zene parancsa szerint alkalmazkodó versekkel cserélni ki a régi, sokszor “parasztosnak” érzett, darabos és a korhoz méltatlanná vált szövegeket: ez a feladat, melyre Szenci
egész lelkét reátette. Ha egyszer otthon is, Szencen is, városi templomokban is úgy tudnának sírni,
mint ahogy a bázeli templomban sírtak, amikor először csendültek meg a francia zenéjű Marotés Béza-zsoltárszövegek, a Biblia ódon erejével, az új zene szárnyas emelkedésével és az
anyanyelv asszimiláló, lélekből lélekbe áradó bizalmasságával! Ezt a magyar feladatot az új zene
parancsaihoz való alkalmazkodás szigorú korlátai között csak rendkívüli inspiráció győzhette le.
Ihletettség, mely a legváltozatosabb vers-zene érzékeny hallású költőteremtőjét, Balassit vette
mintaképül, és munkaláz, melynek a XVII. század legnagyobb felszerelésű versnyelve, Szenci
székely aláfestéssel is gazdagodott anyanyelve adta a kifejező eszközöket. Zsoltárfordítása: mű,
mely a százharminc különböző dallamra mért változatos versekben az első nagy magyar
műfordítói bírkózás emlékét őrzi. Győzelme: szimbólum, a XVII. század inasabb és érdesebb
magyar nyelvének győzelme a nyugati kultúrát hordozó francia és Lobwasser-szöveg felett. Hatása
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nemcsak a felszívó múlté, hanem a mienk is, mindnyájunké, akik megéreztük, vagy öntudatlanul
hordozzuk magunkban a kálvinista zsoltár lélekformáló erejét. Nyelvi bősége: örök forrás, az ízes
és erős magyarságnak mindenki számára nyitva álló kincsesháza.
Ezt a tömören tolmácsoló s az idegen nyelvi környezet hatásai között egy pillanatra sem
ingadozó dús magyarságot állítja Bethlen Gábor a magyar kálvinizmus szolgálatába, mikor
fejedelmi megbízást ad Szencinek Kálvin Institutiójának fordítására. A két nagy szellem, fejedelem és tudós legszerencsésebb találkozását jelzi a kálvini hitrendszer e monumentális művének
magyar tolmácsolása, a költői feladat után a súlyos theológiai prózával birkózó theologus-nyelvész
utolsó nagyszabású teljesítménye. Tudás-építő szótár és nyelvtan, hitépítő zsoltár, Biblia és kálvini
theologiai rendszer: korából kimagasló, a XX. századig ellátszó és világító tetői az ő gazdag,
szakadatlanul új terveket szövő munkásságának.


Hasonlítsuk össze Áprily Lajos és Németh László Szenciről alkotott véleményét (lásd a
Németh Lászlóról szóló fejezetet!)!

XC. ZSOLTÁR
Tanúság az életnek meggondolatjáról.
1

Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram, téged tartottunk hajlékunknak.
Mikor még semmi hegyek nem voltanak,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva;
Te voltál és te vagy, erős Isten,
És te megmaradsz minden időben.

2

Az embereket te meg hagyod halni,
És ezt mondod az emberi nemzetnek:
Legyetek porrá, kik porból löttetek,
Mert ezer esztendő előtted anni,
Mint az tegnapnak ő elmúlása
És egy éjnek rövid vigyázása.

3

Kimúlni hagyod őket olly hirtelen,
Mint az álom, melly elmúlik azontól,
Mihelt az ember fölserken álmából,
És mint az zöld füvecske az mezőben,
Azmelly nagy hamarsággal elhervad,
Reggel virágzik s estve megszárad.

4

Midőn, Uram, haragodban versz minket,
Ottan meghalunk és földre leesünk,
Az te kemény haragodtúl rettegünk,
Hogyha megtekinted nagy bűneinket,
Titkos vétkünket ha előhozod,
És színed eleiben állatod.
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5

Haragod miatt napja életünknek
Menten elmúlik olly hirtelenséggel,
Mint az mondott szót elragadja az szél.
Az mi napink, kiket nékünk engedtek,
Mintegy hetven esztendei idő,
Hogyha több, tehát nyolcvan esztendő.

6

És ha kedves volt is valamennyére,
De többire volt munka és fájdalom,
Elkél éltünknek minden ékessége,
Elmúlik, mint az árnyék és az álom.
De ki érti az te haragodat?
Csak az, azki féli hatalmadat.

7

Taníts meg azért minket kegyelmessen,
Hogy rövid voltát életünknek értsük,
És eszességgel magunkat viseljük.
Óh, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen!
Mig hagyod, hogy éltünk nyomorogjon?
Könyörülj már az te szolgáidon!

8

Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,
Hogy jókedvvel vigyük véghez éltünket,
Ne terheltessünk szorgalmatossággal.
Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk.
Mellyel régulta ostoroztatunk.

9

Szolgáidon láttassad dolgaidat,
Dicsőségedet ezeknek fiain,
Add értenünk fölséges hatalmadat:
Mi kegyes Urunk, óh, irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad,
Kezeink munkáit igazgassad.

A ZSOLTÁR ELEMZŐ BEMUTATÁSA
Szenci Molnár Albert XC. zsoltára kilenc hatsoros strófából épül fel, s a Biblia szövegét
követve gondolatilag három egységre tagolódik: a hirtelen felütés után a zsoltáros az élet
mulandóságáról elmélkedik, amit végül fohásszerű befejezés zár le. A zárt kompozíciójú vers
egésze elégikus alaphangoltságú, hasonlóan Károlyi Gáspár szövegéhez, képei azonban
markánsabbak, színei sötétebbek. Ezt jelzi már a dacos verskezdés is:
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Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Károlyi: Uram, te mi nékünk hajlékunk voltál minden időben.
Az első versszak sorait himnikus emelkedettség, férfias keménység jellemzi. Elég a gyakori
ismétlésekre (Tebenned – te voltál – te vagy – és te megmaradsz; sem ég, sem föld) az alliterációkra (téged tartottunk; megmaradsz minden időben) gondolnunk, de erre mutat a verskezdet
kozmikus tágassága is (eleitől fogva; semmi egek; sem ég, sem föld; Te voltál és te vagy; megmaradsz minden időben).
A következő versszakok sorai már jobban emlékeztetnek Károlyi melankolikus képeire. A
mulandóság élménye azonban Szenci kezén nem válik könnyed hangulatlírává, hanem erőteljesebb, szózatosabb színeket ölt, amit a gyakran egészen feszes magyaros ritmus is erősít. A 2.
versszak nyelvi ereje úgy lesz igazán nyilvánvaló, ha mellé állítjuk Károlyi sorait:
Az embereket te meghagyod halni,
És ezt mondod az emberi nemzetnek:
Légyetek porrá, kik porból löttetek!
Mert ezer esztendő előtted anni,
Mint az tegnapnak ő elmúlása,
És egy éjnek rövid vigyázása.
Károlyi: Ki az embert semmivé tészed: és ezt mondod: Térjetek az földbe
embernek fiai. Mert ezer esztendő te előtted mint az tegnapi nap,
mely el múlt, és az étcakának negyed része.
A két szövegrész összevetése egyben jól példázza Károlyi fordításának közvetlen hatását is.
Szenci a 4. sort szinte szó szerint veszi át. Az első sor “te” névmása az előző versszakra utal
vissza, s gondolati, hangulati kapocsként a 6. strófában újra felbukkan majd. A 2. versszak
harmadik sorának komor ünnepélyességére és a strófa második felének különös szépségére Szenci
több méltatója is felhívta a figyelmet. A “vigyázás” egyéb jelentései mellett katonai kifejezés is.
A 3. és a 6. versszak elégikus hangú allegóriává terebélyesedő képeiben a költő megtoldja
Károlyi és Béza gondolatait. Talán nem véletlenül kerítette hatalmába a magyar zsoltárfordítót
éppen ezen a ponton a bővítés ihlete, hiszen a mulandóság érzése a 17. századi európai irodalom
talán legmeghatározóbb élménye.
A 3. és 6. strófa közé ékelődő két versszak más színárnyalatot képvisel. A nyitó versszak erős
és felséges Istene itt az Ószövetség haragos, büntető Istenévé változik. 16-17. századi prédikátoraink prófétikus ihletettségű történelemszemlélete szerint Isten a magyar népet elkövetett
bűneiért sújtja. E szemlélet jegyében erősödnek fel irodalmunkban a bűntudat és bűnbánat hol
jeremiádos, hol zsoltáros hangjai. Ezért kap a 4-5. versszakban a “titkos vétkek” tudata nagyobb
hangsúlyt, mint Károlyi és Béza szövegében. Különösen példázza ezt az alábbi két sor: “Midőn,
Uram, haragodban versz minket,/ Az te kemény hangodtúl rettegünk.” A te névmás ismételt
felbukkanása különös jelentőséggel bír. A zsoltár elején elsősorban erőt és fenséget sugárzott, itt
viszont már félelmet és rettegést is ébreszt.
A XC. zsoltár 7. versszakában az “életünk rövid voltát” “érteni” akaró reneszánsz gondolkodó
áll előttünk. Ennek a mozzanatnak a Bibliában jóval kisebb a súlya, hiszen a zsoltáríró ott csupán
“napjaink számát” szeretné tudni, hogy “járhassunk bölcs szívvel”.
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Az “Óh, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen!” sor feszes ritmusa a 4. versszak fentebb kiemelt
két sorával mutat rokonságot. Ez a sor a költemény utolsó szerkezeti egységének kulcssora, hiszen
a következő versszak ezt a gondolatot bontja ki még teljesebben, nagy nyelvi gazdagsággal.
Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal,
Hogy jókedvvel vigyük véghez éltünket,
Ne terheltessünk szorgalmatossággal.
Vigasztalj minket, és adj könnyebbséget,
És haragodat fordítsd el rólunk,
Mellyel régulta ostoroztatunk!
A záró versszakban újra visszatér a verskezdet himnikus hangja. Míg azonban az első strófa
kozmikus távlatokat nyitott térben és időben, melynek hátterében a hatalom és erő Istene állt, s
az ember csak mint személytelen “mi” volt jelen (Tebenned bíztunk; Téged tartottunk), addig itt
az Irgalom Istene áll előttünk, akihez annak “szolgái” és “fiai” így fohászkodnak:
Add értenünk fölséges hatalmadat:
Mi kegyes Urunk, óh, irgalmas Isten!
Minden dolgunkat bírjad, forgassad,
Kezeink munkáit igazgassad!
A XC. zsoltár ezzel a záróakkorddal nemcsak formailag válik lezárttá, hanem biblikus
világképe is itt teljesedik ki.
Szenci Molnár Albert verstani vonatkozásban is rendkívül nehéz feladatot oldott meg a XC.
zsoltárban, amikor a bonyolult rímképlet (a, b, b, a, c, c) és a kötött szótagszám (11, 11, 11, 11,
10, 10) kötöttségeihez alakította sorait. A magyaros ritmust, annak későbbi klasszikus változatánál
még kötetlenebb, de erőteljesebb formájában használja, amit Németh László tagoló ritmusnak
nevez:
Tölts bé minket / reggel / nagy irgalmaddal,
Hogy jókedvvel / vigyük véghez / éltünket,
Ne terheltessünk / szorgalmatossággal.
Vigasztalj minket, / és adj könnyebbséget,
És haragodat / fordítsd el rólunk,
Mellyel / régulta ostoroztatunk!
Fentebb láthattuk már, olykor milyen feszessé, lendületessé válhat ez a ritmusforma, s hogyan
segítheti a tartalmi elemek kiemelését. A Midőn, Uram, haragodban versz minket / Az te kemény
haragodtúl rettegünk / Óh, Úr Isten, fordulj hozzánk ismétlen… sorok ritmusképlete újstílusú
balladáink egyik kedvelt ritmusformája lesz később (Esik eső, szép csendesen csepereg). Nyilván
nem véletlen ez a párhuzam, hiszen balladáink komor pátosza rokonságot mutat a XC. zsoltár
hangvételével.
Zsoltár-költeményei bizonyítják, hogy Szencinek a népi-közösségi sorskérdésekből fakadó
elégikus mozzanatok ábrázolásához, átéléséhez különös érzéke volt. Így vált keze nyomán a XC.
zsoltár színeiben egy fokkal sötétebb tónusúvá, nyelvében markánsabbá, szózatosabbá. Így lett ez
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a zsoltár később a nemzeti szabadságküzdelmekben számarányán felül részt vállaló magyar
kálvinizmus szinte himnuszt helyettesítő énekévé, Kölcsey Himnuszának egyik tartalmi,
hangulati ihletőjévé. S hitünk szerint a magyar költészetre és nemzettudatra gyakorolt hatása fenn
fog maradni mindaddig, míg lesz zsoltáros magyar kálvinizmus és lesz magyar költő, aki a
“pannon zsoltárkönyv”-ből nem szégyell egyszerűséget, tisztaságot, hitet és hűséget tanulni.
Hűséget a nyelvhez, mely századok távolából is megdöbbent duzzadó erejével, és hűséget a
néphez, mely történelme során oly gyakran érezhette magáénak éppen a XC. zsoltár egyszerre
elégikus és reménykedően himnikus hangját.


A XC. zsoltár mintájára próbáljuk meg szövegversként elemezni Szenci valamelyik közismert
zsoltárát (42., 65., 79., 139.)!

GELEJI KATONA ISTVÁN
(1589 – 1649)

Apját korán elveszítette. 1596-ban kóborló tatárok rabolták el, anyja csak később talált rá
véletlenül, s ekkor megfogadta, hogy gyermekét papnak nevelteti.
Legendába illő gyermekkora és hazai tanulmányai (Monok, Gönc, Szántó, Sárospatak) után
Bethlen Gábor karolja föl és küldi Heidelbergbe. Itt válik az ortodox teológia rendíthetetlen
hívévé. Hazatérte után gyulafehérvári tanár, majd a fejedelem udvari papja, később erdélyi püspök. Kiváló egyházszervező, aki a szombatos, unitárius és puritán szélsőségekkel szemben egyháza egységét igyekszik megőrizni. Nevéhez fűződnek az 1646-os szatmárnémeti zsinaton elfogadott Geleji-kánonok, melyek a fenti szellemben határozzák meg a református egyház rendjét.
Keserűi Dajka János püspök elődjével kezdte el egy hatalmas énekgyűjtemény, az ún. Öreg
Graduál összeállítását, melyet maga fejezett be és adott ki 1636-ban. Titkok titka címmel jelent
meg a szentháromságtagadó unitáriusok elleni vitairata. Ehhez hozzákötve adta ki 1645-ben
Magyar Grammatikácska című nyelvtankönyvét. Ebben a fonetikus helyesírással szemben a
szóelemző (etimologikus) írásmódot védelmezi. Emellett új szók alkotására buzdít, előkészítve
ezzel a későbbi nyelvújítási mozgalmat.
Latin nyelvű egyházi beszédeit Praeconium Evangelicum (1638-40) címmel adta ki. Magyar
nyelvű prédikációnak három vaskos kötete Váltság titka (1645-49) címen jelent meg.
Geleji nyomtatott prédikációi olyan népszerűek voltak, hogy kortársai gyakran mintaként
használták e beszédeket s illusztrációs anyagából is bőven merítettek. Nyelvi gazdagságának
mélységeit azonban máig sem tárta fel igazán a nyelv- és irodalomtudomány.

VÁLTSÁG TITKA
– részletek –
Felette szomorú és siralmas napjok vala az egész Persiai és Mediai birodalomban, az
Ahasverus király országiban, elszélhedett Sidó foglyoknak az Adarnak, az az a tizenkettődik
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holdnapnak, reájok következendő tizenharmadik napja; mert az a Hámásznak a Király elött való
1
fondorkodására a Mardochaira való bosszúságból ő nékiek közönséges, és végső veszedelmekre
rendeltetett vala. Kimentek vala a posták mindenfelé a százhuszonhét tartományokra, amelyekvel
az Ahasverus király bír vala, a parancsolatval, hogy a jövendő tizenkettödik hold-napnak ezen
harmadik napjára mindenütt a Sidok ellen felkeljenek, öszvegyülekezzenek, és őket gyermekestől,
feleségestől, még a csecsemőknek sem kedvezvén, kegyetlenül mind egy lábig levágják, és minden
jószágokat prédára hányják. Oh kegyetlen és kemény parancsolat. Oh sok ártatlan vérontatásra,
szűzeknek, menyeknek, csecsemőknek, gyermekeknek kegyetlenül való felmészároltatásokra
rendeltetett siralmas nap!…
Mindenek nyelvén forgó szó s közmondás: Gyermekes háznál ördögöt ne emlegess. Melly
itélem innen eredett, hogy mivel a gyermeki elme… a hallott dolognak igen megfogója, és erősen
megtartója: hasonló ama lágy viaszhoz, mellyben valaminémű metszésű pecsétet nyomsz, ollyan
bélyeg marad rajta: Így a gyermeki elmében is valamelly dolog a füleken, úgy mint két tölcséren
béüntetik, és a szóllásnak hangja által abban béütközik, nyomdoka, bélyege beléragad, melly miatt
kiváltképpen éjjeli nyugodalmokban, lidérces ábrázatokban és ördögi fantáziákval,
2
tetszeményekvel rettegtenek.
1 – Márdokeusról van szó (a történetet lásd Eszter könyvében). 2 – látomásokkal


Figyeljük meg első szemelvényünkben a barokk körmondat visszafogott, puritán változatait!

MEDGYESI PÁL
(1604 körül – 1663 körül)

Aranyosmedgyesen született. Bártfai és debreceni tanulmányai után Oderafrankfurt, Leiden
és Cambridge egyetemét kereste föl. 1631-33-ban a Debreceni Kollégium tanára, majd Szinyérváralján, Munkácson, Váradon református lelkész. 1638-tól I. Rákóczi György fejedelem udvari
papja. A puritanizmus presbiteriánus ágának elkötelezett híve, ezért összeütközésbe kerül Geleji
Katona István erdélyi püspökkel, s az udvart is el kell hagynia. 1651-ben Nagybányán lelkész,
majd a következő évtől Lorántffy Zsuzsanna udvari papja Sárospatakon, s egyúttal a Kollégium
gondnoka.
Jelentős irodalmi munkássága a puritán kegyesség szellemében fogant. Medgyesi az önvizsgálatot tekintette a kegyesség alapjának, s ezt egyéni és nemzeti vonatkozásban egyaránt szükségesnek tartotta. Művei így többnyire az egyén és a közösség együttes megszólításának reformátori
örökségét újítják föl. Ő fordította magyarra a század sikerkönyvét, Lewis Bayly Praxis pietatis
(Kegyesség gyakorlása, Debrecen, 1636) című munkáját, mely a hitvallások megtartása mellett
a gyakorlati kegyesség fontosságát hangsúlyozza. Medgyesi maga is írt népszerű kegyességi
művet Lelki Ábécé (Debrecen, 1645) címmel, mellyel elsősorban a jobbágyság műveletlenségén
igyekezett enyhíteni. Presbiteriánus egyházpolitikai elveit angol források alapján készült
Dialogusában (Bártfa, 1650) fejtette ki. A puritán igehirdetés alapelveit Doce nos orare …
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(Bártfa, 1650) című homiletikai (prédikációelméleti) kézikönyvében foglalta össze. Hollandiai
professzorára, Amesiusra hivatkozva, elutasítja a hosszú és cifra bevezetőket és a világi tárgyú
példák sokaságát, s inkább a szívhez szóló evangelizációs igehirdetést szorgalmazza. Ortodox
elődei (Alvinczi Péter, Geleji Katona István) főleg a történelem, a tudomány és a kultúra világából
vették szemléletes példáikat, Medgyesi ezzel szemben bibliai és hétköznapi (gyakorlati) példákkal
él, mint ahogy Jézus teszi példázataiban. Így jelenik meg egyházi beszédeiben gyakran
életképszerű helyzetben az orvos, a borbély, a halász, a szántóvető vagy a szőlőmíves alakja.
Az erőteljes biblicizmus mellett Medgyesi prédikációinak másik jellegzetes vonása a prédikátori történelemszemlélet továbbélése. 16. századi elődeihez hasonlóan hisz a zsidó-magyar
sorspárhuzamban. Szembetűnő prédikációinak prófétikus jellege, nemzetsirató jeremiádos hangja,
ószövetségi pátosza. Beszédeinek sajátos hangulatát már a címek is jelzik (Erdély s egész magyar
nép hármas jajja, Sárospatak, 1653. – gyászbeszédek I. Rákóczi György, Rákóczi Zsigmond és
Bethlen István felett –; Igaz magyar nép negyedik jajja, Sárospatak, 1657.; Ötödik jaj, Sárospatak
1658.; József romlása, Sárospatak, 1659. stb.). Medgyesi ajkán persze nemcsak a siralom és az
ostorozás hangja szólal meg, hanem a bűnbánatra való felszólítás nyomán a vigasztalásé is. Prédikációi ezért tekinthetők a személyes és közösségi keresztyén önvizsgálat mintaértékű darabjainak.

ERDÉLY S EGÉSZ MAGYAR NÉP HÁRMAS JAJJA
– részletek –
Mikor az mezőről a búza s egyéb takarmány bétakaréttatik, mi követi mindjárt a mezőt?
Megszabadétják azt, s mindenféle marhát rá hajtanak, mellyek mindent elgázolnak, hánynak,
túrnak, tapodnak…
Az Isten lelke fűhöz hasonlítja ez álhatatlan életünket. A fű virág, mely hamar nő, zöldül,
látásra mely ékes, mely kedves illatozásra! Azt mondja Idvezítőnk, hogy még Salomon is nem
öltözött oly frissen, mint egy ezek közül, de mint vagyon dolgok? Ha ma vannak, holnap
elhervadnak, elmúlnak. Minden füvek közt pedig, úgy tetszik, ama Jónás tökszála életünknek ily
elegyes voltát legelőbben s -fontosban ábrázza…
Isten s az ő szent szava ellen soha magunkat felemelni ne merészeljük, jó szerencsénkkel magunkat el ne higyjük, meggondolván mindenkor, hogy emberek vagyunk. Alázatosságban járjunk
inkább, mert az Isten a kevélyeknek ellenek áll, az alázatosoknak pedig adja az ő kegyelmét.
Ha ezeket szívből megcselekesszük, ihol nagy valóban rajtunk az Isten haragja, siralmas igen
az állapot, melyre az igaz itéletű Isten igaz érdemünk szerént juttata bennünket! Lement s
elenyészett régi, ragyogó dicsőségünknek fényes napja, vigasságunk gyászra fordult, elesett
koronája fejünknek! De azt merem, az én Uramnak, akinek követségében, hiszem, hogy járok,
nevében ígérni: meg sem fogyatkoztat ő szent felsége benne, mivel maga ígéreti tartja, hogy:
feltámad még egyszer a setétbül a mi világosságunk, és homályosságunk olyan leszen mint a dél,
s támaszt még a nagy kegyelmü Úristen ugyan magunk közül, akik romlás építőinek fognak
neveztetni! Legyen, legyen! Amen!
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SOK JAJOKBAN MERÜLT MAGYAROK SIRALMI
– részletek –
… véneinket levágák, szűzeinket és nevedékeny édes gyermekeinket ifjú népeinkkel és erős
férfiainkkal egyetemben ebmódon pórázra fűzvén vitték el a holtig tartó kemény rabságra! Lakó
hellyeinket, szép házainkat, palotáinkat tűzzel megégetvén a széllel fújtatták el. Veresek még a
kő falak, piros a föld a mi vérünktől, az égi madarak és az ebek meghizakodtak, megdühödtek a
mi holt testeinken! Büdösek az út felek az elsenyvedt tagok miatt! Oh megsirathatatlan keserű
idők, mellyekre jutánk.…
Halljátok meg az Úrnak beszédét ti Magyarok, mert az Úrnak pöri vagyon a földnek lakosival.
Magyari Júda! tanulj e régi Júda példáján; kinek ha utána jársz, fizetséged is higyjed azon lészen.”


A szemelvények alapján milyen különbségeket figyelhetünk meg Geleji és Medgyesi
prédikátori magatartása és nyelvi stílusa között?

SZALÁRDI JÁNOS
(1616 körül – 1666)

Egyetlen ránk maradt művének, a Siralmas magyar krónikának a szemléletét elsősorban a 17.
század prédikátori történelemfelfogása alakítja. Ez az első olyan magyar nyelvű történeti munka,
mely egy hosszabb történeti korszakot eredeti források alapján mutat be (Mohács előzményeitől
1662-ig).
Külföldi tanulmányai után Szalárdi a gyulafehérvári fejedelmi levéltár kezelője lett, majd
1646-tól a fejedelem titkára. Munkaköre tehát szinte predestinálta egy nagyszabású történeti könyv
megírására. Krónikájának nyelvezete némi bátortalanságot mutat, s ennek az az oka, hogy előzmények nélkül kellett dolgoznia: a történeti kifejezéseket ezért adja meg többnyire latinul is
művében.
Szalárdi János krónikája egységes szemlélete és gondolatvezetése révén emelkedik a korabeli
történeti munkák fölé. Szemléletének az alapja a reformátori történelemszemlélet és az annak nyomán kialakult hazai prédikátori hagyomány. Ezek a nézetek elsősorban I. Rákóczi György udvari
papjának, Medgyesi Pálnak a közvetítésével jutottak el a fejedelmi levéltároshoz. Medgyesi
hatásáról árulkodik az is, hogy krónikája függelékébe Szalárdi a lelkész két prédikációját is felvette.
A Siralmas magyar krónikában a prédikátori hagyománynak különösen két eleme szembetűnő. Az egyik a 17. század közepén már szinte közhelyszerűen használt zsidó-magyar történelmi párhuzam. Szalárdi erre a motívumra fűzi fel a könyvében bemutatott másfél évszázad
történetét, s ez arról tanúskodik, hogy a század közepére az ószövetségi gyökerű reformátori
szemlélet, mely szerint minden történelmi csapás Isten jogos büntetése a nép bűnei miatt, kilép
a teológiai irodalom keretei közül és történetírásunknak is legfőbb rendezőelvévé válik. A
motívum korabeli egyetemes elterjedtségét mutatja, hogy a század katolikus íróinál (pl. Zrínyi)
is gyakran fölbukkan.

104

A krónikában tetten érhető másik prédikátori hagyomány a “jajjos” előadásmód. A szerző
Jeremiás siralmait idéző ismétlődő feljajdulásainak gyökerét a verses jeremiádokban és Medgyesi
Pál “Jajjai”-ban kereshetjük. Ez a szemléletmód Szalárdi szélesen hömpölygő epikus leírásainak
drámai és lírai színeket kölcsönöz. Így válik a krónika egyszerre közösségi és személyes üggyé,
a korabeli emlékiratok (Kemény János, Bethlen Miklós) méltó párjává. A Krónika kéziratban
maradt, Kemény Zsigmond regényíró jelentette meg először 1853-ban.

SIRALMAS MAGYAR KRÓNIKA
Első könyv
Második rész
– részletek –
Mellyben a haza állapota a Júda és Izrael állapotához, azoknak az igazgatásbéli dolgok és
boldogtalan állapoti szerént egybevettetnek, s alkalmatossága s célja is, avagy vége a krónikának
megíratik.
Méltán hasonlítatik, és igen méltán, e mi szegény hazánknak, Erdélyországnak és ahhoz tartozó részeknek állapota az Izrael és Júda nemzetének azon Istentől rendeltetett fejedelemségi igazgatás alatt való boldog állapotához, midőn azon igazgatások boldogul az ő igaz vágásiban
viseltettek, és azokból ki nem vetemedtek; ellenben boldogtalan sorsához, valamihelyt azon
igazgatások az ő igaz vágásiból, vagy határiból kivetemedtek. Mert valamiképpen hogy a Júda és
az Izrael valamikor istenes királyokkal együtt az Istennek igaz tiszteletétől el nem szakadnak vala,
minden dolgokban jó szerencsések, Istennek minden áldásival bővelkedők, igen nagy számra
terjedtek valának, ellenségek ellen is valamelly felé fordulnak vala, győzedelmesen, szerencsésen
járnak vala, hazájokban ki-ki közülök az ő fügefájuk alatt csendesen és békével nyugszik vala.
Hasonlóképpen mióta Istennek igaz ítéletéből – méltán mondhatjuk, hogy a bálványimádásért –
e szegény haza a magyar koronától elszakadván, a hatalmas török császárok árnyékában
kényszeríttetett is magának pihenést keresni, mint a Júda országának utoljára volt dolga a babilóniai Nabukodonozor királlyal, valamikor és valamíg azon monarchico-aristocratika igazgatás
az ő igaz sarkából ki nem csuszamodott; hanem mint a Júda – a szentírással szólván – az Istennek
szolgájához, Nabukodonozorhoz, kinek jármában a bűnért az ő bölcs tetszése szerint vette vala
nyakukat, hűségeket, engedelmességeket mutatták, hasonló hűségét, engedelmességét megtartotta, esztendőkint való szokott, szenvedhető tízezer arany adóját bészolgáltatta, valljon kitől
mi bántása volt? Háborgattatott-e valaki fegyverétől? Nem volt-e kinek-kinek az ő fügefája alatt
honában csendes békességes nyugodalma? Nem épült vala-e meg a föld a régi romlásokból –
mellyek is ez illyen módon az igazgatásbéli kivetemedésből estek volt a szegény hazán –
mindenütt sűrű városokkal, amellyekben nagy részint az Istennek igaz tisztelete világosan
tündöklik vala. Valljon az ország fő rendei nem virágoznak vala-e feles számú, bokros, jó
reménységű, szép csemetékkel? A nemesség, vitézlő nép, városi, polgári és minden alsó- s
középrendek sűrű tenyészéssel? A hegyek, halmok, mezők, oldalak, völgyek sűrű gabonatermésekkel, borral, búzával, sűrű baromcsordákkal, mindenféle juh- és egyéb marhák nyájaival?
Arannyal, ezüsttel, rézzel, vassal, sóval, tejjel, mézzel valljon nem bővelkedik vala-e? Nem
terjedett vala-e ki az egész keresztyénségben s majd minden nemzetségek köziben mindenfelé jó
híre, neve, méltósága? Igenis, és annyira nevekedett vala boldog állapotjában, hogy ha abban
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megmaradhat vala, és az igazgatásbéli csuszamodás avagy vetemedés és amiatt lett nagy romlás
nem találja vala, méltán állíthatná akárki, hogy ez egész keresztyénségben egy ekkorú tartomány
és fejedelemség hozzá fogható nem volna.
De ó, jaj! Nincsen ám e világon semmi állandó és megmaradandó boldogság, melly változás
nélkül állhatna; nincsen fejedelemség, birodalom, melly mindenkor egyenlőképpen folyó boldog
szerencsés állapotával dicsekedhetnék. Mert ugyanis úgy akarta Isten eleitől fogva, kiváltképpen
az ő választott és kedves népének dolgait folytatni, hogy az édes mindenkor keserűvel elegyítessék, és az ő népének közönséges Isten ellen való vétsége e világ szerint büntetlen ne
maradjon, mint erre elég példa az Izrael népinek példája, mellyel tellyes az egész szentírás.


Hasonlítsuk össze Medgyesi Pál prédikációinak idézett részleteit Szalárdi történeti munkájának
szövegével! Milyen tartalmi és nyelvi hasonlóságokat figyelhetünk meg?

APÁCAI CSERE JÁNOS
(1625 – 1659)
“ Cseri Jánosban az örök székely életforma bontakozott ki, úgy ment napnyugat felé, akár
később Kőrösi Csoma Sándor keletre: a kis székely törzs óriási életösztönével és életigényeivel.”
(Féja Géza)
Apácai Csere János árva székely fiúként
került a kolozsvári, majd a gyulafehérvári református kollégiumba. Tehetségére Geleji Katona István püspök figyelt fel, ő küldte később
németalföldi egyetemekre. Megfordult Franekerben, Leidenben és Utrechtben. Utóbbi
egyetemén a kor híres ortodox teológusa, Gisbert Voetius (Fúciusz) elnöklete mellett két
1
nevezetes teológiai disputát is folytatott. Apácai lett a frissen alapított harderwijki egyetem
első felavatott doktora. 1651-ben feleségül
vette az egyik gazdag utrechti polgár leányát,
Aletta van der Maetot (Mát).
Az angol puritanizmus Apácai németalföldi
tartózkodása idején vívta legnagyobb csatáit. A
2
peregrinus Apácai is megismerkedett az új
eszmékkel. A radikális politikai mozgalmak
azonban távol áltak tőle, rá elsősorban a puritán erkölcsiség és a mozgalom művelődési
programja hatott. Ennek szellemében fogalmazta meg a maga számára a puritán aszkézis
alapelveit: “Fuss mindentől, valami az embert
Apácai Csere János
kényelmessé teheti… Hálj örömest száraz
(Gy. Szabó Béla metszete)
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deszkán, avagy kemény kövön, mint lágy párnán, vagy gyenge ruhán… Egyél olyan ételeket jobb
szívvel, melyek nem igen kényesek az ínynek… Soha tudományi fegyvereket kezedből le ne tedd,
az munka közt virágzik a virtus. Nem derekas dolog úgy tetszik az, melyekhez fáradság nélkül
juthatsz.”
Ugyancsak Hollandiában ismerte meg a francia Descartes eszméit, aki Copernicus és Galilei
napközpontú világképét elfogadva fogalmazta meg természettudományos alapelveit.
Apácai 1653-ban tért haza családjával Gyulafehérvárra, ahol a fejedelmi akadémia gim3
náziumi tagozatán lett a poétika tanára. A bölcsesség tanulásáról című székfoglaló beszédében
először fogalmazta meg pedagógiai reformtörekvéseit. Az akadémia vezető professzora, Isac
Basire, a kivégzett I. Károly egykori udvari papja azonnal felismerte benne a puritán gondolkodót. Nem is nyugodott addig, míg két évvel később a fejedelemmel el nem mozdíttatta
állásából. Így került Apácai 1656-ban a jelentéktelenebb kolozsvári iskola élére, miután 1655-ben
Utrechtben megjelent fő műve, a Magyar encyclopaedia. Kolozsvári székfoglalóját Az iskolák
felette szükséges voltáról címmel tartotta. Utolsó művei közül figyelemre méltó még Barcsai Ákos
fejedelemnek címzett Akadémiai tervezete, mely az első teljes magyar egyetem programja.
Az amúgy is gyenge fizikumú Apáciai egészségét a megerőltető munka és az örökös küzdelmek gyorsan felőrölték. Boldogtalan holland felesége és gyermekei is hamarosan utánahaltak.
“Ha ez az ember tovább élhetett volna – fejezi be Bod Péter a Magyar Athenasban Apácairól
írt értékelését –, úgy lehet itélni, hogy a tudományok is jobb lábra állottak volna; mivel néki a
tanításban mása nem volt.” Apácai művelődéstörténeti jelentősége valóban elsősorban oktatási
reformkísérleteiben és tankönyveiben keresendő.
A tankönyvnek szánt Magyar encyclopaedia legfőbb értéke abban van, hogy magyar nyelven
közvetíti a tudományok legmodernebb eredményeit. Apácai merészen teremt új szavakat, s
eközben elsősorban a székely népnyelvre támaszlodik. Nem jelentéktelen nyelvújító munka az
övé, főleg ha figyelembe vesszük, hogy tudománytára milyen sokrétű ismereteket közölt: az I-III.
4
fejezet a puritán Amesius rámuszi szellemű logikáját adja, a IV. rész számtani, az V. mértani, a
VI. csillagászati, a VII. természetismereti (philosophia naturalis) kérdéseket tárgyal. A VIII. rész
az emberi csinálmányokat veszi sorra, a IX. történelmi kronológiát ad, a X. pedig “az embernek
magaviseléséről” szól, azaz a puritán etikai alapelveket ismerteti. A XI. fejezet a teológiai ismereteket foglalja össze a puritán Amesius szellemében: Apácai szerint a vallás lényege nem az ismeret, hanem az istenes és kegyes élet.
Apácai stílusa tetszetős, világos és magyaros. A 17. század nagy pedagógusa különösen akkor
remekel, mikor a mindennapi megfigyelésekre támaszkodhat. Praktikus szemléletével, európai
műveltségével ő volt a magyar puritán gondolkodók polgári irányú művelődési programjának
leghatásosabb képviselője. Emberfeletti küzdelme, szomorú sorsa számos későbbi írónknak adott
ihletet (Németh László: Apácai; Áprily Lajos: Tavasz a Házsongárdi temetőben).
1 – disputa = vita. 2 – peregrinus (latin “vándorló”) = külföldi egyetemet látogató. 3 – poétika
= költészettan (a korabeli kollégiumokban az ókori klasszikusok nyomán verselni is tanították az
ifjúságot, Csokonai is ezt a tárgyat tanította Debrecenben). 4 – Petrus Ramus (1515 –1572),
francia humanista gondolkodó 1543-ban megjelent logikája a 16-17. század fordulóján európai
protestáns körökben kiszorította a középkori skolasztikus filozófiát. Ramus a Szent Bertalan-éji
vérengzés áldozata lett.
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Apácai Csere János Magyar encyclopaediája. Utrecht, 1653.
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MAGYAR ENCYCLOPAEDIA
– részlet –
VIII. 1. A veteményeskertek készíttetnek az élet szükségére, a test és a lélek erejének
1
megöregbítésére , a szemeknek gyönyörködtetésére. 2. Ennek azért, ha lehet közel kell építtetni,
hogy annál könnyebben részesülhessen ember a megmondatott jókban. 3. A szérűtől mind2
azonáltal és a szénás estállóktól messsze kell lenni, hogy a polyva és a széna tőzeke, perjéje a
3
széltől reá ne fuvtathassék, mivel a vetemény leveleit ezek általliggatják lassan-lassan, noha a
vetemény gyökerének, mint szintén a ganéj, használnának, ha oda rothadtanak volna. 4. A
kertnek is sokkal jobb olyan helyt lenni, aholott a föld valamely felé egy kevéssé dőlős, mivel a
nagy esővíz jobban leszivárkodhatik róla. 5. De mindazonáltal ha lehet, nem kell az ilyen vizet
4
hejjában elfolyni hagyni, hanem vagy kútba, vagy gödörbe kell venni, hogy a szárazságban ismét
5
hasznát vehessük. 6. Nem mindenkor jó penig az is, hogy a kertet víz járja körös-körül, mivel
6
némely vetemények emiá megagganak , némelyeknek pedig gyümölcsök ízetlenek és nedvesekké
7
lesznek. 7. A ganézásban meg kell látni, hogy a ganéj a vetemény gyökerére szinte ne essék,
hanem alól légyen a gyenge föld s arra kel osztán a ganét tenni, de ezen fellyül is földet vessen,
8
hogy se a vetemények el ne égjenek, se pedig a gané melege mindjárást ki ne páráljék . 8. A
9
háromesztendős gané, úgymint mely már jól megtisztult, a legjobb. 9. A füveknek és a paréknak
az igen gyenge és vékony hamu is igen jó, mivel a bolhát, hernyót, csigát és az egyéb ártalmas
férgeket avagy megöli avagy elűzi. 10. Keskeny ágyakra kell a kertet osztani, hogy a gyomlálók
kétfelől jól elérhessenek, mert egyébként a lábokkal kárt tésznek. 11. Úgy kell penig embernek
az ő vetését intézni, hogy azután tiszta idő következzék. 12. Ha embernek a hidegtől,
10
11
zúzmaráztól és a fagytól félni kell, a veteményt béfedve kell tartani. 13. A nyári hév napokon
penig minden reggel és estve meg kell őköt öntözni, de ne igen bővön, s mégis folyó vagy
esővízzel, mert a kútvíz ártalmas, hanem ha jóval annak előtte meríttetett és a verőfényen
12
egynehány óráig tartatott. 14. A reteknek, céklának, rutának sat. jobb a sós víz. 15. A tó és a föld
alatt béhozott víz azért nem jó, mert magokkal sok fűmagot hoznak bé. 16. Legjobban penig a
záporok táplálják a veteményt, mivel még a férgeket is megölik.

1 – erősítésére. 2 – törmeléke. 3 – átlyukasztják. 4 – hiába, fölöslegesen. 5 – pedig. 6 – emiatt
megöregszenek. 7 – trágyázásban. 8 – el ne párologjon. 9 – paréj (sóska, saláta, spenót összefoglaló neve). 10 – zúzmara. 11 – forró. 12 – zöldessárga, erős szagú félcserje, gyógynövény.
 Mennyire időtállóak Apácainak a kertészkedésre vonatkozó tanácsai?
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AZ ISKOLÁK FELETTE SZÜKSÉGES VOLTÁRÓL…
– részletek –
Az iskola, hallgatóim, (hogy a meghatározáson kezdjem, mint azt minden rendes értekezésben
tenni illik) az emberi élet különböző állapotaiban hasznos és szükséges dolgok tanítóinak és
tanulóinak rendezett társasága. Minthogy pedig ez a társaság tagjainak rendkívüli különfélesége
miatt egyöntetű nem lehet, a dolgok igaz ismerői nem alap nélkül osztják fel az iskolákat alsó,
közép- és felső iskolákra. Mégpedig úgy, hogy az alsóbbak a köznyelvi iskolák; ezekben ugyanis
anyanyelven a vallás elemeivel együtt főleg az olvasást, a helyes beszédet, az írást művelik, ezért
anyanyelvieknek is hívatnak. A középiskolák pedig főleg három tantárgy, a mindkét grammatika,
a retorika és a logika, a káté és az erkölcstan segítségével magasabb tanulmányokra készítenek
elő, és közönségesen triviálisnak hívatnak. Végül a felső iskolák minden tudományágból törvényesen bárkinek és ingyen tarthatnak előadásokat és gyakorlatokat. Ha bennük az oktatók
különleges hatalommal vannak felruházva, hogy a négy fakultáson tudományos címeket és
rangokat oszthassanak: akadémiáknak és egyetemeknek hívatnak, különben csak gimnáziumok,
főiskolák és kollégiumok nevezetét érdemlik…
Mit tett tehát Luther és mit tettek a mi reformátoraink e barbárságnak a maguk országából
való kiirtására és elűzésére? Ugyebár mindenütt iskolákat nyitottak, kátétanítást vezettek be, és
1
utódaik a mai napig szorgalmasan folytatják. Ezt a belgák és angolok nem csupán otthon, de a
legtávolabbi Indiákon is kitartóan végzik, úgy hogy az indusok barbár népe e tekintetben nálunk
jóval szerencsésebb. Ideje tehát felébredned, te álmos, te mármoros, te hályogos szemű magyar
2
nép! Végre-végre ős álmodból ébredj föl, leheld ki magadból Bachust, akinek mindig áldozol,
3
szemeid homályát írral oszlasd el! Nézd, szemléld, vizsgáld meg annyi nyomorúságok kútfejét,
amelyekben tehetetlenül heversz! Kedves zálogaid, a haza reménységei bölcsőjüktől fogva a
tudatlanság feneketlen mélységébe merültek, és felnőve sem látják meg soha a fényt, a maguk és
a haza hasznát. Kelj föl, mondom, és állíts végre anyanyelvi iskolákat, emlékezz meg ama
rabbinus szavairól? “Ki gyermekkorában tanul, mihez hasonlít? Új papirosra írt tintához. Ki
öregkorában tanul, mihez hasonlít? Régi és itatós papírra írt tintához”. Felette nagy tehát, amint
látjátok éleseszű hallgatóim, az anyanyelvi iskoláknak a haszna, szükséges voltuk pedig szinte a
legnagyobb. Mégis ha tovább nem törekszik, és a középiskolákba át nem nyúlik, alig háramlik
valami műveltség a nemzetre ezekből az iskolákból…
1 – a belga szó ekkor németalföldit jelent. 2 – Bacchus a bor és a mámor istene a rómaiaknál.
3 – gyógyírral.



Az első idézett szemelvény tanúsága szerint hogyan épült fel a korabeli európai
iskolarendszer?
Milyen ma is megszívlelendő észrevételei vannak Apácainak az iskolákkal kapcsolatban?
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ÁPRILY LAJOS
1
TAVASZ A HÁZSONGÁRDI TEMETŐBEN
Apácai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének

A tavasz jött a parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.

S a dallamot karral kisérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.

De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem,

míg dörgő fenséggel búgott le rája
a kálvinista templom orgonája.

akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
belenémult a hervadásba, télbe.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

Gyámoltalan nő – szól a régi fáma –
urát keresve, sírba ment utána…

2

A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.
S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.

1 – A Házsongárdi temető Kolozsvár ősi temetkezési helye. Apácai mellett itt nyugszik többek
között Szenci Molnár Albert, Misztótfalusi Kis Mikós, Brassai Sámuel, a múlt század jeles
polihisztora, századunk írói közül pedig Reményik Sándor és Kós Károly. 2 – fáma = nem
feltétlenül megbízható hír (a hagyomány szerint a holland feleség hamarosan követte férjét a
temetőbe).


Milyen nyelvi, ritmikai eszközök teremtik meg a költemény sajátos mélabúját, páratlan
zeneiségét? (Áprily Lajos életrajzát lásd a róla szóló fejezetben!)
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BETHLEN MIKLÓS
(1642 – 1716)

Bethlen Miklós tragikus életútja ezernyi szállal kapcsolódik a függetlenségét vesztett Erdély
és a török alól felszabaduló Magyarország hányatott fél évszázadának történetéhez.
Bethlen János fiaként született az erdélyi Kis-Bun faluban. Anyja kolozsvári kalmár család
gyermeke volt, amit később arisztokrata körökben gyakran szemére is vetettek. A gyulafehérvári
iskolában a kor egyik jeles pedagógusa, Kereszturi Pál keze alatt nevelkedett, majd Kolozsváron
Apácai tanítványa lett. Az ő enciklopédiáját olvasva ismerkedett meg a puritanizmus eszméivel.
1641-től külföldön tanult. Megfordult Bécsben, Heidelbergben, Utrechtben, Leydenben, Oxfordban és Londonban. Rövid időre felkereste Párizst is, ahol a francia kultúra hatása alá került.
Hazatérése után Zrínyi Miklós hadi iskolájában szerzett tapasztalatokat, majd a hadvezér
halála után visszatért Erdélybe. Saját maga tervezte bethlenszentmiklósi barokk kastélyában a
francia társasági élet szokásait igyekezett meghonosítani. Kezdetben támogatta a nemzeti
szabadságmozgalmakat, de a török elleni háború idején, a nyolcvanas években már inkább a
Béccsel való kiegyezésre hajlott; ezzel próbálta megvédeni Erdélyt az erőszakos beolvasztástól.
Jelentős része volt az 1690-es Lipót-féle diploma kieszközlésében, mellyel Erdély önkormányzatát
és vallásszabadságát kívánta biztosítani. Thököly fejedelemsége után ő lett Erdély kancellárja.
1
Bethlen Miklós vallotta Erdély önálló szellemiségét (transzszilvanizmus) , amit csak
Magyarországtól függetlenül vélt fenntarthatónak. Ezért nem ismerte fel a Rákóczi-szabadságharc
igazi jelentőségét. Rabutin tábornok azonban előbb megpróbálta elszigetelni, majd börtönbe
vetette. Szebeni raboskodása idején kezdte el írni Imádságos könyvét, majd Bécsbe szállítása után
Önéletírását (1708-1710). 12 évig viselt fogságából halála évében szabadult.
Bethlen Miklós emberi és államférfiúi jelleme tisztán kirajzolódik imádságaiból, Önéletírásából és kiterjedt levelezéséből.
Legjelesebb műve, a mintegy 600 lapos Önéletírása, melyet önmaga mentségének és politikai
testamentumának szánt, magasan kiemelkedik a korszak gazdag memoárirodalmából. Magányos
remekmű az övé, melyben a korrajz és az egyéni életút szoros, egymást kiegészítő egységet alkot.
A művelt államférfi tudatosan szentel teret a mindennapok és az emberi kapcsolatok bemutatása
mellett a lelki élet kérdéseinek is. Ebben az emlékiratban az önelemzés talán legfontosabb eleme
Bethlen vallásos élete. Az erdélyi kancellár a református egyház főgondnoka volt, de talán éppen
a puritanizmus hatására felül tudott emelkedni a felekezeti gyűlölködéseken. Hivatástudata
kálvinista predestinációs hitéből fakadt. A gondviselésbe vetett hite révén egész munkálkodása a
felelősségérzet és az őszinteség jegyében zajlott. Az ő életében és életművében látjuk kiteljesedni
mindazt, amit a 17. század puritán prédikátorai a szószékről hirdettek. Tragikus politikai pályafutása ellenére Bethlen Miklós Önéletírása nem sugall kétségbeesést: puritán tettrekészsége,
keresztyén bölcsessége mindvégig megmarad. Egy olyan magatartásforma áll itt előttünk, mely
ma is megszívlelendő üzenetet hordoz.
Bethlen Miklós az erdélyi népnyelv sajátos elemeivel színesíti stílusát. Nyelvezetén érezhető
a Biblia képkincsének, az Ószövetség komor pátoszának közvetlen hatása. Bár az önéletírást
gyakran a szenvedélyek természetes sodrása jellemzi, szerzőjét sosem hagyja cserben tiszta és
világos logikája, puritán önfegyelme.
“Kiveszett-e teljesen a magyarságból ez a bűneiben alámerülő, de bűneiben és erényeiben
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mégis sorsunkat s fajtánkat tükröző erdélyi főrend?” – kérdi Németh László Bethlen Miklósról
szóló tanulmányában. Majd így folytatja: “Bethlen Miklós könyve megvan s a könyv, ha nem is
élet, de spóra, mindig föléledhet, mihelyt van, akinek fontos a benne alvó hagyomány.”
1 – Transsylvania Erdély latin neve. A több nemzetiségű Erdélynek országhatároktól független,
önálló szellemiségét hangsúlyozó transzszilvanizmus a trianoni békeszerződés után erősödik majd
föl újra az erdélyi irodalomban és közgondolkodásban.

BETHLEN MIKLÓS ÖNÉLETÍRÁSA
– részletek –
Becsültetnek a papi rendek és minden tanítók, akár micsoda nemzetből, vallásból valók, azért
az Isten és részszerint világi dolgokban való tudományért és szentségért, melyet a nép őbennek
hiszen vagy gondol lenni, amely miatt ő az Istennek kegyelmében mind ebben mind a más
világban beférhet és boldogulhat, elhitetvén magával azoknak erre az ő végére és céljára való
juthatására mind elégségeket, mind akaratjokat. Ez minden papságnak eredeti, rendelése, oka,
vége, célja, úgy annak a becsületnek is, amellyel az mindenütt e világon tiszteltetik.
Becsültetnek az atyák, anyák gyermekeiktől, azért, hogy azokat a világra hozzák, oktatják,
nevelik, oltalmazzák, táplálják, és erre a világi, sőt sokan, ha lehet, a következendő életre is
alkalmatossá teszik, vagy csak tenni igyekezik, és nemcsak addig míg magok élnek, hanem
azután is, jószágokat és mindeneket maradékoknak hagyván. Ez a becsület részszerint a
természeti indulat, részszerint a szokásból jő, de akármely, szüléit legjobban becsülő gyermeknek
is szájából kijő valaha az a szó: De el tudnék már én atya s anya nélkül is élni…
Nevetség, hijábavalóság és játékra, mint akármely gyermek és ifjú, felettébb hajlandó, sőt
vásott és a játékban telhetetlen és fáradhatatlan volt az én gyermekségem és felserdült ifjúságom;
de nem veszteg ülő, mint a kocka, kártya, … sakk, … hanem a testnek ingatásával járó
játékokban gyönyörködtem, mint a labda, forgattyúk, parittya, teke, kézzel való hajigálás, vitéz
játék, versfutás küzdés, ugrás, melyek miatt néha meg is vertek, nyíllal való lövöldözés és
madarászás etc. Mikor osztán nagyobbat nővén, lóra, puskára, kutyára kaptam, lövöldözés hosszú
puskával, pisztollyal, nyargalódás, futtatás, tőke, árok, üres hordóugratás, vadászat, fürjészés,
magam kezemmel való rákászás, halászás etc. voltak igen a mulatságim; mindazonáltal, mikor
osztán nagyobbat nőttem tanulásnak jobb üdejére annál is inkább, mikor osztán a gyermekségből
kikelvén, eszemnek, házasságomnak és emberségnek esztendeire jutottam, az én mulatságim nem
mulatták el énvélem a szükségesebb és hasznosabb dolgokat, mint a könyvek olvasása, házi
gazdaságom és közönséges tisztem s hivatalomban való eljárást. Azért is sok napokat, heteket
kívánó, házamtól messze való és másokat terhelő vadászatokat sem magam, sem szolgáim által
az erdélyi urak szokások szerint nem követtem, hanem csak magam jószágimban vagy ahhoz
közel, hogy szolgám, ebeim ételekkel ne terheltessék az idegen szegénység; amennyire
eltávoztatható volt az olyan mások terhelése, az egy szénán, tűzön kívül, házasságom után nem
sokat adott a más ember jobbágya az én vadászimnak; nem is adtam én el, tudtomra, soha
rókabőrt, mint sokan, hanem vettem inkább. Alkalmas puskás voltam ifjantan, és minthogy abban
1
az üdőben a srétes puska igen ritka volt Erdélyben, mind egyes golyóbissal lövöldöztünk; majd
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harmincnégy vagy még több esztendős koromban kezdettem srétes puskával állani az erdőbe, és
egy stuc vagy tersényi puskám is volt mellette gyakrabban, nem is igen hibáztam hatvan esztendős
2
koromig, noha csak karról lövöldöztem.
1 – sörétes puska. 2 – célzás nélkül.



Bethlen Miklós számos korabeli gyermekjátékot felsorol. Hányat ismerünk ma ezek közül?
Az idézett szemelvényekben hogyan jelenik meg a puritán erkölcsiség?

MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS
(1650 – 1702)

Az alacsony sorból származó Misztótfalusi nagyenyedi tanulmányai után Fogarason lett
iskolamester, majd Hollandiába ment, hogy teológiai tanulmányai mellett kitanulja a nyomdászmesterséget is. Erre barátja, Pápai Páriz Ferenc enyedi professzor is biztatta, hiszen Károlyi
bibliafordításának kiadása a század második felében újra esedékessé vált. A puritanizmus
művelődési programjának legfontosabb eleme ugyanis az egyéni kegyesség gyakorlásának
népszerűsítése volt, beleértve a Biblia rendszeres és személyes tanulmányozását is.
Misztótfalusi Amszterdam egyik világhírű műhelyében kiváló betűmetszővé képezte magát,
s a szakmában hamarosan olyan tekintélyt szerzett, hogy a világ számos országából kapott
megrendeléseket. Tetemes vagyonát a magyar nyelvű Biblia helyesírásának egységesítésére,
szövegének pontosítására és kiadására fordította (Aranyos Biblia, Amszterdam, 1685).
1689-ben tért haza, s az egyház kolozsvári nyomdájának vezetője lett. Egyházi és világi művek
egész sorát jelentette meg, többek között Balassi Bálint és Rimay János istenes énekeit. A
folyamatos áskálódás, irigykedés és rosszindulat, ami körülvette itthoni munkálkodását, megkeserítette életét, felőrölte egészségét. A méltatlan vádaskodásokra először latin nyelven válaszolt
Apologia Bibliorum (1697) című művében, majd magyar nyelven írta meg a Maga Mentségét
(1698). A Mentség műfaja nehezen határozható meg: talán az emlékirat és önéletírás elemeit
egybeolvasztó röpiratnak nevezhetnénk. Művének hangulati egységét – a szabálytalan szerkesztés
ellenére – a sorait átható magas hőfokú szenvedély biztosítja. Misztótfalusiban önéletírása alapján
a polgárosodás útján elindult öntudatos mesterember alakja áll előttünk, aki menthetetlenül
összeütközik kicsinyes környezetével. A jeles nyomdászt végül egyháza eklézsiakövetésre
(nyilvános bűnvallásra) kényszerítette, s a Mentség összes példányát el kellett égetnie.
Alkotásai közül kiemelkedik még az 1697. évi kolozsvári tűzvész alkalmából írt verses
Siralmas panasza. Ebben a költeményben – éppúgy mint Szalárdi János krónikájában – a 16-17.
század sajátos prédikátori történelemszemlélete érvényesül.
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Részlet Misztótfalusi Siralmas panaszából

Ha megsokasodik
a bűn s megrakodik
föld szíve gonoszsággal,
az igaz ítélő,
személyt nem tekintő
Jehova nagy haraggal,
székit letéteti,
itéletet tenni,
szörnyű bosszúállással.

Mit mondhatsz Kolozsvár?
Nem áradott volt már
minden bűn el közötted?
Mellyel búsulásra,
iszonyú haragra
Istent ugyan készteted?
Húzván le az égből,
szép lakóhelyéből
ostorával ellened.

Élete utolsó éveiben Misztótfalusi Kis Miklós nagy figyelmet fordított utódai nevelésére,
nyomdai vállalkozása így iskolát teremtett Erdélyben. A nagybeteg mestert Bethlen Miklós
kancellár igyekezett fölkarolni, de a betegség és megpróbáltatás gyorsan felemésztette energiáit.
Tudós puritán barátja, Pápai Páriz Ferenc Életnek könyve című verses művével emlékezett
rá, amit 1769-ben Bod Péter jegyzetekkel kiegészítve Erdélyi Féniks címen jelentetett meg. Bod
Péter jegyezte fel irodalmi lexikonában Pápai Páriztól származó sírfeliratát is:
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Tótfalusi Miklós nyugoszik ez helybe,
Magyarország szülte, Erdély felnevelte,
Hollandia nagy dologra keszítette;
De amint intézte, nem adta szerencse.
Mondjad útonjáró Nyugodjék meg teste,
Búsult Lelkének lett Isten békessége,
Idegenségünket az Isten ne nézze,
Támasszon Hazánknak inkább mást helyette.
Misztótfalusi szép betűtípusai máig népszerűek a könyvnyomtatásban. Életéről Németh László
Eklézsia-megkövetés címmel írt drámát.

MAGA MENTSÉGE
– részlet –
Igazán mondják, a teológusok, hogy Isten az övéit (azért, hogy meg idegenítse minden világi
jóktól) abban szokta meglátogatni, amit legnagyobb javoknak tartanak világ szerint.
1
Nékem Belgiumban olyan állapatom volt, hogy – ha pénzgyűjtésben gyönyörködtem volna,
és célul fel nem töttem volna azt, hogy hazámat, valamint lehet, segítsem eszerint: Publica
privatis anteferenda bonis, azaz a közönséges jót eleibe kell tenni a magánosnak, – annyi idő alatt
könnyen negyvenezer vagy talán ötvenezer forintot is gyűjthettem volna, és ha eddig ott maradtam
volna azt merem mondani: kevés erdélyi úr volna, akivel cserélnék pénz dolgából. Amazt colli2
gálhatom ebből, hogy minekutána az én könyveimnek nyomtatásoknak gonjától megszűntem, és
egészen magamat a munkára adtam (noha még akkor is volt foglalatosságom és időm töltése a
könyveknek köttetése miatt ), az utolsó két esztendőben kerestem én többet 15000, azaz tizenötezer forintnál (melynek tizenegyezer forintját csak egy embertől vöttem ).
Hát tizedfél esztendeig, amennyit ott töltöttem, mi lehetett volna?
Legalább öt esztendő alatt, amíg a nyomtatásban foglalatoskodtam, mi lehetett volna?
Ha pedig ott a házasságra vöttem volna magamat, amelyet el nem távoztathattam volna semmiképpen, ha mégis tovább ott maradtam volna, akkor is kínáltak engemet olyan lánnyal, kivel
3
60000, azaz hatvanezer forintot adtanak volna, mert observálták igen, hogy néha targoncával tolták a pénzt szállásomra.
Ilyen gazdag jövedelmemet pedig könnyen elpazarolhattam volna én ott, a testnek minden
gyönyörűségi között, ha más jó mesterembereket követtem volna, akik többire azt cselekszik, hogy
amit egy nap munkájokkal keresnek, nem nyugosznak addig, amíg azt korcsomákon és egyéb
hitván helyeken el nem tékozolják, én pedig csak azt is kárnak tartottam annyi keresetem mellett,
amit kenyérre kellett költenem nyavalyás testemnek táplálására. Néha egy holnapig is bizony bort
nem ittam, és minél alábbvaló s olcsóbb eledellel lehetett, olyannal éltem, olyan szűkönköltő
voltam, hogy véghezvihessem azokat, amikhez kezdettem Istenem indításából.
1 – Németalföldön. 2 – következtethetem. 3 – észrevették, látták


Milyen embernek képzeljük Misztótfalusit a szemelvény alapján?
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RÁDAY PÁL
(1677 – 1733)

“Magyarországban Istent félő, kegyes Uri ember, aki igen jól tudta mind a Mennyei
Koronára, s mind a Magyar Koronára tartozó dolgokat…” – írja róla Bod Péter, s Ráday Pál
valóban nemcsak a puritán kegyességi irodalom egyik utolsó jeles képviselője, hanem a Rákócziszabadságharc politikai publicisztikájának is kiemelkedő alakja.
Ráday Pál gazdag Nógrád megyei református családban született. A losonci evangélikus
liceumban tanult, majd rövid katonáskodás után a megye nótáriusa lett. 1703-tól Rákóczi
kancellárjaként fontos diplomáciai szolgálatot teljesített. A fejedelmet követte Lengyelországba,
de a szatmári béke után hazatért, és a protestáns nemesség érdekeit képviselte. Gondnoka lett a
református egyháznak, mely a növekedő Habsburg-elnyomás során magyon is rászorult az ő
segítségére. Kapcsolatban állt kora számos tudósával, jeles könyvgyűjteményével ő teremtette meg
1
a híres Ráday-könyvtár alapjait.
Imádságait és istenes énekeit 1706-ban kezdte írni és Lelki hódolás címmel 1710-ben
jelentette meg Kassán. Latinból fordított imádságai mély bűnbánatról és tiszta személyes
kegyességről tanúskodnak. Fohász-szerű énekei a pietizmus érzelmes és szívhez szóló hangját
idézik. Ráday Pál kegyessége szoros rokonságot mutat a német pietizmussal.
Zengj nyelvem ékesen, az én édes Jézusomnak,
Kegyes lelki orvosomnak szólj szerelmetesen,
Mert csak ő érdemel áldást és minden szerelmet,
Ki reám önt bő kegyelmet s kőszálra felemel.
Jézus, én reményem, bűnös lélek bizodalma
S hozzád térőknek oltalma, Gyönyörű Napfényem!
Kegyes vagy azokhoz, kik szívből téged keresnek,
És ismerős híveidnek béköszönsz házukhoz.
A 17. század retorikus barokk versmodora után Ráday érzékeny hangú, személyes költészete
a felvilágosodás korának líráját készíti elő. A Lelki hódolás ma is közkézen forgó lelki olvasmány,
énekeinek java része pedig a protestáns gyülekezeti énekkincs szerves részévé vált (Meghódol
lelkem előtted nagy Felség; Ó irgalmas Isten). A szabadság nótáriusa címmel Tóth-Máthé Miklós
írt regényt életéről.
1 – A Rádayak híres könyvgyűjteménye ma a budapesti Ráday Kollégiumban található.
AZ ATYAISTEN DICSÉRETE
Oh örök Atya Úr Isten!
Kit tisztel mennyben és itten,
Minden nyelv és vall urának,
Tápláló édes atyának,
Dicsérlek téged, Istenemet,
Ki bölcsen teremtél engemet.

Te vagy minden mindenekben,
Legfőbb jó természetedben,
Ura minden uraságnak,
Oka minden valóságnak,
E világnak bölcs teremtője
És minden testnek éltetője.
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Dicsérlek szívből tégedet,
Ki hozzám kegyességedet
Mutatád öröktől fogva,
Hogy ne legyek rabul fogva,
És elválasztál szent Fiadban,
Hogy részes legyek országodban.

Ismerem sok áldásodat,
Atyai táplálásodat,
Ki szükségemet meglátod,
Kérésem hozzád bocsátod,
Naponkint bő asztalt terítsz,
Ruházattal felékesítsz.

Dicsérlek, mert Istenem vagy,
Hatalmad s erőd igen nagy,
Ki homályból feloldoztál
És ismeretedre hoztál,
Szárnyaid alatt rejtegettél,
Mióta fiadnak felvettél.

Oh kegyelmes, édes atya,
Kinek szívét szóm meghatja,
Nézz engemet tenyereden,
Vezérelj szent ösvényeden,
Állj Fiadhoz segedelemmel,
Hogy szolgáljon engedelemmel.

Te reád bíztam magamat,
Atyám, viseljed gondomat,
Hódoltasd hozzá szívemet,
Foglald el egész kedvemet,
Hogy neved segítségül hívja,
Ez legyen életemnek díja.



Keressük meg énekeskönyvünkben Ráday más énekeit is! A személyes, pietista kegyesség
milyen nyelvi kifejezőeszközeit találjuk meg bennük?

BETHLEN KATA
(1700 – 1759)

Árva Bethlen Kata – ahogyan ő nevezte saját magát – Bethlen Sámuel küküllői főispán leánya
volt. Apjától örökölte a református vallás és a magyar közművelődés iránti áldozatos hűséget. Ősei
között találjuk a nagyenyedi Bethlen Kollégium legfőbb patrónusait, apja az iskola világi
gondnokságát látta el.
A törékeny, de öntudatos lányt anyja 17 évesen mostohatestvéréhez, a katolikus gróf Haller
Lászlóhoz kényszerítette. A férj környezete erőszakkal próbálta áttéríteni a szigorú puritán kegyességéről híres asszonyt, s a család a gróf halála után (1719) is folytatta zaklatását: erőszakkal
elszakították tőle gyermekeit. 1722-ben a nála jóval idősebb Teleki Józsefhez, Teleki Mihály
kancellár fiához ment férjhez. Második házasságából született gyermekei korán elhunytak, majd
1732-ben férje is meghalt. Ettől kezdve hévízi és sorostélyi birtokain vagy fogarasi udvarházában
“árvaságban“ töltötte napjait. Utolsó éveit betegsége és a Teleki-családdal folytatott perei
keserítették meg.
Árva Bethlen Kata az egyházáért végzett szolgálatban nyert vigasztalást. Az egyházban azonban nemcsak hitéleti, hanem művelődési kereteket is látott. Bőkezűen támogatta az erdélyi
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skólákat, udvarában a lányok úrihímzéses egyházi terítőket készítettek, “Magyar bibliotheca”jában összegyűjtötte a régi magyar irodalom javát, s egész könyvtárát még életében az enyedi
Kollégiumnak adományozta. Kiterjedt levelezést folytatott kora nagyasszonyaival. Legfőbb lelki
támaszát udvari papjában, a tudós Bod Péterben találta meg, aki később így emlékezik vissza
udvartartására:
“Udvara olyan volt mint egy jól rendelt Klastrom. Élete mások előtt Példa és világos Tükör.
Töltöttem el mellette Papi terhes hivatalban lelkemnek felette nagy, s ki nem írható gyönyörűségével
hat esztendőket; amelyekben csak hat szóból való megbántódásom sem volt, úgy hogy sokan
mondanák azt, akik életemet miben álljon látták, hogy csak az Angyalok élnek jobban az Égben.”
Irodalmi szempontból Védelmező erős pais (Szeben, 1759) címen megjelent költői ihletettségű
imádságos kötete (16 imádság) és Önéletírása (Kolozsvár, 1762) érdemel figyelmet. Az utóbbi
a 17-18. századi erdélyi barokk memoár-irodalom utolsó jelentős hajtása, Kemény János
fejedelem és Bethlen Miklós kancellár önéletírásainak méltó folytatása. Míg azonban az
utóbbiakban széles teret kap a társadalomrajz, addig Bethlen Kata elsősorban egyéni sorsát írja
meg lenyűgöző művészi erővel. Önéletírásának kulcsa szigorú predesztinációs hite, már-már
miszticizmusba hajló pietisztikus kegyessége. A nagyasszony írása arról is tanúskodik, hogy a
pietizmus 18. század eleji térhódításával a protestantizmuson belül is kialakult egy, a középkori
misztikára emlékeztető, könnyen fanatizmusba hajló kegyességi gyakorlat. Az amúgy is erősen
lírai szövegbe ékelt könyörgések és fohászok szinte szétfeszítik a műfaj kereteit. Bethlen Kata
elsősorban a bibliás stílus festői elemeit használja fel mondandójának kifejezésére.
Bethlen Kata Önéletírásának irodalomtörténeti jelentőségére Németh László mutatott rá
esszéjében (Sziget Erdélyben), Kocsis István monodrámát írt életéről.
BETHLEN KATA ÖNÉLETÍRÁSA
– részletek –
A jelen való 1744-ik esztendőben másokkal együtt a föld termése szűkön volt énnékem is,
úgyhogy ha felvészem és jól megszemlélem a költést, úgy tetszik, hogy fogyatkozás nélkül érnem
nem lehetne (ha tetszik Istennek életem) a földnek jövendő termését: de mikor elnézem az én
irgalmas Istenemnek hozzám való kegyelmes gondviselését, miképpen tartott engemet eddig;
mely csudálatosan igazgatta dolgaimat, hogy szükséget ne lássak, semmi félelmem nincsen, sőt
1
bízom erősen, hogy a Sareptabéli özveggyel nékem is kiszolgáltatja az én Istenem a kevésből az
elegendőt.
A Krisztushoz való fohászkodás
Ó, édes Jézusom! aki erőt adtál énnékem a feljebb leírt sok kísérteteimnek elviselésekre; adjad
a te kegyelmedet ezután is, tanítsad, édes Jézusom! az én kezeimet ezután is az hadakozásra, hogy
mind a végig, úgy amiképpen tetszik szent felségednek, a te zászlód alatt vitézkedhessem, oly
engedelmességgel, amint te szent atyádnak engedelmeskedtél. Tudom, ó, én gyenge hitemnek
megerősíthető fejedelme, Úr Jézus! hogy te is sok harcaid és szenvedéseid után mentél bé a
dicsőségbe, szent atyádnak jobbjára ülvén: azt is jól tudom, hogy akik a te dicsőséges testednek
tagjai vagyunk, mint főben tebeléd oltatván, ezt az életet sok és nehéz harcokkal kell

119

véghezvinnünk. Minthogy egészen tiédnek tartom magamat, bizony nem is kívánok egyebet,
hanem légyen énnekem is úgy dolgom, mint az én fejemnek, az én kínlátott Jézus Krisztusomnak.
Csak azon kérlek édes Jézus! hogy jusson eszedbe a te megkísértésed és vérrel verejtékezésed,
melyet énérettem elszenvedtél. Ezért a drága árért édesedjék meg énnékem is az én sok nehéz
keresztem. Tartsd meg, ó, én megtartó Istenem! az én elmémet épségben, hogy lehessek
mindenkor alkalmatos szent nevednek tiszteletére; hogy az én gyenge hitem el ne fogyjon. Ámen.
Az én ez világon való zsellérkedésemnek rendét eddig írám le 1744. esztendőben
novembernek 10-ik napján. Sorostélyon.

Eltelvén az 1749-ik esztendő, melyben az Isten énhozzám, porhoz és hamuhoz, mint irgalmas
atya sok áldásait mutatta, mind az ő külső földi javaiban, mind gyengélkedő egészségemnek
kiszolgáltatásában, mind lelkem csendességének megtartásában: melyekért háláadásra tartozom
megnyitni mindenkoron az én szájamat, béléptete ugyanazon irgalmasságának és szeretetének
terjesztésével az én mennyei szent atyám engemet az 1750-ik esztendőre. Minthogy az Isten
ótestámentomban megparancsolta volt, hogy minden ötvenedik esztendő légyen nyugalomban
jubélius esztendeje, s mind e mái napig is fennmaradott keresztyének között, hogy az ötvenedik
esztendőt nevezetes esztendőnek tartsák, lévén ez az én világi életemnek is ötvenedikí esztendeje;
az Úristen engedett énnékem kevés nyugodalmat és örömet látnom. Noha atyai dorgálás nélkül
ezen esztendőben is nem hagyott; mert pünkösd havának 29. napján a fülembe nyillalván, a
fejembe költ; mely miatt ki nem írható iszonyú kínokat láttam éjjel és nappal, három hetek alatt,
úgyannyira, hogy aludnom teljességgel nem lehetett, azhonnan semmi nyugodalmam is nem volt;
csudálom mostan is olyan hosszas aluvás nélkül hogy maradhattam életben. Három hetek múlva
megfokadván, könnyebbedtem s alhattam is, de még hat hetek alatt sok fájdalmat láttam
mindaddig, mit tetszett az én Istenemnek ugyan egészen elvenni rólam. Ezenkívül olyan
nevezetes keresztet az Isten énreám nem adott ebben az esztendőben: ha mik pedig találtanak,
azokat a maga kegyelmével úgy megédesítette, hogy nékem semmi keserűséget ne szereznének.
Ó, én Uram, én édes Jóistenem! ki ezen ötvenedik jubiléus esztendőben csendességet adtál
nékem, s engedted eltöltenem békességben. Vígy által engemet amaz örökkévaló jubileomnak
esztendejére, melynek soha vége nem lészen. Adj örökös nyugodalmat, sok erőtlenségekkel
küszködő lelkemnek, mert e világban akármely csendes és nyugodalmas napokat engedi is, de az
én szegény lelkemnek nincsen, ó, nincsen, te tudod, hogy nincsen nyugodalma terajtad kívül, mert
a mennyekben te vagy nékem csak egyedül, én Istenem; ez egész földön senki nincsen, kit kívüled
lelkem kedveljen.

1 – A sareptai özvegy történetét lásd: I.Kir.17.


A pietista irodalmat fokozott lelki érzékenység, a fájdalom kozmikussá növesztett ábrázolása,
bűnbánó önmarcangolás, érzékeny líraiság és a gondolatok nem célirányos, hanem
körkörösen ismétlődő haladása jellemzi. Keressünk példát ezekre a jegyekre Bethlen Kata
írásában!
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BOD PÉTER
(1712 – 1769)

A szegény székely nemesi család gyermeke a nagyenyedi református kollégiumban tanult,
majd Leidenben töltött néhány évet. Hazatérése után pártfogójának, Bethlen Katának lett udvari
lelkésze. 1749-től a magyarigeni református gyülekezet prédikátora.
Munkássága rendkívül gazdag: teológiai, jogi,
történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti munkái egyaránt figyelemreméltók. Írt bibliai lexikont, egyetemes
és magyar egyháztörténetet, megírta az erdélyi
unitáriusok történetét és a református püspökök
életrajzát. A szent bibliának históriája (Szeben, 1748)
címmel bibliaismereti kézikönyvet szerkesztett, beleépítve a magyar nyelvű bibliafordítások történetét is.
Magyarra fordította a gályarabságot szenvedett Kocsi
Csergő Bálint latin visszaemlékezését Kősziklán épült
ház ostroma címen. Jegyzetekkel látta el és kiadta
Pápai Páriz Ferencnek Misztótfalusi Kis Miklós
emlékezetére írott versét (Erdélyi Féniks, Nagyenyed,
1767). Megújítva adta közre Pápai Páriz fő művét,
magyar-latin és latin-magyar szótárát (Szeben, 1767).
Bod Péter irodalomtörténeti szempontból legjelentősebb munkája a Magyar Athenas (Szeben, 1766).
Czvittinger Dávid és Rotarides Mihály latin nyelvű
művei után ez az első magyar nyelvű, nemzeti szellemű, felekezeti kötöttségekkel már alig bíró irodalmi
lexikonunk. A Magyar Athenasban a magyarigeni
Cseh Gusztáv rézkarca
lelkész csak olyan művekről ír, melyeket valaha saját
maga is kézbe vett. Adatai így ma is nagyrészt
megbízhatóak.
A világi irodalom iránt a felvilágosodás küszöbén megnövekedett hazai igényt jelzi Bod Péter
egyetlen szépirodalmi munkája, a Szent Hilarius (H. n. 1760). A katekizmusok kérdés-felelet
formáját követő, tizenhárom fejezetre tagolt könyv református puritán alapon egyszerre kíván
nevelést és szórakozást nyújtani. Szó esik benne vallásról, tudományról, bűnről, időről, halálról,
tanulásról, férfiakról és nőkről, azaz minden olyasmiről, ami a polgárosodás útján megindult
igényes olvasót érdekelheti. Eleven, olykor sziporkázóan gazdag stílusát népi fordulatok és
közmondások ékesítik.
Bod Péter munkásságának a 18. század közepén, de különösképpen a század második felében
számos követője akadt. Utolsó éveinek nagy álmát, a magyar nyelv és kultúra intézményes
művelésének ügyét, a felvilágosodás korának írói, Erdélyben Aranka György és köre,
Magyarországon Bessenyei György és Kármán József karolták fel és vitték diadalra.
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MAGYAR ATHENAS
– részletek –
Előszó
Isteni találmány az írásnak mestersége az emberek kezekben; mely megbecsülhetetlen drága
kegyelmességét Istennek nem lehet eléggé meghálálni, mivel ezáltal nemcsak maga akaratját
közölheti ember felebarátjával, hanem a szükséges dolgokat általadhatja a sok száz esztendők után
következő maradék nemzetségnek is …
Tudd meg, hogy valamikor írsz valamit, mindenkor az embereknek a te erkölcsödről és
elmédről kézírást adsz. Ha addig nem tudtanak, akkor megesmérnek, és írásidból erőtlenségedet,
mint a tükörből, kinézik. Mindazáltal az indulat, melynek minden emberben meg kell lenni,
engemet is arra ösztönöz, hogy amit felebarátimnak hasznokra és a magyar nemzetnek tisztességére s ékesítésére ítélek tenni, abban ne légyek csak hallgatással, hanem ami tőlem kitelhető,
azt véghez vigyem. Mert valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem
használni, mikor lehetne, nagy vétek. A vitézek bosszúálló fegyverekkel, a bölcsek okos tanácsokkal oltalmazzák hazájokat, én, ha író pennámmal valami keveset használhatok, azért az én
kegyelmes Istenemé légyen a dicsőség…
PANNONIUS JÁNOS. Igen híres versszerző pécsi püspök Mátyás király idejében. Anyai ágon
volt a Vitéz-familiából való, Vitéz Borbála lévén az édesanyja; de az atyjáról írásiban nem
emlékezik. Valami versekből mindazáltal, melyek forognak az emberek kezeken, úgy lehet hozzá
vetni, hogy lett volna a Garázda-familiából való az atyja. Olaszországban ifjúkorában tizenkét
esztendeig lakott a tanúság kedvéért. Magyarországban esztergomi érsek lévén az édesanyjának
testvérbátyja, ő is a tudósokat szerető s becsülő Mátyás király alatt hamar, még ifjúkorában elérte
a pécsi püspökséget. De ugyan a bátyjával együtt a király haragjába estenek, mikor arra
1
szándékoztanak, hogy Mátyás helyett Gázmért , a lengyel királyt tegyék Magyarországban
királynak. Meg is holt mindenik hamar, az esztergomi érsek öreg ember volt, Pannonius pedig
mindenkor beteges; holt meg 1472-dik esztendőben. …
BALASSA BÁLINT. Volt ez a régi nagy Balassa-familiából, melyből sok nagyhírű vitéz úri
emberek vettenek eredetet, kiknek emlékezetekkel teljesek a magyar históriák. Követték ezek a
2
reformációtól fogva a reformáta vallást a mult sékulum közepetájáig; midőn némelyek a római
hitre kezdettek eltérni. Gróf Balassa Bálint nemcsak híres nevezetes vitéz úr volt, hanem nagy
tudományú is és a versszerzésben igen hatalmas, kinek énekjei sokszor kinyomtattatván,
mindeneknek kezekben forognak.
1 – Kázmér. 2 – század (latin saeculum)




Az előszó kiemelt mondatát, mely az írástudók felelősségét hangsúlyozza, tanuljuk meg szó
szerint!
Ellenőrizzük, mennyire pontosak Bod Péter ismeretei a két nagy magyar költőről!
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SZENT HILÁRIUS
– részletek –
Első rész
Az Istenről és az vallásról
1. Kérdés. Micsoda az Isten?
Felelet: Az ISTENt véghetetlen tökéletességeiért elegendőképpen kiírni nem lehet. Ha kérded,
ki és mi az ISTEN? Így szól Tzitzeró, Simónidésszel felelek; aki erről megkérdetvén Hiéró
fejedelemtől, egy napot kért a gondolkodásra, azután kettőt; azután pediglen többet; ezt az okot
adván cselekedetének: mert mennél többet elmélkedik az ISTENről, annál inkább nem tudja.
Augustinus: Senki éntőlem ne keresse tudni, amit én tudom, hogy nem tudok: hanem ha azért,
hogy megtanulja nem tudni, amit nem kell tudni. Az ISTEN mindazáltal világosan mutogatja
magát az ő munkáiban: de véghetetlen lévén, a véges elme le nem határozhatja. Ha mégis kérded:
Micsoda az ISTEN? Minden: a betegnek orvosság, a halálozónak élet, az éhezőnek kenyér, a
szegénynek gazdagság, a mezítelennek köntös, a setétben ülőnek világosság.
2. Az ISTENt honnan lehet megesmérni?
Két könyvekből. (1) A természetnek könyvéből: mely minden teremtett állatok. (2) Az ISTEN
könyvéből: mely a Szentírás.
3. Micsoda legrégibb?
Az ISTEN; mert soha nem kezdett lenni; mindenek pedig eredeteket őtőle vették.

Negyedik rész
A férfiakról és asszonyokról
139. Miért vagyon az anyákban nagyobb indulat gyermekeikhez mint az atyákban?
Ménánder ezt az okát adja: mert minden anya bizonyos abban, hogy gyermeke magáé, de az
atya ezt csak gondolja. Valóságos oka az, mert amit drágábban vásárlasz, arra nagyobb gondod
vagyon; az anyák igen sok bajjal, fájdalommal jutnak a magok gyermekeikhez, míg kilenc
hólnapok alatt méhekben hordozzák, fájdalommal szülik, sok nyughatatlansággal nevelik; ennyi
keserűből kívánnának valami édest kóstolni.
149. Micsoda a gonosz asszony?
Férjének hajótörése, házának szélvésze, nyugodalmának akadálya, életnek fogsága,
mindennapi kárvallás, akarat szerint való harc, költséges hadakozás, természeti kísértet, kívánatos
nyavalya, szükséges gonosz, kedvetlen cimbora.
150. Mi az igen ritka?
A néma ptrücsök nagy csuda a természetben; szintén olyan csuda a szótalan asszony.
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152. Hol mondják, hogy nincs különbség az asszonyok között?
A setétben.
155. Micsoda feleséget kell venni?
Mondják, hogy ha szegényt vész, nagy tereh; ha gazdagot, asszonyod lészen, s minden ember
atyádfia. Én pedig azt mondom; ha gazdag lészen, szegénységedben; ha szegény, házi dolgaid
folytatásában jó segítséged lészen. A tükör, ha aranyban, gyémántban vagyon is foglalva, de ha
igazat nem mutat, semmit nem ér; a feleség is, akár gazdag, akár szegény, ha magát férjéhez nem
alkalmaztatja, hanem mikor férje szomorú, ő jókedvű; mikor férje jókedvű, ő szomorú; keveset
vigasztal.

Tizedik rész
Az élő állatokról
524. Hol változtatták meg az fene állatok az ő természeteket?
A Noé bárkájában, azholott a ragadozó kegyetlen állatok is megszelidültek. Az KRISZTUS
országlása alatt a farkas és oroszlán szelíd báránnyá válik.
525. Micsoda állat leggonoszabb?
1
A hegyeken a medvék, oroszlánok, tigrisek, a városokban az húzó-vonó publikánusok és az
hízelkedő csalárdok.
526. Micsoda állat az, amely soha meg nem szelidül, noha mindenkor az emberekkel lakik?
A légy mindenkor fél az emberektől, s fut előttök; a bolha a leányok körül szereti múlatni, de
2
barátságot soha nem vét vélek; a fecske a házak körül szaporít, de nem köszöni meg a gráciát a
gazdának, mint a gólya, amely téli kvártélyáról visszajővén, egy csomó jóféle gyöngyöt hozott és
3
vetett gazdaasszonyának az ölébe .
1 – vámszedők. 2 – jóságot, kegyelmet. 3 – ezt a gólyáról szóló hiedelmet a 16-18. századi
irodalom közhelyszerűen ismételgeti.
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SZŐNYI BENJÁMIN
(1717 – 1794)
Debreceni tanulmányai után Oderafrankfurt, Leiden és Utrecht egyetemét kereste föl. 1742től hódmezővásárhelyi református lelkész. A pietista kegyesség és a korai felvilágosodás
szellemisége hatott irodalmi munkásságára. A bűn fő forrását a tudatlanságban látta, ezért végzett
nagyarányú népnevelő, felvilágosító munkát. Lefordította például a francia Ch. Rollin Gyermekek
fizikája (Pozsony, 1766) című verses tankönyvét. Versbe szedett imádságait Szentek hegedűje
(Kolozsvár, 1762) címmel jelentette meg. Ez a számos kiadást megért könyvecske rendkívüli
népszerűségnek örvendett egészen századunkig, különösen a földmíves nép körében. Ronggyá
olvasott példányai még ma is föl-fölbukkannak. Itt közölt, talán legismertebb énekét az evangélikus énekeskönyvek is átvették.

AZ ÉN IDŐM
Az én időm, mint a szép nyár,
Menten eljár,
Nem messze tőlem a vég.
Ám a lélek el nem enyész,
Sőt bére lész
Jó, vagy jaj: pokol, vagy ég.

Taníts meg, Uram, hogy holtom
S rövid voltom
Soha el ne felejtsem,
És a jövendő életet,
Ítéletet
Szívemből ki ne ejtsem.

Nem szükség hát veszteg ülnöm,
Kell készülnöm:
Égjen jól a szövétnek,
Mert majd amaz öt szűzekkel,
Mint ezekkel,
Vélem is számot vetnek.

Lelkem, mondj le hát e testről,
Jóra restről;
Egy úton ezzel futnál?
Kérlek, vedd ezt jól szívedre:
E vér vedre
Majd eltörik egy kútnál.

Óh, Uram, hová kell lennem,
Ha kell mennem
Veled, bírámmal szembe!
Már ezt is alig állhatom,
Ha forgatom
Ezt előre eszemben.

Segíts ezt megfeszítenem,
Ó, Istenem!
Magam nem bírok véle,
Mert ha ma megöldöklöttem,
Ura lettem:
Holnap felkél új mérge.

A kürtzengés máris hallik,
Már hajnallik,
Útban már az angyalok,
Életem csak egy tenyérnyi,
S számon kéri
Jézusom, ha meghalok.

Uram, ha arra kell mennem,
Hogy kell lennem
Tanúnak a hit mellett:
Láttas nyílt eget lelkemmel,
Így testemmel
Ám ne légyen kímélet.
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Mindebből észbe vehetem:
Harc életem,
Sok ellenségim vernek,
Lelkem sok ütközet vérzi,
Ki nem érzi
Vágtát ennyi fegyvernek?

Időm kevés, de sok a baj,
Három a jaj,
Ki ne kívánná végét?
Boldog, aki pályát futott,
Célra jutott
S megtartotta hűségét.

Kezem én is feléd nyújtom,
Szabadítóm.
Jézusom, hozzád tartok!
Bízzál, lelkem, nem süllyedsz itt,
Kormány a hit,
Várnak már a révpartok.



Mutassunk rá a pietista kegyesség sajátosságaira Szőnyi énekében!
A költemény versformáját a népies rokokó kissé mesterkélt mívessége jellemzi. Miben
nyilvánul ez meg?

SZIKSZAI GYÖRGY
(1738 – 1803)
Békési, hódmezővásárhelyi és debreceni tanulmányai után Bázelben és Utrechtben járt
egyetemre. Hazatérte után békési, makói, majd debreceni lelkész, 1795-től esperes. Szikszai a
református ortodox és puritán kegyesség hagyományait egyesíti magában, de amint A természeti
és keresztyén vallás (Pest, 1799) című munkájának címe is jelzi, hatott rá a racionalizmus
szelleme is. Igazán időtállónak Keresztyéni tanítások és imádságok (Pozsony, 1786) című könyve
bizonyult. Ez a ma is népszerű munka mintegy 30 kiadást ért meg két évszázad alatt. Kedves
olvasmánya volt Arany Jánosnak és Jókai Mórnak is.

KERESZTYÉNI TANÍTÁSOK ÉS IMÁDSÁGOK
– részletek –
A földművelő embernek imádkozni kell
Tanítás
A földművelés olyan foglalatosság és olyan életpálya, amelyet mindjárt kezdetben maga Isten
adott az embernek. Mert egy szép kertet teremtve az embert bevitte abba, hogy azt művelje (I.Móz.
2:15). Könnyű lett volna neki Ádám számára szép házakat, csodás palotákat teremteni, őt azokba
helyezni s ott földművelés nélkül válogatott eledelekkel tartani. De nem így cselekedett, hanem
kertet plántált számára, hogy azt művelje és annak gyümölcseivel éljen. Ez nyilván mutatja, hogy
ha az ember az eredeti szentségben megmaradt volna, abba a szent állapotban is foglalatossága
és életmódja a földművelés lett volna.
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A bűneset után is ez volt a legelső életpálya, amelyet Isten az embernek rendelt, mert azt
mondja a biblia: Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett
vala (I.Móz. 3:23). De ami az épség állapotában gyönyörűséggel teljes és minden fáradságtól
mentes lett volna, a bűneset után a bűn miatt keservessé és fáradságossá lett Isten ítélete szerint:
Fáradságos munkával élj a földből életednek minden napjában. Orcád verítékével egyed a te
kenyeredet (I.Móz. 3:17,19).
A legegyszerűbb és legártatlanabb életpálya is ez. Mert bár ezzel is visszaélhet az emberi
gonoszság, mégsem található ebben annyi kísértés, csalogatás, mód és alkalom a bűntételre, mint
más mesterségben és életpályán. Azt is lehet mondani, hogy ez az életmód a legszükségesebb és
leghasznosabb az emberi társadalomra nézve. Mert minden egyéb hivatásúak ez által nyerik
tápláltatásukat.
Földművelő ember imádsága
Könyörülő jó Isten! Aki jóllehet igazságos ítéleteddel megátkoztad az emberért a földet és
annak művelését fáradságossá tetted, mégis nagy jóságodat is mutogatod és nyilvánvalóvá teszed
abban, hogy sokszor megáldod az ember fáradságos munkáját és kirendeled a megátkozott földből
is tápláltatását.
Én is sokszor tapasztaltam, irgalmas Atyám, nagy jóvoltodat, mikor szántásomat, vetésemet
bő terméssel megáldottad és így kenyeremet megadtad. És ha néha meg kellett is a bűn keserű
gyümölcsét tapasztalnom a föld terméketlenségében, de azt másszor ismét áldásra fordítottad és
fogyatkozásaimat nagy kegyelmesen kipótoltad. Ami jót vettem a földből eleitől fogva, mindazt
egyedül a te jóvoltodnak és kegyelemből való áldásodnak tulajdonítom és azért szent nevedet
dicsérem és áldom.
Ezután is a te áldásodban és jóvoltodban való bizodalommal akarom folytatni hivatásom
szerinti minden munkámat. Kérlek azért, légy segítségül nekem! Vigasztalj és erősíts fáradságomban és munkámban e földön, melyet megátkoztál a bűn miatt és igazságod átkát elegyítsd
jóságod áldásával. Tedd eredményessé munkálkodásomat és küldj áldást arra mennyből…
Mikor én a földet szántom és puhítom, hogy a termésre alkalmas legyen, lágyítsd te is, óh
kegyelemnek atyja, egyre jobban szívem földjét kegyelmed hathatós munkálkodása által, hogy
abban a te beszéded magva termékeny legyen és bőven gyümölcsözzék az örök életre. Ne engedd,
hogy mikor a földi dolgokban foglalatoskodom, lelkem a földhöz ragadjon, hanem emeld fel azt
a mennyei örökkévaló javak kívánására, szeretésére és keresésére. Igazgass engem Szentlelked
által úgy, hogy fáradságos életem napjait a te félelmedben és tiszteletedben, felebarátaim iránti
szeretetben és egyezségben, lelkemre való szorgalmas gondviselésben és hivatásom serény
követésében úgy gyakorolhassam és úgy végezhessem el, hogy ama végső aratás nagy napján jó
gabonának találtassam és a te mennyei csűrödbe takaríttassam szent neved örökkévaló dicséretére
Jézus Krisztus által. Ámen.



A szemelvény ismeretében vajon mi lehet az oka annak, hogy a magyar reformátusság
körében máig népszerű maradt Szikszai munkája?
Szűkebb környezetünkben (család, gyülekezet, lakóhely) próbáljuk meg felkutatni a könyv régi
példányait (az idősebb nemzedék gyakran “Öreg Szikszai”-ként ismeri)!
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AZ 1805-ÖS EVANGÉLIKUS ÉS AZ 1806-OS REFORMÁTUS
ÉNEKESKÖNYV
Szenci Molnár Albert zsoltárainak megjelenése (1607) után az első jelentős protestáns egyházi
énekreform Ács Mihály evangélikus lelkész nevéhez fűződik. Zöngedező mennyei kar (Lőcse, 1696)
című énekeskönyvének számos darabját ma is éneklik protestáns templomainkban. Ez a kiadvány
a pietizmus szellemében fogant, s elsősorban németből fordított lelki énekeket tartalmaz. Folyamatos
bővítésekkel (pl. Paul Gerhardt ma is népszerű gyönyörű énekei: Már nyugosznak a völgyek; Ó
Krisztusfő, te zúzott; Itt állok jászolod felett) a 18. század folyamán számos kiadást ért meg.
A 18-19. század fordulóján, a változó korízlés szellemében mindkét protestáns felekezet új
énekeskönyvet szerkesztett: az evangélikusoké 1805-ben jelent meg Győrött, a reformátusoké is
elkészült 1806-ra, de a Helytartótanács fenntartásai miatt csak 1813-ban jelenhetett meg Debrecenben. Ezek az énekeskönyvek az előző századok énekkincséből is válogattak, de teret engedtek
a kortárs szerzőknek is, akiknek művein gyakran már a racionalizmus nyomai figyelhetők meg.
Az evangélikus énekeskönyv új szerzői közül említésre méltó Kis János püspök, Berzsenyi Dániel
fölfedezője, aki a lutheri ortodoxia szellemével szakítva 1811-ben önálló énekeskönyvet is megjelentetett racionalista szellemben. Az 1806-os református énekeskönyv először közli Szenci
zsoltárait a könyv elején. A dicséretek szerzői közül kiemelkedik Budai Ézsaiás debreceni professzor, Losontzi István, a Hármas Kis Tükör című igen népszerű (70 kiadás!) elemi iskolai
tankönyv szerzője, Szőnyi Benjámin lelkész, Pálóczi Horváth Ádám költő, Szentgyörgyi József
debreceni orvos és Lengyel József lelkész.
“A régi magyarság s a legújabb közt a Református énekeskönyv egyike a legfontosabb
földtani hidaknak.” – írja Németh László, s közben nemcsak Szenci zsoltáraira gondol, hanem
az 1806. évi debreceni énekeskönyv dicséretszerzőire is.
Németh László a debreceni énekszerzők sorából elsősorban Lengyel József (1770-1822) nevét
emeli ki. Lengyel Csokonai baráti köréhez tartozott, az 1795-ös per idején a Kollégium seniora
volt. Külföldi tanulmányai után Nagyszalontán, majd Nagyváradon lett lelkész. Énekeiben
általában a régi magyar vers és a zsoltárok darabosabb ritmusát követi. Műveinek szellemisége
a felvilágosodás korában népszerű racionalista színezetű természeti teológiához kötődik, mely
elsősorban Istennek a természetben megnyilvánuló munkájára helyezi a hangsúlyt. Az 1806-os
énekeskönyv 38, a mai református énekeskönyv több mint 20 énekét közli.

LENGYEL JÓZSEF
(A 89. zsoltár dallamára)
Imádandó Isten, e széles föld néked
Zsámolyod és a menny fényes ülő széked,
A te mindenható kezeid csinálmánya
És erőd tüköre e világ alkotmánya;
Csak homályt találunk előttünk és mélységet,
Elménkkel megfogni akarván ily felséget.
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Kezdete sohasem volt a te idődnek,
Esztendeid soha el nem végeződnek.
Minden dolgok tőled származnak, mint kútfőtől;
Te lételt nem vettél semmi megelőzőtől,
A változásoknak körülötted helyt nem adsz,
Aki régen voltál, te ugyanazon maradsz.
Láthatatlan lélek, te betöltesz mindent,
Jelen vagy itt alant, valamint odafent.
Nincs oly dolog, melyet szemeid ne látnának,
Bár fedjék ködei a sötét éjszakának.
Ó, emberek, nincsen az Isten előtt titok,
Tudva vannak nála minden gondolatitok.
Csudákkal teljes a természet temploma,
Melyekből kitetszik bölcsességed nyoma.
Nagy vagy a nagyokban, bölcs vagy a kicsinyekben,
Gondod el nem fárad annyi sok ezerekben;
Végtelen jóságod a menny és föld hirdeti,
Sokaságát nyelvünk mert ki nem beszélheti.
Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba
Szent akaratodnak határozásiba.
Megáll igazságod, ha tartasz törvényszéket,
Mivel jól ismered a szívet és veséket;
Mégis a bűnösnek halálán te nem örülsz,
Inkább nagy irgalmad szerint rajta könyörülsz.
Boldog nép az, amely imád ily felséget,
Boldog, kit ily felség kegyelmébe bévett,
Akinek hatalma mindenre elégséges,
Jósága megadja, akinek mi szükséges.
Tartsd fenn, ó jó Atyánk, köztünk ez ismeretet,
Hogy te nem egyéb vagy, hanem merő szeretet.



Keressük meg énekeskönyvünkben Lengyel József néhány más énekét, és figyeljük meg
bennük a felvilágosodás kora finomabb irodalmi ízlésének nyomait (szóhasználat, rímelés,
versforma, természetszeretet)!
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CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
(1773 – 1805)

A felvilágosodás korának írói a tételes vallásokkal szemben többnyire tartózkodóak, olykor
elutasítóak. A kéziratos kollégiumi diákköltészetben a 18. század végén figyelhetők meg a vallásos
és bibliai elemek profanizálódásának első jelei. Sajátos színfoltot képviselnek például e tekintetben a többnyire politikai színezetű imádság-parafrázisok (Katona Miatyánk, Az Úri Imádság
versben, Hiszek Bonapartéban, Az elnyomott jobbágyok Miatyánkja, Egy matematicus Imádsága
Newton Bibliotechajában stb.). A bibliai elemek ebben a korban az élcelődő, szórakoztató
irodalomban is gyakran feltűnnek. A diákirodalmon nevelkedő Csokonai Vitéz Mihály műveiben
szép számmal találunk erre példát:
Éppen míg el nem száradt a törzsökje,
Ilyen volt a Jónás félérésű tökje.
Frizérozott hajad hosszan fedi nyakad:
Még ez, szép Apsolon! hátha cserfán akad.
(Rút ábrázat és szép ész)
Csokonai biblicizmusának van persze egy másik arca is. Komolyabb témájú verseiben nála is
mélyebb és elemibb erejű a Biblia hatása, bár az előző századok kimondottan bibliás látásmódjának költészetében alig van nyoma. Témája szerint a leginkább vallásos színezetű verse, a Halotti
versek (1804) is többnyire a “nyájas század” sajátos racionalisztikus szemléletét közvetíti.

HALOTTI VERSEK
– részlet –
De egy bölcs Istenről azt állítni vétek,
(Sőt, hogy említem is, tán azzal is vétek)
Hogy ő egy, a maga képére teremtett
Nemes valóságot csak azért teremtett,
Hogy a bú, baj közül semmiségre híjja
S önnön lehelletét mintegy visszaszíjja.
Emberek jó Atyja! tudjuk valójába,
Hogy egész mivóltunk por s árnyék magába,
És amit adtál is, azt sem érdemeljük;
Úgy van! hatalmadat rettegve tiszteljük.
De te, óh jóságnak kútfeje s tengere,
Kitől e lelkes sár ennyi áldást nyere,
Örvendhetsz-é egykor, örvendhetsz-é annak,
Hogy halált mennydörögj egy halhatatlannak?
Hogy aki áldhatná felséges nevedet,
Elvesszen, átkozván a lételt s tégedet?
És aki lenni kezd, előre rettegjen?
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A bölcső és sír közt mordon ténferegjen?
A meghóltak közzül ne említsen senki?
S az életre minden írtózva lépjen ki?
Óh nem! nincs becsesebb javunk az életnél,
És te olly kegyetlen soha nem lehetnél,
Hogy e legfőbb jónktól megfosztanál minket
S megcsalnád az erre vágyó lelkeinket.



Figyeljük meg a versrészletben Csokonai istenképének a felvilágosodás korára jellemző
racionalisztikus elemeit!

A Debreceni Kollégium Csokonai diákkorában
Kallós Kálmán rajza 1871-ből
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BERZSENYI DÁNIEL
(1776 – 1836)

Az evangélikus neveltetésű költő világképe erőteljesen őrzi a régi magyar protestáns költészet
jellegzetes színeit. Hazafias költeményeit (A magyarokhoz I., II.) szigorú keresztyén erkölcsiség
hatja át. Ezekben a versekben a dicső múlt és a romlott jelen szembeállítása a 16-17. századi
prédikátori történelemszemléletre emlékeztet. Fohászkodás című versében a felvilágosodás
természettisztelete és a költő személyes hite kapcsolódik össze. A költészetről írott elméleti
művében (Poétai harmonisztika) úgy véli, hogy a vallás és a költészet közös gyökerekből táplálkozik: s ez nem más, mint a krisztusi szeretet.

FOHÁSZKODÁS
1

2

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
léted világít,mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Téged dicsőit a Zenith és Nadír,
A szélvészek bús harca, az égi láng
Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.

A legmagasb menny s aether Uránjai,
Mellyek körülted rendre keringenek,
A láthatatlan férgek a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.

Buzgón leomlom színed előtt,Dicső!
majdan, ha lelkem záraiból kikél,
S hozzád közelb járulhat, akkor
Ami után eped, ott eléri.

Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
Ronthat, s teremthet száz világot,
S a nagy idők folyamit kiméri.

Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb lelkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.

Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
1810

1 – zenit (arab) = az égboltnak a fejünk fölötti része. 2 – nadir (arab) = a zenit ellentéte, az
égboltnak a láthatár alatti pontja.
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KÖLCSEY FERENC
(1790 – 1838)

A felvilágosodás szellemiségével azonosuló Kölcsey Ferenc Csokonaihoz hasonlóan szűknek
érezte a Debreceni Kollégiumot. Nemzeti Himnuszunk írójára mégis rendkívül erőteljes hatást
gyakorolt a debreceni iskola, hiszen összes tanulmányait itt végezte, közel másfél évtizedet töltött
falai között.
A bibliai ihletettség Kölcsey számos írásán megfigyelhető. Nemzethalál-vízióinak komor,
megrázó színeit – Berzsenyihez és Adyhoz hasonlóan – főként az Ószövetség képi világa inspirálta. Vanitatum vanitas című verse szinte szó szerint idézi a Prédikátor könyvét:
Itt, az írás, forgassátok
Érett ésszel, józanon,
S benne feltalálhatjátok,
Mit tanít bölcs Salamon:
Mikép széles e világon
Minden épül hitványságon,
Nyár és harmat, tél és hó,
Mind csak hiába való!
Kölcsey Himnuszában megfigyelhetjük a 16-17. századi prédikátori történelemszemlélet
hatását is. A felvilágosodás korának világiasabb, racionálisabb szelleme a zsidó-magyar történelmi párhuzamot már nyilván túlságosan naivnak érzi, megmaradnak viszont e felfogásnak az
erkölcsi végkövetkeztetései: a Himnuszban is lényeges szerepe van a bűn – bűnhődés kérdésének:
Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben.
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.
Kölcsey verse persze nemcsak szemléletében, hanem időszembesítő szerkesztésmódjában,
konkrét motívumanyagában is kísértetiesen emlékeztet a prédikátori történelemszemlélet első
verses megfogalmazására, Farkas András énekére (Az zsidó és magyar nemzetről, 1538) vagy
Szkhárosi Horvát András egyik feddő énekének néhány részletére (Az átokról, 1547). Ebben az
összefüggésben a Himnusz alcíme – A magyar nép zivataros századaiból – is érthetőbbé válik,
hiszen itt a 16. századi prédikátori világkép újrafogalmazásáról van szó.
Kölcsey Parainesisének (1837) gondolatai is gyakran bibliai ihletettségről tanúskodnak.
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HIMNUSZ
A magyar nép zivataros századaiból



Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére
Általad nyert szép hazát
Bendeguznak vére,
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben.
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép
A múltat s jövendőt!
(1823)

Kölcsey Himnuszának mely gondolatain érezhető az alábbi bibliai igék hatása: Zsolt 35, 1-3.,
Zsolt 90, 13-15., Ézs 25., Ézs 40,2., Ézs 61,2 ? Használjuk a Károlyi-fordítás minél régebbi
kiadását, hiszen Kölcsey ezt a fordítást ismerte!
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A Himnusz teljesebb megértéséhez olvassuk el a zsidó-magyar sorspárhuzamról szóló
fejezetet (IV.1.2.), majd hasonlítsuk össze a Himnuszt 16. századi verses előzményeivel
(Farkas András és Szkhárosi Horvát András énekei)!

KÉT EMLÉKBESZÉD
INCZE GÁBOR
KÖLCSEY FERENC
– részlet –
…Más himnuszok királyért, uralkodó-családért való fohászok, az övé, a miénk a bűnös
nemzet töredelmes könyörgése önmagáért. Szinte minden szavát úgy lehet magyarázni,
boncolgatni, vonatkoztatni, tanulságokat, hasznokat lehozni belőle, mint az evangéliumi textust.
A Verestemplom zord prédikátorainak a lelke folytatódik Kölcseyben. Ez a lélekjárás teszi íróvá,
szónokká, az igazság megalkuvásnélküli bajnokává, az emlékbeszéd mesterévé, a kritika éleskésű
művészévé. Olyan érték, hogy Kossuth gyászkeretben jelenteti meg tudósításait, amikor lemond
Szatmár megye követi képviseletéről, mert a megye megváltoztatott felfogása nem fedi az övét és
egy pillanatig sem hajlandó olyan kívánságokat képviselni, amelyek lelkiismertével ellentétesek.
Wesselényi, amikor megtudja halálát, összeroppanva siratja barátját: Ő nem volt közénk való!
Hamar elmentél, kihullottál a magyar életből. Olyan szomorú hattyúdalt talán senki sem sírt
még, mint amilyen a Zrinyi második éneke:
Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd, egyedül,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra s végveszélybe dűl!
Szinte jajveszékel itt minden szavad. Korod tényleg nem hagyott semmi mást a jövendőre,
mint kétségbeesést? Te is gyermeke, részese, darabja vagy a korodnak, és a te hagyományod, szent
örököd, a Hymnus drága kincs a mi számunkra. Szárnyal, felemel, lelket önt belénk, ellenségeink
mintha éreznék az Isten felénk nyújtott védőkarját. Nem tudjuk, hogy mi énekeljük-é, vagy
rajtunk kívül álló erő, angyalok, szeráfok, kérubuk is velünk éneklik? Úgy ömöl, zúg ez az ének,
mint valami bővizű gyógyítóforrás. Minden magyar lélekből előcsörgedez. A tanyasi gyermek az
Alföld közepén, az amerikai bányaművek kohóiban verejtékező munkás, az egykori cifraruhás
bécsi lakájok magyarul alig tudó gyermeke, a párisi Bábelben dolgozó szakmunkás szíve elszorul,
szeméből kibuggyan egy szivárványos könnycsepp, ha elsóhajtja: Isten áldd meg a magyart!
Csudálatos egy vers ez! Kölcsey többi verseiben Zephir leng. Hesper bájol, Kalypso, Gratiák,
Auróra, Cybele járnak-kelnek, a Léthe árad, az Olymp és a Tybur szent határa ködlenek, a
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Hymnus-ban nincs egyetlen idegen szó, homályos kép, rejtett hasonlat. Vérözön lábainál s lángtenger fölötte…Ezt mindenki megérti…
(Debrecen, 1938)
GÖRÖMBEI ANDRÁS
KÖLCSEY FERENC EMLÉKEZETE
– részlet –
…A nemzeti idézetkincsbe mindenekelőtt a nemzeti himnuszok tartoznak. Ezeket úgy énekli
egy-egy nép, hogy nem költőjükre, hanem önmagára gondol elsősorban. Százötven éve halott
költőnknek, Kölcsey Ferencnek a Himnuszát a magyarság elfogadta és elfogadja önmaga szellemilelki képviseletének. Pedig ez az ének az összes nemzeti himnuszok között a legszomorúbb fohász.
A magyarság dicsőséges múltját idézi, de sorsunk “rút bűneink miatt” kiesett a Gondviselés
kegyelméből, az egykor nagyra hivatott és szabad nép osztályrésze a rabság, szenvedés lett. Ebből
a mélységből kiált szánalomért az Istenhez. Kölcsey Himnuszának nemzetnevelő nagysága éppen
abban mutatkozik meg, hogy midőn izzó nemzeti bűntudattal méri fel a jelenig vezető
történelmünket, saját felelősségünkre döbbent, de nem gátló, nem passzivitásba, tétlenségbe húzó
fájdalommal szól, hanem az illúziótlan számvetést nemzeti felelősségre ébresztő igévé nemesíti.
Tudja, hogy ha a nemzet nem emelkedik, akkor már süllyed. Éppen ezért a bűntudatból csak annyit
őriz, amennyi az önismerethez elengedhetetlen. De nem terjeszti ki a bűnök következményeit a
jövendőre, hanem a bűnökre következő szenvedések számbavételével megadja, megteremti az
erkölcsi létjogosultságot egy új, nemesebb minőségű nemzeti küldetésre:
Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
A szabadság és a nemzeti kiteljesedés vágya szól legmélyebben a bűntudattól izzó költeményben. Az erős bűntudat azonban éppen arra irányul, hogy a jövőt ne a múlt rossz sémái szerint rontsuk el, hanem okuljunk saját bajainkból legalább. Éppen ezáltal ad hatalmas hajtóerőt a nemzetnek:
úgy döbbenti felelősségére, hogy nemesebb dolgokra ösztönzi. Igaza volt Babits Mihálynak:
“Nemzeti himnuszunk igazában a szabadság himnusza. Káromlás szolgaszívvel énekelni.”
Mára tekintve is különösképpen igazat adhatunk azoknak a nagy szellemeinknek, akik egyegy Kölcsey-évfordulón számvetésre megálltak, és sorra megállapították, hogy Kölcsey aktuális.
Kölcsey üzenete ma is eleven, ma is időszerű. Ha csak a halála óta eltelt másfél évszázadra
pillantunk is vissza nemzeti történelmünkben: vérbefojtott szabadságharcok, eltévesztett háborúk,
eltévesztett kötések és a példátlan arányú nemzeti szétszóratás tényével is szembe kell néznünk.
De ha e nemzet élni akar, meg kell újulnia. S ha valóban komolyan veszi azt, hogy egy új
reformkorszakra létszükséglete van, akkor tudatosítva kell általlépnie a múlton, meg kell ma is
szereznie cselekvéssel az erkölcsi jogot és a tárgyi lehetőséget az emelkedő nemzethez, egy új
magyar reformkorszakhoz. Ne feledjük, Himnuszunk a reformkori magyar hazafiság és a
szabadságért küzdő fiatalság buzdító éneke volt. …
(Álmosd, 1988)
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Incze Gábor emlékbeszéde 1938-ban, Kölcsey halálának 100. évfordulóján, a második
világháború előestéjén hangzott el, Görömbei Andrásé 50 esztendővel később, a kommunista
diktatúra utolsó évében. Miben látja a két szónok e két sorsfordító időszakban nemzeti
imádságunk időszerűségét?


PARAINESIS
– részletek –
Imádás Isten iránt, s hála a szülők jótékony fáradalmaiért: két sajátság emberben, mindegyik
képes őt az állatok körén felül magas emelkedésben tartani…
Isten teremtett, s azt ember maga nem teheti, de a teremtés által letett anyagnak alakot adni,
vagy azt alakról alakra változtatni magában és magán kívül: ez az emberiség hatalmi és
szabadsági nagy köre.




Milyen közismert ószövetségi igék ihlették a Parainesis kiemelt gondolatait?
Keressünk további bibliás hangú részleteket Kölcsey intelmeiben!

PETŐFI SÁNDOR
(1823 – 1849)

Mint pápai diák a kollégiumi diákköltészet és a Csokonai-hagyomány folytatója. Csokonainál
azonban gyakrabban nyúl bibliai motívumokhoz, s a felvilágosodás szellemében profanizálja
ezeket az elemeket. Költői hitvallását A XIX. század költői című versében így fogalmazza meg:
Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet Isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Újabb időkben Isten ilyen
Lángoszlopnak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé.
Petőfinél a profanizált bibliai képek és motívumok egy sajátos nemzeti mitológia elemeivé
válnak. Az imént idézett versen túl nemcsak Az apostol címe, hanem a mű számos egyéb motívuma is erre utal. Petőfi lutheránus származása ellenére kálvinistának vallotta magát; nyilván azért,
mert történelmileg nézve vallás és nemzeti eszme leginkább a kálvinizmusban kapcsolódott össze.
A 19. század eleji romantika szívesen öltözteti vallásos nyelvi köntösbe az evilági – különösen
a hazafias – gondolatokat. Az apostol 11. fejezetében a főhős, Szilveszter hirtelen ráébred elhi-
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vatottságára. Életútjának ez a mozzanata a bibliai próféták és apostolok elhívására emlékeztet.
Míg azonban ott egy látomás vagy csodás esemény eredményezi a változást, addig itt a Világtörténet lapozgatása.
Szilveszter a felismerés után a szőlőszem-hasonlatban fogalmazza meg küldetésének célját. Ez
az allegorikus látomás az evangéliumi példázatokra emlékeztet: maga a szőlő a bibliai példázatok
egyik gyakori tárgya, a “nagy szüret” kifejezés pedig az utolsó ítélet képét idézi. De míg a bibliai
példázatokban a hétköznapok világából vett szemléletes elemek mindig az örökkévalóságra
utalnak, addig Petőfinél a kiválasztott ember célja elsősorban a földi boldogság megteremtése.
Ennek eszköze a szabadság kivívása, ha kell, mártíromság árán is.
Miért öltözteti Petőfi hőse vallomását és fogadalmát vallásos köntösbe? Nyilván azért, mert
ennek a biblikus hagyománynak az elemeit a korabeli olvasó nagyon jól ismeri. Ugyanakkor a
vallásos elemek a mű középpontjában álló új, forradalmi magatartásforma hitelesítését is szolgálják, éppen a hozzájuk tapadó magasztos túlvilági képzetek révén. A költőnek ezt a szándékát
különösen a hasonlatot követő néhány sorban ismerhetjük fel. Ezek a sorok képi világukat
tekintve szerves folytatásai a szőlőszem-hasonlat vallásos motívumainak, de félreérthetetlenül kicsendül belőlük Petőfinek az isteni gondviselésbe vetett hite is.

AZ APOSTOL
– részlet –
Ott a magányban buzgón olvasá,
Miként a hívő a koránt
S mint a zsidó a bibliát,
Olvasta ott buzgóan a
Világtörténetet.
Világtörténet! mily csodálatos könyv!
Mindenki mást olvas belőle.
Egyiknek üdv, másiknak kárhozat,
Egyiknek élet, másiknak halál.
Egyikhez így szól s kardot ad kezébe:
“Eredj és küzdj! nem küzdesz hasztalan,
Az emberiség segítve lesz.”
Másikhoz így szól: “Tedd le kardodat,
Hiába küzdenél,
Mindig boldogtalan lesz a világ,
Mint ezredévek óta az.”
Mit olvasott ez ifiú belőle?
Mit gondolt ő, midőn e könyvet
Becsukta reszkető keze? …
Ezt gondolá:
“A szőlőszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
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A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amig megérik? ez belékerül
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És aztán az emberek belőle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár? …
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kívánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék? …
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! –
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve,
Nagy a föladat, az
Idő röpűl, s az
Élet rövid. –
Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,
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Zászlótokhoz hűséget esküszöm,
S hahogy véremben lesz egy pártütő csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!”
Ily vallomást tett … nem hallotta ember,
De meghallotta odafönn az Isten,
Fölvette a szent könyvet, melybe
Jegyezve vannak a martírok,
S belé irá a Szilveszter nevet.


Keressünk Petőfi forradalmi verseiben további bibliai motívumokat (Az ítélet, Kemény szél
fúj…, Ausztria, 1848, Szörnyű idő…)!

ARANY JÁNOS
(1817 – 1882)

A század legbibliásabb magyar költője
Arany János. Önéletrajzában a nagyszalontai
családi miliőt így jellemzi: “a kis bogárhátú
viskó szentegyház vala, hol fülem soha egy
trágár szót nem hallott…” Majd így folytatja:
“A zsoltárokat, a biblia vonzóbb részeit, emlékezetemet meghaladó idő előtt, hallásból már
elsajátítottam.” Az egyháztörténetírás az utóbbi időben rámutatott, hogy a családias, bibliás
kegyességet gyakorló puritán közösségek az
ország némely pontján – így Nagyszalontán és
környékén is – a múlt század teológiai racionalizmusa és liberalizmusa közepette is szívósan továbbéltek, családi istentiszteleteket tartottak, s gyakorolták a bensőséges, személyes
hitéletet. Önéletrajzi beszámolója nyomán azt
kell gyanítanunk, hogy a gyermek Arany János is ilyen légkörben nevelkedett otthon.
Azok az iskolák, melyekkel előbb diákként
(Nagyszalonta, Debrecen), majd tanárként
(Nagykőrös) kapcsolatba került, tudatosították
benne a magyar protestantizmus kultúrtörténeti jelentőségét.
A puritán erkölcs és a Károlyi-biblia hatása fontos világképformáló tényezője lett Arany
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Cseh Gusztáv rézkarca

életművének. Nem véletlenül jellemzi így önéletrajzi ihletésű Bolond Istókjának főhősét:
“A bibliát még tudta volt merőben.”
Arany János pózoktól, feltűnéstől mentes, bensőséges vallásossága műveinek szellemiségét és
stílusát egyaránt formálta. A bűn-bűnhődés szigorú törvényére épülő balladáinak hátterében Arany
szigorú puritán erkölcsét kell keresnünk. Szinte biblikus erkölcsi tanítás olvasható a Hamis tanú
és Az első lopás című verseiben.
A Biblia nyelvi, stilisztikai hatása különösen népies ihletettségű írásaiban és balladáiban
szembetűnő. Az első lopás a Máté evangéliumából ismert hasonlattal kezdődik:
Ki ruházta fel a mezők liliomát?
Ki visel hű gondot az égi madárra?
Útban bujdosónak ki vezérli nyomát?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva?
Él még a jó Isten! ő engem is szeret:
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret.
A Ráchel siralma a betlehemi gyermekgyilkosság történetét emeli Világos után a nemzeti
katasztrófa allegóriájává. Az Évnapra című költemény, ugyancsak a nemzeti gyász időszakából,
Péter tagadásának motívumával a forradalom ügyét igyekszik szentesíteni:
Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
Innep volnál, de senki meg nem ül,
Végzetes évi nap!
Oh, e tömeg más napot ünnepel;
Titkon sohajtja meg a hű kebel
Halomra dőlt oltáridat.
Emléked átkos, nyomasztó tereh:
A vérnek és könyűnek tengere
Mind, mind ahhoz tapad.
Az ember gyönge: félve néz feléd,
S mint egykor a tanítvány mesterét,
Nehéz időkben megtagad…
Széchényi emlékezete című versébe Arany hosszabb szó szerinti bibliai idézetet is beépít:
Elvész az én népem, elvész – kiálta –
Mivelhogy tudomány nélkül való.
Feltűnő Arany epikus költészetében a bibliai nevek – különösen az ószövetségiek – nagy
száma: Judit, Eszter, Tamás, Rebeka, Abigél. Toldi Miklós alakjának megformálását Dávid és
Sámson története is inspirálhatta. Arany János – ha a téma úgy kívánja – gyakran nyúl archaikus
nyelvi fordulatokhoz. A régi magyar költészet mellett ezen a téren is egyik fő forrása a Biblia. Így
tűnik föl például költészetében többször is az állít ige egy régies alakja “állat” formában. “Állata
őrzeni négy alabárdost” – olvassuk a Tetemre hívásban. Ez az alak a Károlyi-fordításban is
számtalanszor előfordul, s a költő innen ismerhette.
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A kálvinizmus szellemétől amúgy sem idegen racionalizmus, a predestinációs gyökerű gondviseléshit és a puritán erkölcsiség lényeges elemei Arany János világképének. Nagy költőnk csak
ezen örökség birtokában emelhetett költészetével erős és megtartó hidat régebbi és újabb irodalmunk közé.
1

RÁCHEL SIRALMA

Puha fejér ágyam hullámos redőin
Mily szépen alusztok, én szép csecsemőim:
Édes-é az álom…?
Unszoló emlőmet elfogadni késtek,
Balgatag reménnyel várom ébredéstek –
De hiába várom.
Ah! hiszen nem fogtok ébredni, – tudom már, –
A ti nyúgovástok több a nyúgalomnál,
Tudok mindent – jaj – jaj!
Nevető szememre nem nevettek vissza,
Gőgicsélő szómra nem rebegtek vissza
Csókra késztő ajkkal.
Halva vagytok, halva. Ime, itt a mély seb:
Mintha nem lett volna elegendő kisebb
Ajtó a halálnak!
Mintha gyenge csírát egy ujj nem letörne –
Mintha kis galambfi nem meg volna ölve
Kit sziven nyomának!
Oh, hadd csókolom meg e vérző sebajkat,
Mely, égre kiált bár, iszonyúan hallgat, –
Oh, hadd mossa könnyem!
Kiálts fel, te nyilt seb, bosszúért az égre,
Hogy kegyetlen szerződ meglakoljon végre,
Lakoljon meg szörnyen!
Mi haszna! mi haszna: nincs már nekem fiam! –
Folyna bár miattok bosszuló vérfolyam,
Föl nem ébrednének:
Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja
Óceánja vérnek.
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Iszonyú Heródesz! ha már eltökéléd
Ártatlanra fenni pallosodnak élét,
Miért bíztad másra?
Szomjazó szemekkel mért nem jövél magad?
Talán kőszivedből enyhe forrás fakad,
Irgalom forrása.
Oh, ha láttad volna… oh, fiaim, lelkem! –
Lerogyék előtte, sírva térdepeltem
A vad pribék előtt,
Kértem, hogy ne bántsa, mondtam, ne ölje meg,
Mert enyéim e szép ártatlan kisdedek:
Hiába kértem őt! –
Sírt a vad poroszló, szemei könnyeztek.
Azt hivém nem bántja, azért áll oly veszteg,
Feledém, hogy szolga:
Ha te könnyezél ott, keményszivű király,
Egy fiait féltő anya fájdalminál, –
Meg nem ölted volna.
Bethlehem leányi, kik anyák voltatok,
Ne irigyeljétek e kettős bánatot,
Ne irigyeljétek:
Ha nem volt oly büszke jogotok remélni
Mint Ráchelnek, ím a bánat is felényi
Részben jut tinéktek.
Temetés lesz holnap. Jertek el, oh jertek!
Látogassuk együtt a temetőkertet,
Nem irtózom többé,
Fektessük le halvány gyermekimet szépen
– Kik alusznak immár az Úrnak kezében,
Fiaitok közzé.
Íme, a szép tavasz kiesett az évből,
Egy nemzedék holt ki az emberiségből,
Nyugszik temetőben,
Serdül Bethlehemnek, felnő számos ifja:
De egynek se lészen születése napja
E két esztendőben.
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Hah, de mily panasz, hogy e kor méhe meddő!
Íme, látok, látok, …megnyílt a jövendő
Távolban, közelben:
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája,
Megszületett, érzem, Júdának királya
Kicsiny Bethlehemben!
Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez:
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródesz,
Hogy ő nincs elveszve!
Napjaid számítvák, megifjult az idő,
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő,
Az Íge, az eszme!
1851
1 – Elolvasandó: Máté 2,13-18.

DOMOKOS NAPRA
Midőn szüleid és mind akik szeretünk
Nyájas köszöntéssel tehozzád sietünk;
Midőn kedvedért a – bár hiános – család
Vígan ülte körül innepi asztalát:
Kedves fiú, hát én mit adjak most neked?
Egy édes csemegét: hizelgő éneket?…

Áldjad a jó Istent, ki megáldva téged,
Adván őreidül szerető szüléket,
Adván eszközöket, elhárítni pályád
– Annyi más futónak nehéz – akadályát.
Áldjad Istvánt, hanem óvakodj’, amivel
Ő álda meg, saját érdemül róni fel.

Nem! azt én nem adok, te sem várod, hiszem.
Gaz, ki a Múzsáknak hamis tömjént viszen.
Szégyen a lantra, mely költött érdem által
Meggyaláztatni és gyalázni nem átall;
Minél édesb, annál émelygősb csemege –
Annál undorítóbb, minél szebb éneke.

Nemes önbizalom, de ne az önhittség,
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék:
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben,
Serdülj, kedves ifju… poharam cseng érted!–
Légy ember, ha majdan azt az időt éred.

Zengjem érdemeid? oh, azok lehetnek:
Állasz még küszöbén ifjú életednek;
Előtted a küzdés, előtted a pálya.
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.

Szeressed hazádat… Oh, a honszerelem
Most lehet őszinte, igaz, önzéstelen.
Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat:
Magadban keressed az édes jutalmat.
Csillagi nem lesznek, fényes díszjelei:
Keresztje elég van, – de maga viseli.
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Vess számot erőddel s legjavát, amelyet
Leghasznosbnak itélsz, hazádnak szenteljed.
Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása:
Bárhol állj, csak tőled előmentét lássa.
Serdülj, kedves ifju– habzó kelyhem dagad –
A haza igényel munkás, hű fiakat.

S ha talán, az érzés tengeréhez jutva,
Néked a szelíd lant tisztessége jutna:
Hass! buzdíts! egyesíts! hogy osztály ne légyen
Köztünk, hol magyar szó, honfiérzet – szégyen.
Virág a költészet… egy nép irodalma:
De ha nem virágzik, nem is terem a fa.

Ha pedig a tettdús férfikor elhíván
A lanttól, komolyabb munkásságot kíván:
Ne feledd, mily gyönge ama virág bokra,
Van szüksége közös ápoló karokra.
Serdülj, kedves ifju – még egyszer a kelyhet! –
Nőj eléggé nagyra – betölteni helyed!
(1851)


Arany az 1850-es évek elején a Tisza családnál volt nevelő. A verset tanítványának, Tisza
Domokosnak címezte. A mű verses parainesis, melyben a költő saját művészi és erkölcsi hitvallását foglalja össze. Milyen rokonságot mutatnak Arany gondolatai Kölcsey Parainesisével?

DANTE

1

Állottam vizének mélységei felett,
Sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék;
Alig mozzantá meg a rózsalevelet,
Mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék.
Acéltiszta tükre visszaverte híven
A külső világot – engem is: az embert;
De örvényeibe nem hatott le a szem,
Melyeket csupán ő – talán ő sem – ismert.
Csodálatos szellem! egy a mérhetetlen
Éggel, amely benne tükrödzik alattam!
Egy csak a fönségben és a terjedetben
És mivel mindenik oly megfoghatatlan.
Az ember… a költő (mily bitang ez a név!)
Hitvány koszorúját, reszketvén, elejti
És, mintha lábait szentegyházba tenné,
Imádva borul le, mert az Istent sejti. –

145

E mélység fölött az értelem mér-ónja,
Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben:
De a lélek érzi, hogy az örvény vonja,
S a gondolat elvész csodás sejtelemben.
Nem-ismert világnak érezi nyomását,
Rettegő örömnek elragadja kéje,
2
A leviathánnak hallja hánykodását…
Az Úr lelke terül a víznek föléje.
Lehet-é e szellem az istenség része?
Hiszen az istenség egy és oszthatatlan;
Avagy lehet-é, hogy halandó szem nézze
A szellemvilágot, teljes öntudatban?
Évezred hanyatlik, évezred kel újra,
Míg egy földi álom e világba téved,
Hogy a hitlen ember imádni tanulja
A köd oszlopában rejlő Istenséget.
(1852)
1 – Dante Alighieri (1265 - 1321) Isteni Színjáték című, a középkor vallásos világképét
összefoglaló műve ihlette Aranyt e költemény megírására. 2 – Leviátán, a kígyó formájában
megjelenő Gonosz neve a Bibliában (lásd: Ézsaiás 21. és 27. és Ady Endre Ézsaiás könyvének
margójára című versét!)


Mi indíthatta Aranyt 1851-ben ennek a megrendítő hitvallásnak a megírására?

A HAMIS TANÚ
Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget,
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet;
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre,
Atya, Fiú, Szent-Lélek hármas istenségre:
Hogy az a darab föld, amelyen most állasz,
Nem tarcsai birtok, – ladányi határ az.

Esküszöl – “Esküszöm az élő Istenre,
Utolsó napomra és örök idvemre. –”
Esküszöl – “Esküszöm, s ha hamisat szólok:
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog;
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem:
Ama sebes örvény hánytorgasson engem.–”

Eléálla Márkus, térdben összeesve,
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne:
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,
Fázik, aki ránéz s a halálra gondol:
Kezei reszketnek: tán erő hijában?
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?

Lakoma Ladányban, – muzsika, mulatság;
“Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság;
Nem azé a madár, aki elszalajtja,
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta.
Lám a vén Márkusnak esze volt előre:
1
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre. ”
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Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban:
De mintha keserűt érezne a borban.
Hazamegy, komor lesz, szó kifogy belőle,
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre.
Négy harang siratja, két pap megdicséri,
Mint becses vendéget, sok nép kikiséri.

S amint három ujját emeli az égre,
Úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne;
Majd a néptolongás közepébe törvén,
Odafelé tart, hol kútat ás az örvény,
Hol a forgó habok, leszállván a mélybe,
Fejöket befúrják a parázs fövénybe.

Elkiséri a nép a kicsiny ajtóig,
Mellyel a világi élet becsukódik,
Nyitva már az ajtó, készen a sír szája,
Úgy látszik hogy épen a halottat várja:
Zeng a búcsuének, a kapa megcsillan,
Fekszik a koporsó, odalent, a sírban…

Az időtől fogva, mikor a hold felkel,
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel,
Gyakran látni Márkust – ég felé az ujja –
Mélységből kibukni s elmerülni ujra,
És, mikép izgága volt egész élete,
Így kötődik szóval: “Oldjak-e ? kössek-e?”

És a fekete föld, amint hull, amint hull,
Nyögve a koporsó megrendül, megindul,
Kivetődik a sír dobbanó partjára,
Ropogva szakad föl fedelének zára:
Megrázkódik a test és talpra ugorván
Szeme fehérével körülnéz mogorván.

Ne feleljetek rá, körözsi halászok!
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok;
Kötni: összekötné hálótok egy bogba.
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba;
Halkan imádkozva evezzetek itt el;
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.
(1852)

1 – Azaz: egy darab ladányi földet készített jó előre talpa alá, s így az eskünél mentalis
reservatával élt. A.J.

AZ ELSŐ LOPÁS
Költői elbeszélés
“Ki ruházta fel a mezők liliomát?
Ki visel hű gondot az égi madárra?
Útlan bujdosónak ki vezérli nyomát?
Kit nevez atyjának az atyátlan árva?
Él még a jó Isten! ő engem is szeret:
Megadja, ha kérem, a mai kenyeret.”

És szilaj tulokként nőtt volna fel Imre,
Ha szerető szívű édesanyja nincsen:
Az kapatta jókor isten-félelemre,
Hogy a puha földbe olyan magot hintsen,
Melyet a hév nem bánt, az eső el nem mos,
Melynek aratása mindenkor bizonyos.

Gazdag Imre szólt így, aki e név mellé
Egy járomszeget se’ örökölt apjátul;
Nemes ember volt az, mindenét elperlé:
Húzza be az ajtót majd valaki hátul,
Ez volt az öregnek a szavajárása;
Perlett is, ivott is; – a fia, ám lássa!

Még fülében kongott a harang Imrének
Mely az anyja mellé apját elkisérte,
Még lelkében zengett a halottas ének:
Már felpattant a dob: “ki ád többet érte?”
És alig oszlott el a bús gyülekezet:
Nevetkélve, vígan, másik gyülekezett.
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Semmi nélkül maradt Imre, mint az ujja,
Mert azért a törvény törvény, hogy nem enged;
Hej! ez egy szót: másé, nehezen tanulja,
Nehezen felejti az édes mienk-et;
Más kaszálja rétjét, földjét más takarja;
Elfordul, ha ott jár, nem is nézhet arra.

Egy tehén fiastul, meg egy kapa szőlő,
Ennyi gazdagság volt, ennyit hoza Márta,
Elébb a tehenet önté fel az őrlő,
Majd a szőlőcskét is a malom lejárta.
Most napszámba menjen! azt nem szokta Imre,
Ha bírná se’ tenné, csúfra, szégyenszemre.

Benyelé az ős per amit csak talála,
Megmaradt a vén ház, a nagy ronda telek,
Édes jó anyjáról ez a birtok álla,
Nem bántá a törvény, de igen a szelek!
Őszre kelvén, gazzal, kóróval befedte,
Uj boron a szép lyányt belé is vezette.

Körül-körűlnézte szegény háza-táját,
Egy rozzant nagy fészer volt még az udvaron:
Elbontá, eladta köveit és fáját,
Minek az ól, ha nincs semmiféle barom!
S minek a nagy udvar? elég volna fele:
Kicsi helyt megfordúl már az ő szekere.

Tizenhét esztendős mult a gazda épen,
Tizennégy az anyjok, kendernyövés óta;
Ilyen egy házaspár összeillik szépen,
Nem más húron pendül a kétféle nóta:
Mert a világtalan s az ő vak vezére
Mit tudjon egymásnak vetni a szemére.

Megevé az udvart körül, mint egy lángost,
(A szomszédok olcsón jutottak hozzája);
Önnön lakóházát is megkezdi mármost,
Annak is van egy-két heverő szobája;
Mint kazal szénának, eladá a végit:
Keresi a téglát, amely ember épit.

Jól teszi ha olvas, aki ráér, könyvet:
Imre is jól tette, de ő mindig ráért,
Dereka megfájdul, ha egy kissé görnyed,
Nem is nagyon él-hal kaszáért, kapáért:
Sanyarú élet az, egy darab kenyéren:
Meleg is van nyáron, hideg is van télen.

Így eszi hajlékát az a féreg, melynek
Eledele torma, a háza is torma.
De hamar elfogyott csekély ára ennek,
Gondolkozik Imre, hogy mi van még sorba?
Könnyű kitalálni: fele ház még ott van:
De neje várandós minden pillanatban.

Kinyilott az idő: az égi madárnak
Erdőben, mezőben, dús asztal terűle:
De nem úgy ám, bezzeg, a fiatal párnak!
Betevő falat is szűken van körűle;
Liliom’ köntösét meghozá a tavasz:
A menyecske száján örökös a panasz;

Feje fölűl mármost a tetőt eladja?
Ezt ily állapottal a pogány se’ tenné.
Hánykódik erősen szíve indulatja,
Gondjai fűződnek véges-végtelenné;
Tíz-húsz koma csak kell, úgy illik, hiába!
S talpa fáradságát megveszi a bába.

Hogy ő már az utcán végigmenni sem mer,
Ünneplő ruháit viselőbe fogja;
Hogy ujjal mutat már őrá minden ember:
Ni! a régi kendő, a lyánykori szoknya;
Nemes asszony volna: mennyire szégyenli!
Az Isten házába sem tud ő már menni.

Aztán a betegnek egy jó ízű falat,
Üres kamarához e’ sem utolsó gond;
Egy üveg pálinka mindig feje alatt,
Erősödik attól… (hiszi ám a bolond!):
Mindezeket Imre megfontolva bölcsen,
Megindult, hogy a pénzt majd felkéri kölcsön.
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De nem akadt ember, ki megemberelje,
Bár ajánlá, hogy tud irni jó levelet;
“Ha tegnap jött volna! … Jőjön őszre kelve…
Mért nem áll cselédnek?… “Ez volt a felelet.
Azt se’ bánná, ugymond, ha dolog fejében …
Adtak jó tanácsot; megköszönte szépen.

Megyen öt-hat lépést, ujra visszafordul,
Minden kapuzugban lát valami rémet;
Ha! most jőnek, jőnek: az ajtó csikordul…
Nem, csak a szél lógáz egy sovány kútgémet.
Világos az utca, sötét a sikátor:
Rossz lelkiösméret egyiken se’ bátor.

Nagy vásárra készült mind a világ mostan,
Ki-ki hazahajtá tinaját, üszőjét,
Hogy eladja holnap a szomszéd városban.
A feletlen ökröt, a felhízott sőrét;
Egyedül Imrének nincs egy árva borja:
Mégis az a vásár neki legfőbb gondja.

S amint elcsapódnék egy homályos közön,
Ruháját valaki visszarántja hátul,
Szaladna, de nem bír, ijedtében köszön.
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul.
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.

Hazajött a csorda, elfekütt a pásztor;
Imre is lenyugvék a háza tövében,
Imádkozott volna, mindig tudta másszor,
Most elakadt benne a kellő-középen;
El-elmondta félig, meg-meg ujrakezdte,
Mint amely tanúlón kifogott a lecke.

De Imre továbbmegy, és az utca torkán
Ugy rémlik, utána lopódzott valaki:
Önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán
A hold fénye épen akkor pillanta ki, –
De alig nézett ki, azonnal megbánta,
Szemére azonnal vastag felhőt ránta.

Kínálgatja szemét, de nem kell az álom,
Minden legkisebb neszt, moccanást megérez:
Majd pók száll arcára láthatatlan szálon,
Majd egy dallos szúnyog téved a füléhez,
S hallik a szomszédból (sövenyen át hallja)
Barmok kérődzése, lefekvő sohajja.

S megeredt a zápor. Sűrű suhogással
Vesszőzte keményen a lombos akácot,
A fa mellett Imre nagy szivdobogással
Leskelődött elébb, azután bemászott,
Kinyitá belül a sövénykapu felét;
S markába szorítá fokosának nyelét.

Darabos felhők közt bujkál a hold fénye,
Elő-előbukkan, majd fellegbe gázol:
Imrének is úgy tesz jó s rossz érzeménye,
Nagy kisértet néki az a szomszéd jászol;
Holdvilág elbúvik sűrű fellegen tul;
Imre fölkél lassan… Imre lopni indul.

Egy öreg ősz ember volt a házigazda,
Házőrzeni hagyták sirba szállt cselédi;
Vékony vacsoráját egy tehén meghozta,
Nem sok kelle már, de mégis kelle néki.
E tudva, fokosát megszorítá Imre:
Szabad ütni, úgymond, önnön védelemre.

Nézzétek a tolvajt: ahol megy, ahol megy!
Karimás kalapját a szemére húzta,
Azt gondolja, látszik homlokán a bünjegy
És hogy lesben fekszik kétfelől az utca,
És amint hevernek a sötétlő házak,
Meg-megriad olykor, mintha mozdulnának.

És talán ütött is volna bolond ésszel…
Imre, Imre! ha most a gazda kilépne,
Álmosan, ősz hajjal, üres, puszta kézzel:
Ifiú karodat reá emelnéd-e? …
Nem felelek róla, mit, mit nem csinálnál:
Olyan a bűn! nagyobb fiat szűl magánál.
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Egy szó annyi mint száz: kevés idő mulva
Saját udvarán volt az üszővel Imre,
Nagy lélegzetet vőn, nekibátorula,
Szája pedig ráment egy hála-isten-re:
Csak midőn kiejté az Isten szót ajka,
Akkor ütődött meg, gondolkozván rajta.

Most előbeszélte bűnbánó szavakkal,
Mikép orozá el, s hogyan hajtá vissza.
“Hát bolond vagyok én?” kiáltott haraggal
A bíró, “vagy ittas, ki eszét megissza?
Vasat neki, láncot! … majd az ördög higye,
Hogy a tolvaj, amit ellop, visszavigye!”

Nem azt gondolá ő, hogy majd ráismernek,
Noha egész falu ott lesz a vásáron;
Nem is azt, hogy reggel friss nyomára lelnek,
Bár az is meglátszik az éjjeli sáron;
Vén tolvaj meghányja elejét, mint végét:
Ő elébbre teszi lelke üdvösségét.

Minek mondjam tovább? tudjuk már a többit, –
Szomorú ezentúl szegény Imre sorsa:
Lakozván penészes börtönnek az öblit,
Csúszó-mászó féreg kenyeres pajtása;
Szellő oda nem száll, napfény oda nem hat,
Csak a bolthajtásról csepeg bűzös harmat.

Érzi, hogy csömör van az ő udvarában:
Akárhogy, akármint, ki kell annak menni!
Még nem volna késő – gondolja magában –
Megbánással a bűnt jóvá lehet tenni.
Alig született meg ez a gondolatja:
A lopott jószágot visszafelé hajtja.

Betevő falatját fojtó könnyel észi,
Hideglelős vízzel ingerli a szomját,
Rothadt a levegő, melyet ajkán bészí,
És rothadt beszédek sértik füledobját:
Mert nem egyedül van: ott az egész megye
Régen összeseprett salakja, szemetje.

De megjárta bezzeg. Most fogák a tetten
Valamely kerűlők, a helység cselédi.
Hazudnia kell itt – gondolá ijedten –
Mert az igazmondás soha meg nem védi:
“Bitangjába‘ lelte, gazdájához hajtja,
Az Isten előtt is ő csak ezt mondhatja.”

Tolvajok, zsiványok, – kik rátarti kénnyel
Zörgetik a rabság nehéz sarkantyúját;
Dicsekesznek holmi balkörmű erénnyel,
A lopást, a rablást tanítják, tanulják;
S fiatalembernek, aki odatéved,
Arcáról letörlik a piros szemérmet.

Az isten előtt? …a mindentudó higgye?…
Még az éji-őr is kételkedik benne.
Másnap előfogta a vármegye tisztje
S úgy megvallatá, hogy fele is sok lenne:
De Imre csak abban veti meg a lábát,
Hogy bitangul lelte más ember jószágát.

Vén gazemberek, kik fényesre koptatták
A bilincset, s most már gyönyörködnek benne. –
Ezek a tanítást mindennap kiadták
Imrének is, hogyha valamire menne:
Oly nehéz betűkből ez a lecke álla,
Hogy Imrének borzadt minden haja-szála.

“Eh!” kiált a bíró – “azt én kötve hiszem;
Vagy te hazudsz, fiam, vagy a lábad nyoma,
Mely egyik udvarból a másikba viszen;
A kapu sem nyílott magától ki soha.”
Imre látta ebből, hogy sarutalpának
Nagyobb hitele van, mintsem a szavának.

Azt irják mesében egy királyné felől,
Hogy, amit nappal szőtt, éjszaka fölfejté.
Imre is úgy kezdte mindennap legelől
A tanúlást, – éjjel mindig elfelejté;
Mert, ha lidérc-álom a többit megnyomta,
Szép imádságait sorra mind elmondta.
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Istenéhez tért ő; vagy magába szállott,
És, mig durva padján várta, hogy a hajnal
Néki is juttasson egy parányi álmot:
El-eltépelődék a világi bajjal.
Tenger baja addig hányta és vetette,
Míg kifáradt lelkét álomba rengette.

Tömlöce falától végre búcsut vévén,
Hazaért egy este önnön udvarába,
Nem fogadja senki; nem füstöl a kémény,
Elébe kutyája se fut farkcsóválva;
Nem barátságos láng, – ijesztő sötétség
Néz ki a pitvarból: Imrét öli kétség.

Az asszony miatt is temérdek a gondja:
Felőle csak egyszer hoztak üzenetet,
Hogy nem él a gyermek, halálán az anyja,
Fia elébb meghalt, azután született.
“Beh jól járt szegényke!” – Imre búsan szóla,
“Beh jól járt … csak egyszer élve láttam volna!”

Benyit a pitvarba, majd a kis szobába;
Ki az? kérdi egy hang, mintha sírból jőne;
Nemsoká egy mécsnek halovány világa
Odasüt az ágyra, holott fekszik nője.
Fekszik egy év óta, sem élvén, sem halván.
Isten nyomorékja: kemény hideg szalmán.

Egyszer megláthatni … halálnak sem adni…
Fölnevelni szépen… gyönyörködni benne…
Mi haszna! mi haszna. – Bolondság siratni:
Szegényke! hisz’ úgyis világ csúfja lenne.
“Tolvaj volt az apja, tolvaj fészekbe nőtt” –
Meg lenne gyalázva Isten, ember előtt.

Jó, hogy ád az Isten könyörülő szívet
Aki meg tud esni irgalomból, ingyen:
A beteg ágyához is mindennap tévedt
Egy vigasztaló szó, hogy maga ne légyen;
Étellel is tartják, – de százszor több ennél,
Hogy reményt tápláltak a reménytelennél.

“Ember előtt igen” monda Imre bátran,
“De nem az előtt, ki a szivet vizsgálja!
Ha gonoszul tettem, igazán megbántam,
A megtérő juhot befogadja nyája;
Becsületem is még talán visszatérül:
Vagy, ha már égnem kell, ne magam tüzérül!

Sok epesztő gonddal, sanyarú munkával
Éli mostan Imre a földi világot;
Csüggedező lelke birkozik magával,
Elcsigázott teste könnyez izzadságot;
Napja nem vidulás, éje nem pihenés:
Öröme, ha van is, az az öröm kevés.

“Vagy, ha már égnem kell gyalázat tüzében,
Ne öntsek ezentul magam arra olajt;
Ám maradjak tolvaj a világ szemében,
Csak a magam lelke ne kiáltson tolvajt!”
Ez vala Imrének erős föltétele;
Szinte könnyült a vas kezén lábán vele.

Beteg ápolását bizni kelle másra,
Egész héten által ő hozzá nem láthat;
Ő maga a földet irtja, töri, ássa,
Tüskével, bokorral ví nehéz csatákat;
Mert legelőbb is egy irtásföldet bérle.
Sok orcaveríték – nem pénz annak bére.

Beteg gyógyulását, rab szabadulását,
Nemhiába mondják, hogy nehezen várja;
Imre is ugy várta esztendő mulását,
Nehéz esztendő volt, de csak leszolgálta;
Megszűré a fogság: halovány, szintelen,
Mint idétlen zöldség, mely pincékbe’ terem.

Eladá a telket, a nemesi házat,
Gunyhót raka földjén, sárbul, mint a fecske,
Nem palástolá mész oldalán a mázat,
Födeléül helyben termett a gaz, tüske;
Nem örökre épült: öt, hat esztendőre:
Annyi állandóság sem néz ki belőle.
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Hajnalhasadástól késő éjszakáig
Imre a kemény föld durva kérgit vájja,
Néha egy tuskóval birkozván sokáig,
Mely az utját sokszor naphosszat elállja;
Néha a gyökeret, amint széjjelszalad,
Kergetvén kapája, messze, a föld alatt.

Az asszony is épül. – Nem kuruzsló, bába,
De kitanult orvos tette rája kezét.
Mert való, hogy Isten adott fűbe-fába
Gyógyító erőt, ez helyes példabeszéd:
Nem is kételkedett Imre fűbe-fába,
Csak a vén banyáknak a tudományába’.

Tüske, tövis tépi, vad venyige vérzi,
Ág akadoz arcán, bojtorján beléköt;
Délben a rekedt nap fojtó hevét érzi,
Hűs hajnalban hullat fagyos verítéket;
Sokszor a hideg hold éjjeli sugára
Csodálkozva néz le a késő munkára.

De nem írom tovább élete folyását,
Ki magán segíte, megsegíté Isten:
Visszaadá néki szerető jó társát,
Sokra ment magában, többre mentek ketten:
Évrül-évre mindig gyarapult a vagyon,
Az is lett idővel, hogy kire maradjon.

De ha nehéz munka testét legörbeszti,
Fölemeli lelkét egy magasztos ének,
Mellyel bizodalmát táplálja, éleszti,
Könyörög s hálát ad a jó Istenének;
Munkája is halad, jobban mintsem várta,
Bizvást néz előre, örömmel néz hátra.

Ezt a történetet, még gyerekkoromban,
Egy öreg ősz ember beszélette nékem;
Nyájas, piros arca most is előttem van,
Jó gazdának tarták az egész környéken;
Isten háza mellett volt egy szép új háza,
Mind a két hajlékra holtig ő vigyáza.

Minden talpalatnyi tiszta földet használ,
Mit kiváj a tövis körme közül bajjal;
Hol egyéb se’ termett istenverte gaznál,
Most tengeri diszlik, selyemszőke hajjal;
Nő a karcsu kender, vígan köt a dinnye,
Pénzt fog abból látni a gazda erszénye.

Sokszor a kis padhoz mellé gyűltek este
Gyermeki, szomszédi, sőt az egész utca.
Ajakárul a szót minden ember leste,
Várta, hogy mozdúljon hófehér bajusza; –
Hol a szent írásból vette ő példáit,
Hol a magyaroknak beszélte királyit.

Erejét, munkáját megáldotta Isten,
Másik évben egy pár igavonót ragaszt;
Dolgozván sükerrel, dolgozik édesden,
A nagy tábla földbe már ekét is akaszt;
Habzik a zöld vetés, ha szellő ingatja.
Messze futhat benne fürjek pitypalatyja.

Mikor ezt elmondá, amit én leírtam,
Egymásra tekinte számos hallgatója;
Gyermek-ember lévén a nagyobb rész ottan,
Az öreg gazdához álmélkodva szóla:
“Nem hinné az ember, ha kelmedet látja,
Hogy valaha lopott, édes Imre bátya!”
(1853)



Arany ezt az elbeszélő költeményt a nép számára írta nevelői céllal: az éretlen fővel kötött
házasság és az italozás romba dönti a családi életet, de a megtérő bűnös életét gyógyulás,
gyarapodás, megbecsülés jellemzi. Arany János igaz történetet mesél el: Kajtor Imre életútját
szalontai jegyzőként ismerte meg. Figyeljük meg a vers költői szépségeit: bibliás kezdés, a
zápor leírása, a tolvaj rettegése, a megtért ember fölemelkedése stb. !
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EPITAPHIUM
ITT NYUGSZIK
ARANY JÁNOS,
SZERKESZTŐ
SZÜLETETT 1817 MÁRCIUS 2-ÁN, MEGHALT …

Nincs végezve itt még a cikk,
Folytatása következik:
Én Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újra kezdőm.

JULISKA SÍRKÖVÉRE

1

Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt:
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vígaszunk:
A lélek él: találkozunk!
1 – Arany a verset leánya halála alkalmából írta 1865-ben.
SEJTELEM
Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engemet a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.


Az alábbiakban egy Arany keresztyénségét méltató írásból idézünk. Vizsgáljuk meg ennek
fényében néhány Arany-balladában a bűn és a bűnhődés kapcsolatát (A hamis tanú, Ágnes
asszony, Tetemre hívás stb.)!

… A bűnnek és bűnhődésnek közvetlen kapcsolatát kereste és abban állapodott meg, hogy a
bűn elkövetése maga a legnagyobb büntetés. Mert a bűn a lélek egészségét teszi tönkre és a megbetegedett lélek romlásnak indul.
Arany szerint tehát az erkölcsi törvény a lélek egészségi törvénye. Aki ez ellen vét, ép úgy
megbetegszik, mint aki a testi egészség ellen vét. A gyilkosság például ép úgy szétrombolja az ember lelkét, ahogy a méreg a szervezetet helyrehozhatatlanul összemarja.

153

Ezért nem kerülnek világi törvényszék elé Arany bűnösei. Ágnes asszony és Kund Abigél a
bíró előtt állnak, de Arany elviszi őket onnan. A lelkeket kutató költő világosan látja a bűn és
bűnhődés összefüggését a szétmarcangolt beteg lélekben és úgy érzi, hogy ez az örök rend útja.
A bűn és bűnhődés nagy kérdésének reformátora, vagy mondjuk, prófétája volt Arany János.
Mert az erkölcsi felfogásban közelebb hozta az okozatot és okot. Ezzel kimélyítette a tetteinkért
való felelősséget. Kétségtelen, hogy az evangéliom adta meg hozzá az irányítást, mert a hegyi beszéd törvénymagyarázata is ezen az úton halad, az erkölcsi felfogásnak szellemibbé tételét akarja.
(Hamvas József: Arany János keresztyénsége. Protestáns Szemle, 1935. 26.)

TOMPA MIHÁLY
(1817 – 1868)

A paraszti sorba jutott nemesi család gyermeke a Sárospataki Kollégiumban nevelkedett.
Bején, Keleméren, majd Hanván lett református lelkész. Első költői sikerét Népregék, népmondák
(1846) című kötetével aratta. Petőfi és Arany is barátságába fogadta. Lelkesen üdvözölte a
forradalmat, a bukás után visszavonult és betegség lett úrrá rajta. Legszebb versei a Bachkorszakban született allegorikus költemények. Ezeknek egy része természeti képekbe rejti a
cenzúra üldözte politikai mondanivalót (A madár fiaihoz, A gólyához). Más részük a Bibliából
merít ihletet (Sámson, Új Simeon). A korra jellemző, hogy a bibliai igék még a lelkész-költőben
is inkább a hazafias érzéseket erősítik, mintsem a vallásost. Tompa néhány versének erőteljes
bibliás lendülete, ódon zamata van, bár gyülekezeti énekké csupán egyetlen verse vált
(Idvességünk, váltságunk).
A GÓLYÁHOZ
Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Házamról jobb ha elhurcolkodol. –
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségb’esést ne hallanál alól
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsúgár és siró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár,
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy – volt! az is elveszett!

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet:
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.

Repűlj, repűlj! és délen valahol
A bújdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!
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Sokra sír, sokra vak börtön borúl,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanúl;
Van aki felkél és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.

Beszéld el, ah…! hogy … gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik…
A honfi honfira vádaskodik.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Testvért testvér, apát fiú elad…
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten:
Megutálni is kénytelen legyen!
(1850)

A MADÁR, FIAIHOZ
Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmúlt s többé vissza nem jő
A vig ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékűl, a hajdan
Lomb s virággal gazdag tájirul;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld újra felvirul.
Dalotokra könnyebben derűl fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesítvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldult berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad;
S ti hallgattok? elkészűltök innen?
Itthagynátok bús anyátokat?!
Más berekben máskép szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek’…
Puszta bár az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyü szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Úgy tennétek, mint az emberek?
Itthagynátok, idegent cserélve…
– Fiaim, csak énekeljetek!
(1851)

ÚJ SIMEON
Térdem remeg, hajam fehérlik,
Orcám redős… öreg vagyok!
S az új évet megértem ismét…
Nem vittek el bú, kor, bajok!
Az élet mintegy kérdi tőlem:
Mire vársz még? minek vagy itt?
És tol, miképp a fán letolja
Az ifjú lomb a tavalyit.

1

Mégis, mit szívem váltig óhajt,
És fennhangon kér ajakam:
Az, hogy csak éljek! kínosan bár,
Kenyér nélkül, hajléktalan;
Ha most meghalnék, el nem érve,
Mit szívem oly buzgón remélt:
Nem tartanám hosszabbnak éltem,
Mint egy kimúló kisdedét.

155

S mért függök e zajos világon,
Mikor csend s béke lesz amott?
Mit várhatok még életemtől?
Semmit, semmit… csak egy napot!
Melynek fényes, csábos reménye
A rég megúnt földön maraszt,
S gátolja e sárház ledőltét…
Azt a napot várom, csak azt!

Sokszor véltem, hogy messze van még.
Sokszor hittem, hogy már közel!
Sugárit fellövelni láttam:
Akkor fedé sűrű köd el;
Elhalványult, leszállt reményem,
S megint mosolygva tűnt elő,
Mint nyári esthajnal világa
Lassan mindig keletre jő.

Szép, szép leend az! sok hasonlót
Nem szülnek évek, századok;
Ó, hogy e fényes, e dicső nap
Mivoltáról nem szólhatok!
Pedig képét itt hordom… amint
Magát lelkembe rajzolá;
Ahogy velem volt alva s ébren,
Ahogy kisért mindenhová.

Így folyt el éltem, – s vén vagyok már.
De boldogabb, mint annyi sok,
Kiknek tört hittel kelle délben
A koporsóba szállniok;
Az új évet köszöntve, lelkem
A hitnek karján ringatom,
Hogy e feltűnt év rejti, hozza
Ama napot, az én napom!

Rá gondolék magányom csendén,
S ha örvény nyílt hajóm alatt:
Rá a börtön fojtó legében,
És bujdokolva, mint a vad;
Heves csatákban azt kerestem
A por- s füstben szakadt derűn.
Hulló vérem- s muló napomra
Miatta néztem keserűn.

Ó, akkor életem megújul!
Izmom gyors lesz, vérem meleg:
Kézen fognak, kik koszorúsan
S dalolva körben lejtenek;
Az életnek rozsdája: a gond,
Kor, kétség, bánat egy se bánt!
E várt napon lelkem utószor
Cseng, villog fényes kard gyanánt.

S megzendül a győztes ének:
Halléluja! Halléluja!
Ha tömjénem javát az oltár
Izzó tüzére hinthetem:
Elég, elég lesz…! vén szolgádat
Bocsásd el akkor, Istenem!
1862
1. Elolvasandó: Luk 2, 25-35.
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JÓKAI MÓR
(1825 – 1904)

Múlt századi prózaíróink közül Jókai Mór tette a legnagyobb szolgálatot azért, hogy a Biblia
nyelvi öröksége fölszívódjék a köznép nyelvébe és szemléletébe. A Szentírás volt tankönyve a
betűvetésben, később a komáromi és a pápai református iskola, majd a kecskeméti jogakadémia
nevelte. Jókai tudatosan vállalta a protesténs örökséget, s ezt sokan nehezen bocsátották meg a
népszerű írónak. “Tudjátok-e, hogy Jókai kálvinista volt – írja Ady Endre – kinek talán egyik
“istentelen” őse a gályán sorvadt el?” Jókai életművéből az ősök által megszenvedett jóság,
tisztaság és alázat szelleme árad. Élete alkonyán így fogalmazza meg hitvallását:”Nem a csillagos
ég, az ember az Isten tanúja. A nap csak eszköz, a föld a cél, bárha ez forog is ama körül: s a
mindenség közepe nem a Syrius, hanem az emberi szív, mely megtelt Istennel.”
És mégis mozog a föld (1872) című regényében Jókai maradandó emléket állít annak a
szellemi missziónak, amit református kollégiumaink a reformkori Magyarország újjászületéséért
tettek, hiszen a regény hősei kicsapatásuk ellenére mégiscsak debreceni diákok. A regény A
csittvári krónika című fejezetében Jókai a múlt század eleji kéziratos református kollégiumi
diákköltészet olyan, részben vallásos, részben hazafias darabjait sorolja a fantáziája szülte gyűjteménybe, amilyenekkel református iskoláinkban nemcsak ő, hanem elődei közül Fazekas, Csokonai és Kölcsey, kortársai közül pedig Petőfi és Arany is kapcsolatba kerültek.
Jókai 1874-ben A szellem zónái címmel egy német kiadó felkérésére válogatást készített saját
aforizmáiból. Ez a gyűjtemény az író világképének fontos dokumentuma.

A SZELLEM ZÓNÁI
– részletek –
Talán, ha üldöznének bennünket, akkor mi is buzgók volnánk.
Vagy jobbakká tett bennünket a kihűlés? S a mai kor emberszeretetben pótolja ki azt, amit
Isten-szeretetben veszített?
Van, aki az imákat meghallgatja az égben, melyek nem tetszenek a földi isteneknek ide alant.
Ha tudnád, hogy ki az az Isten! Nem rettegnél tőle. Ha te ismernéd őt kegyelmességének és
szeretetének kimondhatatlan nagyságában, ha tudnád, hogy ő, aki forgatja a napok és világok
százezreit egymás körül, hogy azok soha ne ütközzenek, s aki megtanítja a férget, ősszel hogyan
temesse el magát, hogy tavasszal feltámadjon, s aki intézi az emberek sorsát, aki a napok és férgek
között áll; nem rettegnél a színe elé kerülni e szóval: “Uram, elküldtél, visszahívtál: Tőled jöttem
el. Hozzád jövök vissza, s ami e kettő között esett, azt te tudod!”
“Erős várunk nékünk az Isten.” Benne van e dalban minden, ami az embert a föld sarából
felemeli: a szabadságvágy, a hazaszeretet, a testvérvonzalom, az önfeláldozás, a jellemerő, egész
fel az Isten-imádásig. Kihívás a haragos bálványok ellen, akár e földön laknak, akár a túlvilágon.
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A munkást nem lehet többé azzal biztatni, hogy majd a paradicsomban ő lesz az első, aki most
utolsó. Itt ezen a földön követeli a maga részét. Nincs már nagyravágyás: csak stréberség; nincs
már hazaszeretet: csak politika; nincs már remény: csak intrika, az antik ideál mind sztereotípozva kapható: eredetije a múzeumban. Dicsőség? Gomblyukban cinkből. Egy bálvány van, akit
imád mindenki.
– A pénz?
– Nem az. Hanem saját maga.
Aki az ördöggel kezet szorít, ne restellje, hogy kormos lesz a tenyere.




Olvassuk el Jókai És mégis mozog a föld című regényének A csittvári krónika című bevezető
fejezetét, és segítségével készítsük el a múlt század eleji református kollégiumi élet diáknyelvi
szótárát!
Milyen hasonlóságok vannak a regény kicsapott diákjainak sorsa és a jól ismert Csokonai-per
között?

KEMÉNY ZSIGMOND
(1814 – 1875)

Kemény Zsigmond, a nagyenyedi református kollégium neveltje, ezernyi szállal kötődik a 1617. századi Erdély protestáns szellemiségéhez. A világosi katasztrófa után írt A rajongók és
Özvegy és leánya című nagy történelmi regényei a két évszázaddal korábbi, felekezetileg megosztott Erdélybe kalauzolják az olvasót. Kemény sajátos végzet-fogalma, lelki szorongása, mely
Kossuth politikájában tragikus vétséget lát, mélyen benne gyökerezik a 17. századi erdélyi kálvinista lélek zsigerekben továbböröklődő megtapasztalásaiban. Ez a – puritánokra is jellemző –
szigorú etika minden politikai, lelki szélsőségben az egész közösségre nézve veszélyt lát. Ugyanez
a szellemiség hatja át Forradalom után (1850) és Még egy szó a forradalom után (1851) című
híres tanulmányait is.
A rajongókban (1857-58) az erdélyi szombatos szekta 17. század eleji kálváriáját rajzolja meg
Kemény csodálatos erővel. A “rajongás” fogalmába az író olyan tragikai vétségeket sűrít bele,
amelyeket a bűnhődés szinte ószövetségi szigorral és következetességgel követ. Nem nehéz itt
fölfedeznünk a prédikátori történelemszemlélet sajátos továbbélését. Kemény a rajongó
magatartás ellenpárját a bibliás I. Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna jóságos és
1
bölcs alakjában mutatja fel. Irodalmunkban ő a “Lorántffy-mítosz” egyik első képviselője. A
regény forrásául elsősorban Szalárdi János puritán szellemű Siralmas magyar krónikája szolgált,
melyet keletkezése után mintegy kétszáz esztendővel Kemény Zsigmond jelentetett meg először
nyomtatásban (1853).
1 – Lorántffy Zsuzsanna címmel Szentmihályiné Szabó Mária írt regényt 1938-ban.
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MÉG EGY SZÓ A FORRADALOM UTÁN (1851)
– részlet –
Midőn Jeruzsálem, a városok városa templomostul, hol a frigyláda volt, elfoglaltaték, a nép,
mely a fenyítés és romok napját túlélte, elszéledett és bujdosó lőn a nagy világban, keresvén
tengereken és földrészeken túl, tanyákat, hol lakózni, idegeneket, kikkel üzérkedni és piacokat,
hol önzésének élni lehessen. Így teljesedni kellett a próféciának, mely mondá, hogy Sionnak
jövendője nincs.
A mi gondolataink ne bolyongjanak, mint Izrael elszéledt népe, az ismeretlen és idegen
eszmék, ne bolyongjanak az érthetetlen nyelvű vágyak és tarka köntösű tervek országaiban, hajhászván ott szerencsét és sikert: de sőt inkább gyülekezzenek össze az egyberomlott tűzhelyek
körül, bátorítsák egymást a hazai hűségre és a kövekből, melyeket széthányva találnak, tegyék
lakhatóvá a düledékeket és ha a régi kiterjedésnél valamivel keskenyebbre szorulna az újraépített
ház, szeressék a szegény ősi telket mégis inkább, mint a fényes hajlékokat, melyeket az elkorcsosodás és az idegen szellem díján vásárolhatnának.
Ha ti a magyar történészeti állam eszméjén kívül keresitek a szabadságot vagy jóllétet:
Magyarország népiségei különböző irányokban fognak reményeikkel elszéledni és az egyik kelet,
a másik nyugot, a harmadik éjszak felé tartván, bizony mondom, vissza nem térhet a régi tűzhelyekhez.


Milyen nyomai vannak a szemelvényben a Biblia és a 16-17. századi prédikátori szemlélet
hatásának?

A 19. SZÁZAD TOVÁBBI PROTESTÁNS ÍRÓI

A felvilágosodás örökségeként a 19. században fokozatosan elmélyült a társadalom szekularizációja (elvilágiasodása). Maga a teológiai gondolkodás is liberalizálódott, egyre inkább elveszítette hitvallásos jellegét. A hitvallásos iratokban gyakran még a kor teológusai is elsősorban az
előző századok felekezeti villongásainak legfőbb okozóját látták. A személyes istenhitet és a
történelmet az üdvtörténet részeként kezelő történelemszemléletet az inkább evilági dimenziókkal
bíró nemzeti érzés szorította háttérbe. A nemzeti érzés - különösen a romantika korában - gyakran
egyenesen vallásos áhitattal itatódott át. Jellemző, hogy a múlt században még a papköltők és írók műveiben is gyakoribb a nemzeti elem, mint a vallásos. A reformkortól kezdve a századfordulóig nem akad egyetlen jelentős költőnk sem, aki komolyan foglalkozna vallásos énekszerzéssel,
mert – Arany János szavait idézve – ahhoz vallásos ihlet kell, s “ez nincs a kor szellemében”.
Mindemellett a keresztyén erkölcsi értékrend továbbra is az emberi gondolkodás és magatartás
meghatározó eleme marad. S mivel a protestáns iskolák ekkor a korábbinál nagyobb szabadságot
élveznek, ezek válnak a bontakozó nemzeti önérzet fő bástyáivá. Kossuthot, Tompa Mihályt és
Erdélyi Jánost a sárospataki, Jókait és Petőfit a pápai, Kölcseyt és Aranyt a debreceni kollégium
indítja útjára. Az iskolák révén egyre szélesebb körben kezd tehát hatni a magyar reformáció
örökségének egy olyan kultúrprotestáns változata, amely a kultúra (elsősorban az irodalom) révén,
a felekezeti korlátokat is feszegetve, meghatározó nemzetformáló erőnek bizonyul. A magyar
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protestantizmus évszázadokon át felgyülemlett erkölcsi, szellemi tőkéje így válik e században az
egész nemzet életét megtermékenyítő erővé.
A hitvallásos elem gyengülésével már a múlt század második felében megjelenik nálunk is főleg angolszász mintára – az ún. belmissziós mozgalom, ez azonban irodalmunkra csak a következő
században gyakorol hatást. A kultúrprotestáns magatartás századunkban kétféle úton halad tovább.
Vannak íróink, akiknél már-már pogányos valláspótlékká válik, s a protestantizmusban pusztán
a függetlenségi és nemzeti eszme hordozóját látják, másoknál viszont a változó teológiai
gondolkodás hatására újra hitvallásos elemekkel kapcsolódik össze (Makkai Sándor, Áprily Lajos).
A 19. század írói, költői közül Kölcsey, Petőfi, Arany, Kemény Zsigmond és Tompa Mihály
életművének protestáns kapcsolatait külön fejezetek tárgyalják. Az alábbiakban néhány további
író protestáns kötődéséről szólunk.

FAZEKAS MIHÁLY (1766 – 1828) A magyar felvilágosodás irodalmának kiváló képviselője.
1775-1782-ig a Debreceni Kollégium diákja, majd katonának áll, hogy messzi országok életét és
kultúráját ismerhesse meg. Debrecenbe való visszatérése után egykori iskolájának pénztárosa.
Csokonaihoz hasonlóan neki is a hadházi orvos, Földi János volt költői mestere. Fő műve, a Lúdas
Matyi, melyet Kerekes Ferenc későbbi neves debreceni professzor egyetemi hallgatóként jelentetett
meg Bécsben (1815), a kollégiumi diákköltészet humoros, népies szellemét tükrözi.
Költeményeinek finom, légies formáit, vallásos ihletettségű panteisztikus tájköltészetét
(Hortobágyi dal, Nyári esti dal) a 18. században föllendülő kollégiumi zenei élet is inspirálta (A
debreceni Kántust, az első négyszólamú hazai énekkart Maróthy György professzor 1739-ben
alapította; A debreceni költők kiváló formaérzékére irodalomtörténetírásunk ismételten
hivatkozik). Diószegi Sámuel református lelkésszel együtt írta a Magyar Fűvészkönyvet
(Debrecen, 1807), mely nemcsak botanikai, hanem nyelvészeti vonatkozásban is becses emlékünk.
Az 1806-os debreceni énekeskönyvben zsoltárátdolgozása is megjelent (127. dicséret).
127. DICSÉRET

1

Óh, mely nagy az oly ember bóldogsága,
Kinek igazán gyűlt minden jószága;
Ki híven jár a magáé körűl,
És a hamisan jöttnek nem örűl.
Bóldog, aki az álnok nyereségre
Átkot mer kérni, felnézvén az égre,
És kinek jó lelkiismérete
Útján mégyen szüntelen élete.
De jaj! akinek az Isten törvénye
Nyilván mondja, hogy hamis keresménnye!
Romlást okoz felebarátjának,
Kárhozatot gyűjt önnönmagának.
Jaj annak, kinek szerzett gazdasága
Csalárd lelkének tanúbizonysága,
Kit elhagyott lelkiesmérete,
S a baromhoz hasonló élete.
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Óh Isten! áldd meg foglalatosságom,
Melyben szent tetszésed által nem hágom;
Vezéreld hozzád vágyó lelkemet,
Hogy tőled várjam nyereségemet;
Azt tartván hasznos vevésnek, adásnak,
Melyben nem csaltam s kárt nem tettem másnak,
Melyért szent orcádnak ítélete
Előtt nem bánt lelkem esmérete.
1 – Fazekasnak ez az éneke az 1806-os debreceni énekeskönyvben 127. dicséretként szerepel, a
mai énekeskönyvben nincs benne.

FÁY ANDRÁS (1786 – 1864) református birtokos sárospataki kollégiumi tanulmányai után
jogot végzett Pesten. A reformkor sokoldalú irodalmi és közéleti személyisége volt, akit méltán
neveznek a kor “mindenesének”: megalapította a Pesti Hazai Első Takarékpénztárt, szorgalmazta
a nőnevelés előmozdítását. Reformjavaslatokat készített a közigazgatás, a szabad ipari vállalkozás
és a színészet tárgyában. A református-evangélikus közeledés szorgalmazója volt, s küzdött a
laikusok egyházon belüli térnyeréséért. Pesti lakásán írók találkoztak rendszeresen (Vörösmarty,
Kisfaludy Károly, Szemere Pál). Fő műve A Bélteky ház (1832) című családregénye. A korban
népszerűek voltak humoros elbeszélései és állatmeséi is.
BRASSAI SÁMUEL (1800 – 1897) unitárius vallású polihisztor, többek között nyelvész és
irodalomtörténész is. Előbb a kolozsvári unitárius kollégium, később (1872) ugyanott az egyetem
tanára. 1848-ban a Ludovika katonai akadémia tanára lett, s ezért később bujdosásra kényszerült.
1862-től az Erdélyi Múzeumegylet igazgatója. Jelentős irodalomkritikus, a kommunikatív
nyelvészet megalapítója. Jelentősek teológiai tárgyú műve is (Vallás és tudomány, 1873, A jövő
vallása, 1886, Vallás és hit, 1887, A lélek létezése, 1891, stb.).

KRIZA JÁNOS (1811 – 1875) kolozsvári unitárius püspök és teológiai tanár. A szabadelvű
hazai unitárius teológiai gondolkodás elterjesztője. Berlini tanulmányai idején fordult figyelme
Herder és a Grimm testvérek műveit olvasva, a népköltészet felé. Ifjúságától kezdve gyűjtötte az
erdélyi népköltészet alkotásait. Vadrózsák címen 1863-ban ő jelentette meg első modern
szemléletű népköltési kiadványunkat. Jelentősek székely népmesegyűjteményei és az Erdélyi
tájszótára (1940).

ERDÉLYI JÁNOS (1814 – 1868) előbb Sárospatakon tanult, majd Pesten szerzett jogi
oklevelet. 1851-től Sárospatakon a bölcsészet, majd 1863-tól a magyar irodalom tanára s egyben
a Református Kollégium könyvtárosa. A Sárospataki Füzetek című lap alapítója és szerkesztője.
Lírai verseket is írt, azonban inkább elméleti és kritikai művei időtállóak. Ezekkel elsősorban
Petőfi és Arany költői útját egyengette. Kriza János mellett a múlt század legjelentősebb népköltési
gyűjteményeit ő tette közzé (Népdalok és mondák, 1846-48, Magyar közmondások könyve, 1851,
Magyar népmesék, 1855).
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LÉVAY JÓZSEF (1825 – 1918) a miskolci református gimnáziumban végezte tanulmányait,
majd néhány éves tisztviselői munka után ugyanott lett a magyar irodalom tanára. Mint költő
Arany János és Tompa Mihály barátjaként a nép-nemzeti költői iskola második vonalbeli
képviselője. 1848-ban ódaszerű versekben üdvözölte a forradalmat, később inkább elégikus dalokat
írt. Falusi zsánerképei Petőfi hatását mutatják, lírájának mély erkölcsisége viszont inkább
Aranyhoz köti. Legismertebb költeménye Mikes című elégiája. Gondviselő jó Atyám vagy…
kezdetű verse bekerült a református énekeskönyvbe.

MIKES




Egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását,
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül
Nagy Törökországban;
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!

Ah! mért nem szállhatok hozzád szülőföldem,
Mikor minden bokrod régi ismerősem!
Mért vagy szolgaságban,
Gyászos rabigában,
Oly hosszu időkig!?
Ha feléd indúlok, lelkem visszatartja
Az édes szabadság bűvös-bájos karja,
Vissza mind a sírig.

Peregnek a fákról az őszi levelek,
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek
S más vidékre száll a
Csevegő madárka
Nagy Törökországból:
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak,
Melyik szögletébe a széles világnak
Idegen hazámból?

Itt eszem kenyerét a török császárnak,
Ablakomra titkos poroszlók nem járnak
Éjjeli setétben
Hallgatni beszédem
Beárulás végett…
Magános fa vagyok, melyre villám szakad,
Melyet vihar tördel, de legalább szabad
Levegővel élhet.

Zágon felé mutat egy halovány csillag,
Hol a bércek fején hókorona csillog
S a bércek aljában
Tavaszi pompában
Virágok feselnek…
Erdély felé mutat, hol minden virágon
Tarka pillangóként első ifjúságom
Emléki repkednek!

S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását,
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül,
Nagy Törökországban,
Körülöttem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.
(1848)

Mi az oka annak, hogy Lévay Mikes című verse az önkényuralom éveiben a kor egyik
legnépszerűbb versévé vált?
Keressük meg a református énekeskönyvben a Gondviselő jó Atyám vagy… kezdetű éneket
(277. dicséret). Mi jellemzi Lévay énekének szemléletét és stílusát?
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GYULAI PÁL (1826 – 1909) szegény gyermekként került a kolozsvári református
kollégiumba, ahol jogot és teológiát tanult. A forradalom előestéjén ismerkedett meg a kor kiváló
erdélyi gondolkodóival, Kriza Jánossal, Kemény Zsigmonddal, Brassai Sámuellel, Szász
Károllyal. 1848 tavaszán a kolozsvári forradalmi ifjúság egyik vezéralakja. Az 1850-es években
kritikus, lapszerkesztő, majd Kolozsváron egykori iskolája tanára. Később a pesti református
főgimnázium, majd a színiakadémia tanára, 1876-tól a pesti egyetemen a magyar irodalom
professzora. 1873-tól élete végéig a Budapesti Szemle főszerkesztője. Költészete Petőfi és Arany
nyomán a nép-nemzeti modort követi. A “nép-nemzeti” fogalmát ő maga alkotta meg: ennek
lényege, hogy a magyar irodalom csak úgy emelkedhet európai szintre, ha nemzeti karakterét a
népiesség alakítja. Mint kritikus az 50-es évektől kezdve erőteljes harcot folytatott a petőfieskedő
epigon költészet ellen. Az erkölcsi világrendbe vetett rendíthetetlen hite a protestáns
hagyományokból is táplálkozott. Kiemelkedő regénye az Egy régi udvarház utolsó gazdája (1857).
Leghíresebb verse a szabadságharc élményéből táplálkozik (Hadnagy Uram, 1849).

SZÁSZ KÁROLY (1829 – 1905) nagyenyedi és kolozsvári tanulmányai után az 50-es évek
elején nagykőrösi, majd kecskeméti tanár lett. Később különböző alföldi városokban lelkészkedett.
1865-től országgyűlési képviselő, majd lelkészi tevékenységét egy időre megszakítva miniszteri
tanácsos. 1884-től a dunamelléki református egyházkerület püspöke. Mint költő a század végén
egyre inkább megmerevedő nép-nemzeti iskola híve. Műfordításai igen jelentősek (Shakespeare,
Moliére, Goethe, Schiller, Heine stb.). Szép számmal hagyott az utókorra teológiai munkákat is.

BAKSAY SÁNDOR (1832 – 1915) csurgói és kecskeméti tanulmányai után előbb
Kiskunhalason gimnáziumi tanár, majd Érsekcsanádon és Kunszentmiklóson református lelkész
lett. 1904-ben a dunamelléki egyházkerület püspökévé választották. Elbeszéléseiben (Szederindák,
1891; Pusztai találkozás, Patak banya, 1907.) a Kiskunság kálvinista népének hétköznapjait
mutatja be. Népi humorral megrajzolt zsánerképeinek figurái többnyire idilli megelégedettségben
élnek.

TOLNAI LAJOS (1837 – 1902) középiskolai tanulmányait Gyönkön és Nagykőrösön
végezte. Pesten teológiát tanult, majd ugyanitt a református főgimnázium tanára lett. 1868-tól
marosvásárhelyi lelkész. Regényeiben és szószéki beszédeiben itt olyan élesen támadta ellenfeleit,
hogy 1884-ben a lelkészi állásáról való lemondásra kényszerült. Ezután a fővárosban lett polgári
iskolai tanár, majd igazgató. Regényei az önkényuralom idején és a kiegyezést követő években
játszódnak. Bennük Tolnai társadalmi bűnökre világít rá (a vagyontalan dzsentri úrhatnámsága,
hivatali megvesztegetés, gazdasági korrupció). Témái és kritikai hangja Móricz Zsigmond
regényeiben köszönnek majd vissza. Nevezetesebb regényei: Az urak (1872), A báróné ténsasszony
(1882), A polgármester úr (1885), Az új főispán (1886), A falu urai (1886). A mai Magyarország
(1889) című elbeszélés-gyűjteményében a közigazgatás hibáira mutat rá. Tolnai Lajos írói
magatartásában átöröklődött valami az előző századok prédikátori irodalmának komor pátoszából,
prófétikus szókimondásából, mindehhez azonban kedvezőtlen alkati sajátságok társultak
(ingerültségre való hajlam, nagyfokú rugalmatlanság), ami megkeserítette ennek a máskülönben
kiváló tehetségű embernek az életét.
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KOZMA ANDOR (1861 – 1933) pápai, felsőlövői és budapesti tanulmányai után jogot
hallgatott, majd tisztviselő lett. A kiegyezés utáni polgárosodó magyar irodalom sajátos alakja:
szemléletére a Gyulai Pál és Arany János nevéhez kötődő nép-nemzeti iskola mellett Reviczky
Gyula modernebb költői hangja is hatott. Szembetűnő protestáns gyökerű tiszta hazafisága és
szociális érzékenysége. Leghíresebb költeménye, A carthagói harangok az önkényuralom kora
passzív ellenállásának állít méltó emléket.

A CARTHAGÓI HARANGOK

A pápapi öreg kollégyiom terme
Csupa vén diákkal zsúfolásig telve.
Ajkuk néma, mint a faragott képeknek,
Pedig verekedő vad fickók lehetnek:
Több homlokon, arcon beforradt sebhelyek,
Kemény hideg vasra valló emlékjelek;
Van kinek hiányzik félkeze, féllába…
Ilyenek is járnak Pápán iskolába.
Ki históriában kutat világeszmét,
1
Tudós Bocsor István Professzor tart leckét.
Tavaly Debrecenben még Enyéng követje,
Alig egy féléve még tömlöcbe vetve,
Most Bécs kegyelméből, rendőrtől figyelve,
Megint kathedráján a hatalmas elme.
Tilalmas részére a honi történet,
Hanem Carthagórul s Rómárul beszélhet.
Ím, beszél is bőven ékesszavú ajka,
Visszatért diákok szomjan csüggnek rajta.
…”S a dicső Carthagó, mondja a professzor,
Végső viadalra keseredett ekkor.
Ezer éves multját üti vala arcul,
Hogyha lemond gyáván a rátukmált harcrul.
Maga dölyfös Róma egyedül ha támad,
Nem győz hős haragján Carthagó hadának.
Barbár Massinissa, gaz numíd szövetség,
Ez pecsételé meg Carthagó elestét.
Ám Carthagó népe a bús végveszélyben
Nagyszerű halálra buzdult föl kevélyen.
A nemzeti zászlók lobogtak kibontva,
Tódultak alájuk, nőtt a had naponta.
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Carhagói férfit asszony nem marasztott
Hont védeni mentek urak és parasztok,
Kereskedőt üzlet, mesterembert szerszám
Nem kötött le többé, – beálltak ezerszám.
S a zsönge diákok az iskola padját
Fegyverért esengve önként odahagyják…
Ó, a boldog ifjak, ép erős legények,
Mint irigylik őket rokkant lábu vének!
S ezek is elmentek, nem sujthatva mással,
Sujtani az ellent bátor, bölcs tanáccsal.
Talpra pún! Fegyverre! Ne hagyd ős hazádat!
Nincs kard? - Egyenesre igazítsd kaszádat!
Nincs elég húr íjra, hogy nyilad röpítsed? –
Van hajuk a nőknek, kösd rá s azt feszítsed!
Lelkes honleányok örömest lenyirják, –
S szereli aranyhúr a harcosok íjját.
De a hadhoz pénz kell s Carthagónak nincs már,
Rég rabolja Róma, kiürült a kincstár.
Carthagói delnők, híres csodaszépek,
Viselnek gyémántot, igazgyöngyös éket,
Smaragdot, rubintot, zafirt, amethystet,
Napkeleti topázt, díszét minden dísznek –
S most leszedik sorra, ami rajtuk drága
S közkincsül teszik le honuk oltárára.
Ó, szent hazafiság magasztos tűz-láza!
Az egész Carthagót felgyújtja, felrázza.
Mindent a hazáért!… S kiki egyet értett:
Sem isten, sem ember, – első a közérdek!
Bástyakőért tornyot, templomot döntöttek
És a harangokból ágyukat öntöttek!…”
2

Mily prelekció ez? Úgy zeng, mint az égbolt…
Eszmél a professzor, elhallgat, – elég volt.
Hogy is volt? – Carthagó, harangok és ágyú… ?
Mily anakronizmus, tudatlan és bárgyú!
S mégis: a teremben nem mosolyog senki,
Csönd van… tüzes arcok… s könnyezik mindenki.
Nem szól a professzor; ha még szólna: torkán
Kitörne, mely fojtja, a zokogás-orkán.
Ül sokáig némán, sóhajt keserveset:
“S Carthagó – elesett.”
1 – Bocsor István (1807 – 1885) a Pápai Református Kollégiumban a jogakadémián a történelem
professzora. 1848-ban Enying országgyűlési képviselője. 2 – előadás.
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SZABOLCSKA MIHÁLY (1861 – 1930) debreceni teológiai tanulmányai után Temesváron
lett református lelkész. A nép-nemzeti költői iskola kései képviselőjeként elsősorban dalokat írt.
Verseiben harmóniára törekszik, vallásos költeményeinek középpontjában a szeretet áll. Balladás
hangú életképei tragikus kicsengésűek (Dal a kis Demeter Rózsikáról). Rendkívül termékeny s a
századfordulón igen népszerű költő volt.

BETLEHEMBEN
Szikrázó alkonyati csillagok már
Jelentgették a kora éjet,
Mikor fáradtan Mária és József
Betlehembe megérkezének.

És akkor éjjel nagy fényes csodákkal
Lőn tele az egész természet.
A vendéglő gazdája kínos-ébren
Gyötrődte át az egész éjet.

Gazdája a vendégfogadó háznak
Kint állt telt háza kapujába
S a szálláskérő vándorokat durván
Továbbkergette, meg nem szánta.

Nem bírt aludni. A búsás bevétel
Valahogy a lelkére lázadt:
Hasztalan számolt, nem tudott olvasni
harminc ezüst pénznél továbbat.

Áldott terhével Mária leroskadt,
Ott közelén a vendégháznak…
És megesett a szíve-lelke rajta
Az istállóbeli szolgának.

S az istállószolgának akkor éjjel
Csodálatos álmai voltak:
Kárpitja a kéklő menny-íveknek
A jászolfákig lehajoltak.

DAL A KIS DEMETER RÓZSIKÁRÓL
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Uram, a telet Te formáltad,
A zivatarnak Te adsz szárnyat…
S gondod kinek kiterjed mindenekre,
Tudod-e, hogy meghalt az este,
A kis Demeter Rózsika?

…Hozzánk a város nagy közel van;
S ma mégis úgy lelték meg holtan.
Anyjának orvosságért tipegett be,
S jövet a vihar útba lepte
A kis Demeter Rózsikát.

Még bizonyosan emlékszel rá.
Maga az élet lehellett rá.
Szép szeme mosolygott unos-untalan,
Ott ült mindig az első padban,
A kis Demeter Rózsika!

Keze még össze volt kulcsolva,
Ahogy az orvosságot fogta,
S ott is, tudom, a végső pillanatba,
A “Mi atyánk”-ját morzsolgatta,
A kis Demeter Rózsika.

S óh, hogy tudott kérlelni Téged,
Az ártatlan, ki soh’ se vétett.
Anyja, az esztendős nagy beteg ágyon,
Biztatta, hogy Téged csak áldjon;
Mert Te az árvák atyja vagy.

…És most nekem kell majd felette,
Hirdetnem, Uram, hogy bölcs vagy Te!
Hogy jó vagy és irgalmas véghetetlen,
Hogy végig ott volt kegyelmedben
A kis Demeter Rózsika.

Én Istenem, óh feddj meg engem,
Hadd, tudjam hinni rendületlen!
Nehogy majd én is pogány zokogással,
Oda boruljak vétkes gyásszal,
A kis Demeter Rózsira!

ADY ENDRE
(1877 – 1919)

Ősei hétszilvafás kálvinista kisnemesek, anyja paplány. A zilahi kollégium neveli, a szabad
szellemű protestáns ifjúsággal Debrecenben találkozik. Mindez predesztinálja arra, hogy a modern költészetben újra megszólaltassa a vallásos hangot. Ő szabadítja föl századunk költészetét
az istenes líra számára.
A századforduló materializmusa és nihilizmusa üressé teszi a kozmoszt, a természet mechanikus törvényeit ülteti Isten trónusára. Ady ez ellen tiltakozik szinte ösztönösen. Ady Endre
azonban nem találja meg a megváltó Istent, inkább csak az Isten-gyanú vonzásában él: “Az Isten
van valamiként minden gondolatnak alján.” Így válik Istene rettenetessé, Mindenné, akinek “Nap
az ábrázatja”, de áldást nem osztogat. Ady nem jut föl a Sion hegyére, szomorúan sír csak alatta.
Vannak versei, amelyek az Istennel való találkozás melegéről tanúskodnak (Az Úr érkezése,
Köszönöm, köszönöm, köszönöm), ez az érzés azonban nem válik véglegessé, költészetét krisztusi
módon – elemi erővel – alakító élménnyé. Ő, a 20. századi Isten-élmény reneszánszának útkészítője, mintha örök kárhozatra, Hegedűs Lóránt találó megfogalmazásával “negatív üdvtörténeti szerepre” ítéltetett volna. Mindezek ellenére igazat kell adnunk Makkai Sándornak abban,
hogy Balassit kivéve “Ady az egyetlen magyar vallásos költő”. Mert “nincs bűneit sirató, azokat
megrendülve átélő és bánó, azoktól kétségbeesetten szabadulást kereső magyar költő, Balassit
és Adyt kivéve. … Mert hiányzott belőlük (a többiekből) a magukkal való szent elégedetlenség
szenvedélye, a saját személyük bűnös voltának keserű meglátása és siratása, az Istennel való
személyes találkozás megrendítő hatalma és hatása” (Magyar fa sorsa).
Ady egész költészetének képrendszerét is áthatja a Szentírás világa. Verscímek és -témák
hosszú sorát idézhetnénk ennek igazolására. Nem is beszélve azokról a költeményekről, melyekhez szinte “textus”-szerűen egy-egy bibliai igét választ mottóul. Természetesen nála is főként az
Ószövetség hatása figyelhető meg, evangéliumi motívumokat alig találunk verseiben. Több
költeménye szinte egy-egy bibliai szövegrész parafrázisa: A Sion-hegy alatt a 65., a Sötét vizek
partján a 137. zsoltáré, az Élet helyett órák az Énekek énekéé, az Ésaiás könyvének margójára az
Ézsaiás könyve egyik fejezetéé.
Ady Endre költői nyelvét az Ószövetség komor pátosza, a próféciák kemény és férfias hangja
és látomásossága hatja át. Ebben a tekintetben a Károlyi-biblia mellett hatott rá a régi magyar
költészet - s különösképpen is a prédikátori történelemszemlélet.
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SÖTÉT VIZEK PARTJÁN
Ültem partjain Babylonnak
S ültem már partjain a Gondnak.

Hárfámat, már fölakasztottam,
Hárfámat már leakasztottam.

Láttam már apró szenvedelmet
S láttam beteg, hosszú szerelmet.

Isten, kétség, bor, nő, betegség
Testem, lelkem összesebezték.

Lelkemet már nagy válság ülte
S voltam kis álmok kis őrültje.

Voltam trubadur, voltam bajnok,
Rossz hátgerincem százszor hajlott.

Néhányszor, már-már, szinte hittem,
Néhányszor megjelent az Isten.

Mennyi sok mindent oda-adtam,
Amíg ily szépen elfáradtam.

Ülök, csapdos ár és hideg szél
Babyloni sötét vizeknél.
(1907)


Ez a költemény a 137.zsoltár átirata, Ady későbbi bűnbánó verseinek közvetlen lírai előzménye
(Ádám, hol vagy? Az Úr érkezése, Imádság háború után ). Az ószövetségi zsoltárszövegben
a babiloni fogságban sínylődő zsidóság keserű közösségi megtapasztalásai kapnak hangot.
Figyeljük meg, hogyan írja bele Ady zsoltárparafrázisába saját személyes lelki összetörését!

» ÁDÁM, HOL VAGY? «
Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségim leigázza.
Az arcát még titkolja, rejti,
De Nap-szemét nagy szánalommal
Most már sokszor rajtam felejti.
És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten járt előttem,
Kivonta kardját, megelőzött.
Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús » Ádám, hol vagy? «-ára
Felelnek hangos szívverések.
Szívemben már őt megtaláltam,
Megtaláltam és megöleltem
S egyek leszünk mi a halálban.
(1908)
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KRISZTUS-KERESZT AZ ERDŐN
Havas Krisztus-kereszt az erdőn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas nagy, téli éjszakában.

Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk.

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én még az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.

Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.
(1908)

AZ ÚR ÉRKEZÉSE
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
(1908)
IMÁDSÁG HÁBORÚ UTÁN
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs, ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.

Lecsukódtak bús nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látnivalójuk,
Csak Téged, Téged látnak.

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
(1908)
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KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivű édes anyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.
(1909)


Ady ebben a versében a kimondhatatlan kimondására, az Istennel való találkozás megrázó
lelki élményének megfogalmazására törekszik. Milyen stíluseszközökkel igyekszik kifejezni a
költő ezt a nyelvi eszközökkel alig visszaadható élményt?

ÉLET HELYETT ÓRÁK

1

1. Énekek éneke így énekellek:
Nem jött el hozzám soha az én mátkám,
Nem jött el hozzám soha, aki kellett,
Időben-siker, pénz, háború, béke
S egy teljes asszony szíve szívem mellett,
Legszebb ágyamban szerelmek nem dúltak,
Legjobb köntösim selymei fakultak
S legjobb vágyaim a szivembe fúltak.
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2. Nem jött el az én mátkám, bár de vártam,
Nyolcvan ágyas-szép, számtalan leányzó,
Hatvan királynő termeit lezártam:
Jön az én mátkám, hátha eljön mégis
És íme, árva Libánus-fa ágyam
Ezüst, erős oszlopai remegnek,
Gyüretlenek a bársony-puha leplek
S homálya van az arany-mennyezetnek.
3. Kinek az ínye olyan édességes,
Nem jött el az én mátkám s esteleg már.
A messzi csillag miért olyan fényes?
Miért fut el a csillag és a mátka?
A hervadt ajak miért olyan éhes?
Az én mátkám nem jön, hiába várom,
Fussatok, nők, termeitek kitárom,
Ha ő nem jött, nem lesz már senki párom.
4. Játékokat, hogy várjak, várjak, várjak,
Pótlásnak és feledésnek ha kaptam
S eláltatott hőse az akarásnak
Most itt állok akaratlan, dermedtje
Ezer, hazug, játékos mátkaságnak,
Futó csillagok fényüket rám-szórták,
Elkábítottak olcsó mandragórák
S az Élet helyett nem jöttek csak órák.
1 – Ady a verset 1913 karácsonyára írta Dénes Zsófiának, aki néhány nap múlva lemondta
tervezett házasságkötésüket, de élete végéig barátja maradt.


Keressük meg az Énekek énekében a vers bibliai előzményeit!

ADJA AZ ISTEN
Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszak ölő, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.
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A KALOTA PARTJÁN

1

Pompás magyarok, templomból jövet,
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő, júniusi nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és virító-sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhítók.
Papi-beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon.
Óh, tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húszéves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végképp megpecsételtetett
Az én örök-bús ifjuságom:
Vonzódás, drága üzetés,
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, június van a szivemben,
Átalvonult templomi népség
Belém költözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

1 – 1914 pünkösdjét Ady Csinszkával együtt Kalotaszentkirályon tölti a lány rokonainál, s még
aznap este megtörténik az eljegyzés. A vers ennek az emlékezetes kirándulásnak az emlékét őrzi.


Hogyan kapcsolódik össze a versben a pünkösdi ünnep áhitata a sorsfordító esemény
élményével?
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Kalotaszeg egyik nevezetes református temploma Magyarvalkón
Kós Károly munkája
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ÉSAIÁS KÖNYVÉNEK MARGÓJÁRA

1. Seirből kiált énhozzám is az Úr: Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról, vigyázó, mit mondasz
az éjszakáról? Ilyen hiábavalóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom
által éjszaka lesz?
2. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz dobogó vigasságának szűnésével a Földnek,
megromolnia s megerőtlenedniök a Föld népe nagyjainak?
3. Miért, hogy a föl-fölemelkedett Embert mindig visszarántja Valaki, kit Úrnak is neveznek,
Jehovának is, Rendelésnek is, Sorsnak is? Az Ember már-már készül jónak és Istennek változni,
de Perazim hegyén fölkél az Úr.
4. Mi jókedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az Embernek nagyszerű célját, az Élet
egyenlő kibékülését mindnyájunkkal s a békének szivárvány-hídját? Miért keresi meg bennünk,
mint a Gibeon völgyében megharagvásában, a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje?
5. Bizony a “kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót és a tekergő Léviátán kígyót” kemény, nagy
és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a “veres ború szőlőt” vérrel öntözi most megint
az Úr. Óh, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az Ember, ki úgy kívánja a szeretetet és
boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok, óh, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra
leesik a sárba az Embernek arca.



Hogyan aktualizálja Ady Endre az első világháború szörnyűségei közepette az ézsaiási
próféciákat? (Elolvasandó: Ézsaiás könyvének 21. és 27. fejezete!)
Milyen bibliai hatásokat mutat a versforma?

A SZÉTSZÓRÓDÁS ELŐTT
“És áll (az előbbieknek) helyébe egy utálatos, … és békességnek színe alatt csalárdul cselekszik azzal, és elmenvén győzedelmet vészen kevés néppel. Elfoglalja az országnak gazdag részét, … zsákmányt, prédát és gazdagságot
oszt az ő vitézeinek, és gondolataival forgolódik az
erősségeknek megvétele felől, de azt ideig eltitkolja.”
(Dániel könyve 11.)

Hát népét Hadúr is szétszórja:
Szigoruabb istenek ezt így szokták,
Miként egy régi, bánatos, erdélyi
Prédikátor írásba rótta
Keresvén zsidókkal atyafiságunk.
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Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre,
Volt utonállók új útbanállóknak
S míg úrfajtánk egymást s a népet falta,
Tunya álmainkat jég verte
S még a Templomot se építettük föl.

Helyünkön meg nem tudtunk állni
S ide kerültünk, ez kezdeti átkunk.
Ma már nem mienk paráznás vérünk sem,
Jöhet a helyünkre akármi:
Megöltük és kibűnöztük magunkat.



És mi nem leszünk majd szétszórva,
Árvult, de mégis győzedelmes fajta:
Minket korszakok tűz-dühe nem edzett
S fölolvaszt a világ kohója
S elveszünk, mert elvesztettük magunkat.

Ady apokaliptikus versei gyakran bibliai ihlet nyomán keletkeztek. Keressünk további példákat
Ady kései költészetében az apokaliptikus látomásirodalomra!
Ady istenes versei teljesebb megértése érdekében tanulmányozzuk Makkai Sándor Magyar fa
sorsa című tanulmányának kötetünkben közölt részletét!

SZABÓ DEZSŐ
(1879 – 1945)
A két világháború közötti Magyarország nagyhatású írója szülővárosában, Kolozsvárt érettségizett a református kollégiumban. Budapesti egyetemi tanulmányai és a Párizsban töltött
ösztöndíjas év után vidéki városokban lett középiskolai tanár. A tízes években tűnik fel expreszszionista színezetű, népies hangvételű publicisztikai írásaival és novelláival. 1919-ben jelenik
meg fő műve, Az elsodort falu. A regény középpontjában egy erdélyi falu két családja áll: a
birtokos Böjthéék és Farcády tiszteletesék. Szabó Dezső az idegen tőke beáramlásával szemben
a magyar falu igazi felemelkedését a népi energiák mozgósításában látja. A regény, szerkezeti hiányosságai és gyakran patetikus, dagályos nyelvezete ellenére, újszerű mondanivalója és tagadhatatlan nyelvi ereje révén rendkívüli hatást gyakorolt különösen a húszas-harmincas években
induló népi írókra. Szabó Dezső későbbi regényei, tanulmányai és politikai pamfletjei nem mérkőzhetnek Az elsodort falu hatásával.
A protestantizmusról vallott nézeteit Szabó Dezső a Nyugatba írt egyik 1913-as írásában fejti
ki tételesen. Nézetei kétarcúak: egyrészt jogos kritikával illeti a hazai protestantizmust sekélyessége, papjainak tunyasága és nemtörődömsége miatt. Ugyanakkor érzéketlen marad a múlt század
végétől a magyar protestáns egyházakban jelentkező belmissziós megújulás iránt. Az újfajta
kegyességben idegen (nyugati) befolyást, a katolicizmus irányába való elhajlást lát. Szabó Dezső
később sem igen akar tudomást venni arról, hogy a megújuló teológiai gondolkodásnak olyan
kiváló, az irodalmi életre is jelentős hatást gyakorló képviselői jelennek meg, mint Makkai
Sándor, Tavaszy Sándor és Ravasz László. Szabó Dezső kritikája abból a múlt századból örökölt
szemléletből fakadt, mely a protestantizmusban csak szellemi tényezőt, kurucos magatartást,
nemzeti elkötelezettséget látott. Másrészt viszont kritikájában sok jogos elem akad, hiszen az
egyház kulturális missziója valóban megfenekleni látszott a század elején. Viszont a belmissziós
megújulás – az ifjúsági egyesületek, a cserkészet és az iskolai hitépítés, lelkigondozás nyomán –
a harmincas évekre ezen a téren is felfrissítette a protestáns egyházak életét.
Az 1913-as cikkben megfogalmazott egyoldalú kritika – mely szerint “A protestantizmusnak
nincs többé pozitív mondanivalója” – Az elsodort falu című regényben is hangot kap. Az alkoholista tiszteletes, Farcády Jenő alakjához az író ellentmondásosan viszonyul: a halálra itélt magyar kálvinizmust megtestesítő lelkésznek ugyanis még bukásában is vannak felemelő és
rokonszenves vonásai.
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A kíméletlen kritikus élete végén megenyhül egyházával szemben. Életeim (1966) című
önéletrajzi regényében pillanatnyi fölindulás és ingerültség termékének minősíti nagy vihart
kavaró 1913-as cikkét. Majd 1944. november 14-én fogalmazott végrendeletében szinte prófétikus
látásról tesz bizonyságot, az iskolák államosításának előérzetével.



Mi lehetett az oka Az elsodort falu két világháború közötti nagy népszerűségének?
Aktuálisak-e ma a regény kérdésfölvetései (földkérdés, idegen tőke jelenléte, a falu pusztulása,
az egyház közösségformáló erejének gyengülése)?

AZ ELSODORT FALU
– részlet –
A harmadik harangozásra megmozdult az egész falu. Ma elnéptelenült a sürgős mezei munka,
Istenhez futott mindenki, mert úrvacsora volt új búzakenyérre s mert híre ment, kitől, hogy, nem
lehetett tudni, hogy a pap ki fogja prédikálni ellenségeit. Az “ellenségek” is hallották ezt a bizalmasok szörnyűködéseiből, s elhatározták, hogy azért is elmennek, hogy a torkába forrasszák az
esetleges merészségeket. Az egyik szomszéd faluból felkérték a tanítót, hogy idősebb fiával – mint
elfogulatlan tanúk – legyenek jelen és jegyezzenek fel minden “olyasmit” észrevétlenül a pad alatt.
Az augusztus végi nap derült tiszta volt a sötét emberek felett. A templom körül, a sírhantokon, a megbékült falu apró dombtetőin már őszirózsa nyílt, és ökörnyál csillogott. És lenn a gyökerek alatt meztelen csontok: elrohadt gyűlöletek és kiernyedt öklök pihennek. Hogy a halál tanulsága nem üvölt ki a sírokból, hogy az örök folytatás ne taposná mindig a tegnap szörnyű útját.
A templom bal kapuján az asszonyok, jobb kapuján a férfiak mennek be. Elől, a főkapu előtt
felvirágozott legények s fiatal lányok állanak. Az ő sorfaluk közt megy be a pap és ők csak utána
dobognak be. Benn már fagyott várakozásban ül az idősebb falu. Ott ül, jobbról az első sorban a
Kuntz és a Domokos család és a két tanú. Az öreg Böjthéék is családi padjukban vannak. A két
tanú elkészítette papirosát, ceruzáját a térdire. A falu nézi őket. Lelkekből kifázott csend van, csak
az orgona pedálja nyög néha egyet. A kántor is helyén van már, mint katona a nagy csatán. Mert
érzik a levegő feszültségében, hogy itt harctér van, sötét szívek karmos csatája. A katedra előtt van
egy kis fekete asztal. Ez előtt állva szokott beszélni a tiszteletes, mióta szédül a katedrán. Közbül
az úr asztala ékesen megterítve. Rajta letakarva a megtöretett test, a kiontatott vér.
Milla is bejött Judittal és Sárikával. Milla ma nagyon elegáns, és összeszedett annyi erőt, hogy
büszkén tartsa magát. Judit szépsége egy percre átmegy a szemeken, mint egy felsőbb parancs, egy
sodró hívás az elveszett paradicsom felé. A katedra melletti öreg papszékbe ülnek.
Megjön az öreg Schönbergerné is a fiával, hogy lássa, mint tépik egymást a filiszteusok. Az
öregúr otthon maradt, ő nem lesz tanú, ő nem akar hallani semmit, senkiről.
Belép a tiszteles úr. Vad tiprásban utána jön a fiatalság s elhelyezkedik a padokban. Virág,
csizma és leheletszag van a levegőben. A tiszteletes átmegy a közbelső nagy ürességen, az
úrasztala mellett. És amint ez a sápadt, egyenes, tragikus ember, az arcára rádermedt lángolással
átmegy, mégis pap, kimagasló pásztor, pusztába kiáltó szó. Szegény, hullott pap, tévedt pásztor,
elferdített szó. Ahogy a padhoz ér, kántor és orgona nekizendül:
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Szűkölködünk nagy mértékben,
Segedelem nélkül.
Az ősi zsoltár meglöki az embereket, kibőg belőlük az ős istenszomjas, tévedező barom. És ez
az ének egységes folyóba sodorja őket, s úgy terjeng a végtelen felé, mintha egyetlen szív
megcsordulása volna. Hogy ítélhessen jól az, akit így becsapnak?
Az ének után egypercnyi halálos csend van. A kurátor elszalaszt egy böfögést, mindenki ránéz.
Újból felreszket az orgona:
Mint a szép híves patakra
A szavas kívánkozik.
A pap az utolsó sor előtt feláll. Mindenki nézi, mindenik szeme horgony, mellyel ebbe a
sápadt, beszélő arcba behorgonyozza a lelkét. És ma csoda történik. Nem a kisasztal felé megy.
Hanem lassan, lassan fel a katedra lépcsőjén. A csend olyan, mintha valaki kétségbeesetten
kiáltana. Amint fentebb, fentebb megy, megtisztult arcán végtelen szenvedés van. Felér. Megáll.
Összeteszi a kezeit.
Rövid imát mond. Azután:
– Kedves atyámfiai, egyházi beszédem alapigéi megvannak írva a Máté-féle evangélium ötödik részének tizedik versében. Fent nevezett helyen az úrnak igéi ekképp vannak megírva, kérlek,
hallgassátok meg keresztyénekhez illő figyelemmel.
Nagy zúdulással állottak fel, s a kitátott szájak és kitátott lelkek kíváncsiság és borzongás
voltak.
– Boldogok azok, akik háborgattatást szenvednek az igazságért, mert övek a mennyeknek
országa.
Leültek. A szokott orrfúvás, csemcsegés, izgés-mozgás most elmaradt. Nagy, felfüggesztett
hallgatás volt a templom. A két tanú kezébe vette a ceruzát.
A pap beszélt. Az utolsó idők anyagi gondjai, a sok herce-hurca mélyebbre szántottak, át az
örökölt szép szavakon, s most minden szenvedésével beszélt. Mintha fiatalkorának tiszta álomeposza újult volna köréje, szűz fiatalsággal beszélt az elásott álomról: az embert emelő célnak
szentelt tiszta, erős életről, az emberi élet nagy peréről, a megölhetetlen igazságról. De hogy mi
ez az igazság, nem mondta, talán benne is csak egy fényes köd, egy kárpótló ismeretlen jóság volt,
de a szó olyan szép volt, hogy lábujjhegyre állottak a lelkek. Azután beszélt az igazság ellenségeiről, a gőg, érdek, ármány embereiről, akik mindenáron üldözik az igazság apostolait. Zúgó
szavai, mint sötét zuhatag sodra, hullottak alá, néha – tudtán kívül – mondatok lüktettek át rajtuk
a Petőfi Apostolából. A két tanú nem jegyzett, az “ellenségek” lesütött szemmel mozdulatlanul
hallgattak, a nép, mint egy könnyű labda sodródott papja szavának szelével. Végén a mártírhalálon, poklon és tűzön keresztüli győzelemről, a csontokból, vérből, hullákból összegyúrt igazság
olthatatlan fellobogásáról beszélt. Az ámenkor a nép nagy felmozdulásán lehetett látni, hogy itt,
e sok egyszerű lélek előtt megnyerte a pert. Az ének most mint egy nyert győzelem hangzott fel:
A Sionnak hegyén, Úristen,
Tiéd a dicséret.
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A fenti szemelvény alapján vizsgáljuk meg, miben rejlik Szabó Dezső prózája drámaiságának titka!
A magyar református falusi nép templomozási szokásai - különösen Erdélyben - máig számos
elemét őrzik a regényben leírt gyakorlatnak. Milyen tapasztalatokat szereztünk eddig e téren
a Kárpát-medence különböző vidékein?

VÉGRENDELET (1944)
– részlet –
1. Összes, bárhol található, már kinyomtatott vagy még kézírásban levő írásaim minden
szerzői jogát (magyar nyelvű kiadás, fordítás, dramatizálás, film, részek közlése stb.) hagyom
második Édesanyámra, a kolozsvári református főgimnáziumra. Azzal a meghagyással, hogy e
jogok jövedelméből erdélyi magyar parasztgyermekek nevelése és tanítása összes költségeit
(ruháztatás, lakás, koszt beleértve) vállalja a nyolc gimnáziumi évek alatt.
2. Ha a kolozsvári református főgimnázium megszűnnék: a jogok teljességükben a budapesti
református főgimnáziumra szállanának. Ebben az esetben a nevelendő diákok fele erdélyi magyar
parasztgyermekek, fele dunántúli magyar parasztgyermekek legyenek.
3. Ha a budapesti református főgimnázium is megszűnnék, az összes jogok szétválaszthatatlanul arra a református főgimnáziumra szálljanak, amelyet erre a célra az egyetemes református
1
zsinat kijelöl.
4. Ha olyan idők jönnének, hogy a felekezeti középiskolák megszűnnének: az összes jogok a
kolozsvári Farkas utcai templomhoz tartozó református egyházközségre szálljanak azzal a meghagyással, hogy a jövedelemből erdélyi magyar parasztgyermekek középiskolai nevelésének
minden költségét vállalják.
1 – Így került a végrendelet értelmében a szerzői jog a debreceni gimnázium tulajdonába, hiszen
ez az iskola évtizedeken át egyedüli református középiskolaként működött hazánkban.

HISZEK A KERESZTYÉNSÉG JÖVŐJÉBEN, MERT HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN!
(nyilatkozat a Református Életnek, 1944)
– És ezek szerint hisz a magyar keresztyénség hivatásában is?
– Nem azért hiszek, mert az emberben bízom, hanem azért hiszek, mert Jézus Krisztusban
bízom és ez a lényeg. Rajta keresztül a legkétségbeejtőbb helyzetből is van kiút. Vele soha nem
lehet elbukni és elpusztulni senkinek sem. Vele az élet értelmét találja meg az ember, vagyis
ennek a fordítottja: nélküle értelmetlen az élet.
– Látja, hogy ezt most elmondhattam, annak köszönhetem, hogy volt Kolozsváron református
gimnázium. Senkinek sem kívánok mást, csak azt, legyen mindenkinek egy ilyen intézete,
amelynek tanári kara a diákjaiért élt és így élt, ahogy énérettem.
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MÓRICZ ZSIGMOND
(1879 – 1942)

Móricz Zsigmond éppúgy papi ősök leszármazottja, mint barátja, Ady Endre. Őt is református
iskolák nevelik: Debrecen és Sárospatak. Debrecenben rövid ideig még teológiát is tanul.
Protestantizmus-élménye, Isten-képe sok rokonságot mutat Szabó Dezsőével és Németh
Lászlóéval, de az egyház intézményével szemben kevésbé kritikus. Neves íróként is gyakran
megjelenik az egyházkerületi közgyűléseken, ezen a fórumon véli megtalálni a törzsökös magyar
demokráciát.
Móriczot szinte egész életén át a tiszacsécsei “boldog sziget”-en megtapasztalt népegyházi vallásosság kíséri. Élete utolsó éveiben is eljár vasárnaponként az istentiszteletre, s a templomozás végeztével jóízűen diskurál a leányfalusi presbiterekkel. Ez Móricz protestantizmusának egyik arca.
A másik arc vívódóbb, s a Fáklya (1917) című regény főhősének, Matolcsy Miklósnak lelki
rajzában mutatkozik meg a legárnyaltabban. Matolcsy a debreceni teológiának, Móricz egykori
iskolájának, kiváló diákja. Tanulmányai végeztével nagy tervekkel, lobogó lélekkel érkezik egy
kis szatmári faluba. Népe mindenese akar lenni: pap, orvos és tanító egy személyben, s mindezt
a szeretet jegyében kívánja megvalósítani. Hamarosan ki kell ábrándulnia naív elképzeléseiből,
amikor szembe találja magát a falu valós problémáival. Végigjárja a saját kálváriáját, s harcába
belefáradva lelkiismeretével is megalkuszik. S amikor látszólag a legmélyebbre süllyed, a regény
1
váratlan fordulatot vesz. Egy bál alkalmával az égő csűrben rekedt hívek sikoltása újra fáklyává
magasítja Matolcsy alakját, aki életét kockára téve igyekszik menteni a nyomorultakat. Hősies
munkában szerzett tüdőgyulladása ágyba dönti. “Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott” – adja
az író hőse szájába az utolsó szavakat, melyek aztán egyes egyházi körök rosszallását is kiváltották. Ma már azonban tisztán látható, hogy Móricz egyik legnagyobb regénye nem csupán az
,2
író személyes kételyéről ad hangot, hanem döbbenetes erejével az egykor “lobogó szövétnek” a
magyar protestantizmus számára is örök figyelmeztetésül szolgál.
Adyhoz és Németh Lászlóhoz hasonlóan Móricz is a reformáció korának világában keresett
erkölcsi példaképeket, s itt talált rá nyelvünk igazi forrásaira is. Ezért írta meg az Erdély-trilógiában (1935) a protestáns 17. század szinte teljes történetét. A regényfolyam legfőbb nyelvi ihletője
természetesen maga a Károlyi-biblia volt.
1 – A regény befejezését valóságos esemény, az ököritófülpösi (Szatmár megye) tűzvész (1910)
motiválta. A falu közepén az áldozatok (18 faluból mintegy 300 fiatal) emlékét ma emlékmű őrzi.
2 – Móricz eredetileg ezt a címet szánta a regénynek. Az ötletet Szöllösi Mihály bujdosásra
kényszerült református prédikátor azonos című munkája adhatta (Kolozsvár, 1676), mely a
prédikátori hivatás első magyar nyelvű kézikönyve.



Köztudott, hogy Móricz a magyar irodalom legnépszerűbb ifjúsági regényébe, a Légy jó
mindhaláligba (1920) a Kommün után elszenvedett sérelmeit vetítette bele. Emellett a regény
a múlt század végi Debreceni Kollégium hétköznapjainak is hű képét nyújtja. Miben különbözik
az akkori és a mai iskolák élete (a tanítás módja, a tanárok és diákok viszonya, a diákotthon
élete, a diákcsínyek stb.)?
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CXXXIII. ZSOLTÁR
Az egyetértés ajánlása
Íme mily jó, mily gyönyörűséges,
Atyafinak együtt élni ékes,
Mint a drága olaj,
Fel nem fogja a haj,
Lefut a szakállon,
Szakálladon Áron,
Köntösödnek prémjén;
Mint Hermon harmatja,
Sion csúcsát hatja,
Ragyogóvá tévén:
Csak oda küld az Úr, áldást
1
És életet, örök éltet, váltást .
1 – megváltást

CXXXVII. ZSOLTÁR
Emlékezés a babiloni fogságra
Babilonnak vizeinél sírton sírván
Búban ültünk, kesergettünk Sion Sírján.
Ránk lehajlott a szomorú fűzfa ága,
Hegedűnket függesztettük sírva rája.
Énekszóra, víg danára nógattak ott:
Hej, a Sion énekiből daloljatok!
Hogy? idegen földön az Úr énekeit?
Hogy lehetne azokat elzengeni itt!
Óh, ha rólad Jeruzsálem felejtkezem,
Feledkezzék el rólam az én jobb kezem.
Ínyemhez a nyelvem üszke leragadjon.
Hogyha nem lesz Jeruzsálem már vigaszom.
Uram, Uram, emlékezz meg az Edomról,
Mit kiáltott Jeruzsálem romlásakor!
Bőszült szavuk felszállott a magas égig:
Dúljátok csak, duljátok fel ma fenékig!
Babilonnak lánya, óh te elveszendő,
Babilonnak lánya, légy te hulla, meddő:
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Áldott legyen, ki megfizet gaztettedért,
Mint te nékünk, ád tenéked érette bért,
Áldott legyen, ki megmarad s vágja szíved,
Ki sziklához paskolja a kisdedidet.


A bibliai zsoltárok Balassi és Szenci óta számos írónknak adtak ihletet. Móricz
zsoltárátdolgozásairól általában nem tud a közvélemény. Vessük össze az itt közölt két
szöveget a Károlyi- és Szenci-féle előzményekkel!

ÁRVÁCSKA
– részlet a befejező, hetedik zsoltárból –
Akkor jött már a karácsony.
Diti azt mondta, hogy a karácsonyfát direkt neki hozza a Jézuska.
Árvácska még nem látott karácsonyfát és nagyon szerette volna látni. Diti azt mondta, hogy
a Jézuska még több ajándékot hoz, mindenkinek hoz, csak az igazi gonosz, rossz, rüheseknek nem.
A piacról Árvácskának kellett hazacipelni egy nagy fenyőfát, amit ott vettek pénzért. A pénzt
a Verőné adta, a fát meg ő magában cipelte, még nem is segített neki senki, de nem volt szabad
a földön húzni, úgy kellett vinni ölbe, de az meg nagyon szúrt, az anyját neki, olyan szúrós levele
volt, hogy sehogy se lehetett fogni, a ruhán is keresztül szúrt. De Árvácska olyan gyerek volt,
hogyha valamibe belefogott, akkor azt meg is kellett csinálni. Dehogy is hajította volna el, pedig
nem is tudta, mire való ez a fa, senki se mondta neki, hogy ebből lesz a szép híres karácsonyfa.
Ő meg igazán azt hitte, a fát a Jézuska hozza, hát ha mondták volna, se értette volna meg, mi ez.
A fa két napig a kis kamrában volt a pince előtt. Ez a kamara deszkából volt és mindenféle
volt benne felhalmozva. Volt valamikor egy bárány is a háznál, annak a gyapja is itt volt. Meg
moha is volt, meg zégráz, amit a matracba akartak beledolgozni. Itt nagyon szeretett elbujni kis
Árvácska, mert itt senki se kereste. És itt volt neki a kis gyertyácskája is eldugva, amit az édesanyjának kell meggyujtani.
Akkor is csak leült, mikor megjött a fával s ide kellett betenni, hogy ne lássák idegenek. Igy
mondta a mutér.
Jaj nagyon komisz volt ünnep előtt, folyton piacra kellett járni, cipelni és a háznál is az a sok
sütés, főzés, mindenféle munka. A kezét már egészen kiette a lúg a sok mosogatástól. Kőporral
kellett reggeltől estig sikálni a faedényeket.
De nem baj, át volt szellemülve a kislány: ma este jön a Jézuska és elhozza az ajándékot.
Neki még úgy sem hozott senki ajándékot, de az édes Jézuska jobb, mint más. Azt biztosan
ismeri az édesanyja is, mert az is álomban lakik valahogy. Húsvétkor találkozott vele, akkor fényes palásttal feküdt sebesülten az oltár mellett a fényes úri koporsóban, de karácsonykor kicsi
és jó. Bízott benne.
Mikor bealkonyodott, megjött a gépész s azt mondta:
1
– Hé! … Itt van a tízliteres demizson, meg ez a másfélliteres palack. Lóf . De nem a kocsmába
mégy. Eredj a paraszthoz és hozzál bort. Itt a pénz. Tudod már honnan. Andrássy-út. Rögtön
jönnek a vendégek. Siess. Egyik lábad ott, a másik itt.
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A kislány kicsit megijedt, mert már setét volt és a paraszt nagyon messze lakott. Ha sok bort
vettek, öt litert, néha vasárnap, akkor oda kellett menni. A két nagy üveget beletették egy kosárba,
elindult végig az utcán.
Sötét volt, a hold sem sütött, csillagok se voltak az égen, világítás sem volt semmi a faluban.
Nem volt másnak villanya, csak a malomnak, meg a gépésznek, ők a malomból kapták. Úgyhogy
mikor kiment a nagy fényességből a setétbe, el sem tudta gondolni, hogy is jut ő oda a boros gazdához. Mikor a kapun kiment, a kosár még az üres üvegekkel is olyan nehéz volt, hogy megbillent
a kezében és nekivágódott a gyalogjáró mellett az akácfához. De azon ijedt meg, el ne törjön az
üveg, akkor neki vége.
A gépész utánanézett, meglátta az esetet. Hamar odament s kérdezte, eltört-e az üveg?
– Nem a.
De kivette, megnézte, nem látott rajta semmi hibát.
– No csak eredj, tudod hol van.
– Nem tudom én, hunnen tudnám.
– A fene egyen meg, te büdös köjök, nem voltál elégszer ott pálinkáért? De vigyázz az üvegre,
mert ha mégegyszer odavágod s eltörik, haza ne jöjj, nem tanácsolom. Ott van a faluvégen, amerre
Kecskemétre mennek, nincs ott más ház, megleled. Nincs olyan setét.
– Menjen maga – dünnyögte a kislány, de olyan csendesen, hogy meg ne hallja a fatér.
Nem is hallotta meg, be is ment, nem is az ő kedvéért állott ki a kapuba, hanem a vendégeket
leste, jönnek-e már? Nem jött még senki, hát nem volt kedve kalap nélkül fagyoskodni kint.
A kislány letette a kosarat, keresztet vetett, akkor újra felvette s elindult hát Kecskemét felé.
Andrássy-úton kellett menni, ha ő tudta volna, ki volt az az andrási, de gondolta, az nem igen volt
borér a kecskeméti úton. Nem találkozott senkivel, csak az akácfákkal. Még kettőnek is nekiment,
mert olyan rosszul vannak azok ültetve, mind belebotlik a szegény kis állami gyermek, ha borért
megy a sötétben, ha káprázik a szeme.
No végre odaért, nem tudta, hogy a kutya szabadon van, ment be egyenesen a tornácra, hát
csak jön rá acsarkodva két nagy kutya, nagyobb mint ő s fellökte az egyik kosár üveggel, mire ő
sikoltásba kezdett. Az ugatásra rögtön kinézett a gazda, már kiáltotta, hogy »csiba tee!«. Zavarta
messziről őket, nem is harapták meg, csak az egyik megfogta a lábán a cipőt és húzta lefelé.
»Jaj, fáj a lábam« – sírt a kislány.
»Odase neki« mondta a gazda. Kimérte a bort és maga kisérte ki a gyereket a kapuig. Csak
azt kérdezte, »hova viszed a bort?«, »Verőékhez«, »Osztán egyedül gyütté eee? elbírod ezt a nagy
üvegeket? hásze nehéz az neked«. De Csöre bátran felelt: »Elbírom én.« »No derék kisjány vagy.
Aztán vigyázz, hogy fel ne borujj a setétbe. Jó karácsonyod van neked is.« »Jóéccakát kívánok«
– mondta a kislány s kétkézre fogta a kosár fülét, vitézül elindult vele.
Igen ám, de nehéz volt a tizenegy és félliter borral megsúlyosbított kosár, minden percben le
kellett tenni, váltogatta, cserélgette a kezét, meg úgy is próbálta, hogy két kézzel fogta a kosár
fülét, megszólalt felette egy ember: »Hova, hova, kisjány?« Csöre megismerte, hogy az a
gazdaember ez, aki a házvége mellett lakik mellettük és vidáman köszönt neki, hogy jó estét Móra
bácsi. »Te vagy az, te csöppség? No mit visző?« »Bort.« »Bort? add csak ide. Majd én segítek.«
Átvette, azt mondta: »Még nehéz e, te …Neked meg ez a karácsonyod?«
A kislány még egyet szuszogott és elkezdett kocogni a bácsi mellett. Igy visszafelé nem is
ütötte bele magát az akácfákba, mert vígan haladt. Mikor a kapuba értek, a bácsi letette a kosarat
s azt mondta: »Meg ne mond fiacskám, hogy segítettem, mert újra kikapsz ezektől a slógeroktul.
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Elég, ha annyit mondasz, hogy nagyon eefáradtá.«
Szépen kinyitotta a kisajtót, bevitte a kosarat, de az olyan nehéz volt, hogy a kaputól az ajtóig
kétszer is le kellett tenni, pihenni.
– No már itt vagy te?
– Itt.
– Csuda, hogy itt vagy.
De ő csak boldogan nézett. Nem merte megmondani, hogy azt szeretné tudni, itt volt-e már
a Jézuska? mert azt hitte, kikap és csak hallgatott, leskelődött, hogy jön-e már?
Egyszer csak azt mondja a Verő mutér, eredj ki, nem szeretem, ha itt vagy.
Ki kellett menni az udvarra és ott kellett neki ácsorogni a setétben.
Nagyon szomorú lett, meg a szél is fújt. Lassan kinyitotta a kis kamara ajtaját, bement a szél elől.
Ott megkereste a kis gyertyát, meggyújtotta és imádkozott az édesanyjához:
»Édesanyám, mond meg Jézuskának, küldjön nekem valami szép ajándékot, mert nincsen, aki
nekem adjon, mert én csak egy kis állami vagyok és nehéz volt a kosár, pedig egy jó ember segített
hozni.«
Mást nem tudott mondani, csak nézte, hogy ég a kis gyertya lángja és libben, libben, mint a
temetőben, ahol a szél libbentgeti.
Sokáig volt itt, már itt is nagyon hideg volt, fázott, akkor hallotta a kiáltást, hogy:
– Hé, hol vagy? Hé.
Hamar kiment a kamarából és a konyhába sietett és égve hagyta az édesanyja halotti
gyertyáját, ha híjják.
– Mért nem szólsz! Mennyit kell utána kiabálni.
Nem felelt, csak ment be.
– Most megvacsorázhatsz és lefekhetsz.
De erre nagyon elbámult, megijedt.
– Még én hozzám nem is jött a Jézuska.
Ezt meghallotta Diti és nagyon kezdett kacagni.
– Egy ilyen rüheshez menjen a Jézuska. Már itt volt a jézuska, nekem hozott két szép ruhát,
egy pár szép cipőt, egy kabátot, három pár fehérneműt, meg szalagot, meg sok-sok cukrot, még
többet mint a Mikulás. Aj az semmi, amit a Mikulás tud. Jézuska az igazi. Ez a kunszt.
– Nekem mit hozott?
– Mit hozott volna egy rongyos államinak.
A kis Árvácska elkedvetlenedett. Akkor kinyitotta valaki az ajtót s amit odabent látott, attól
még a szeme is elkáprázott. Ott volt az asztal közepén egy csudálatos ezüstfa, csupa fehér és csillogó tarka szépség. És égtek rajta a villanygyertyák, mert a gépész felszerelte villanygyertyákkal,
hogy nekik ingyen volt a villany.
– Mit bámulsz, te marha, hát még nem láttál ilyet?
Árvácska el kezdett sírni s azt mondta:
– Még nem láttam.
Erre mindenki nagyon el kezdett kacagni, hogy milyen hülye.
De már akkor maga sem tudta, hogy merte, bement a szobába hívás nélkül, sírva állott a fa
alatt, csak azt érezte, hogy neki sose lesz ilyenje.
– Eredj ki innen, nem szabad a karácsonyfa alatt sírni – mondta a mutér. – Eredj feküdj le.
– De én szeretném a jó Jézuskát megvárni, nekem is hoz.
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– Már itt volt a Jézuska, nem hozott neked semmit.
– Neked nincs anyukád, erigy a fenébe, ne bosszants, – kiáltott rá a Diti. S újra elkezdett
dicsekedni, hogy neki mi mindent hozott.
De Csöre a sírástól nem hallotta.
Akkor a mutér levett egy cukrot a fáról.
– No nesze, neked ezt küldte a Jézuska.
Erre a kislány szíve megtelt hálával s nem hallotta, hogy nevettek rajta. Egész megkönnyebbült s már kezdett örülni, hogy hozott neki is a Jézuska.
– No most menj ki az udvarra, járd körül háromszor a kutat, gyere vissza. Akkor teljesedik,
amit kívánsz.
Árvácska azt kívánta, hogy az édesanyja jöjjön le érte és vigye el a nagy fényességbe, az égbe.
De azért küldték ki, mert már várták a vendégeket s meg volt terítve az asztal és sok tányér
s evőeszköz volt rajta. Most rakták fel a süteményeket, tortákat és más mindent, nem akarták,
hogy ott lábatlankodjék.
Árvácska szót fogadott, kiment, háromszor körüljárta a kutat, akkor visszafelé ment a házba.
Azt hitte, hogy az édesanyja már meg is jelent a nagy fényességben s a ház ereszét látta, hogy
csak úgy lobog és ragyog, mint az igazi karácsonyfa és szikrázik is. De nem gondolt semmire,
hogy tűz van, neki most be kell menni, gondolta, hát be is ment.
Már akkor az egész tető égett. A kamara egészen ki volt már gyulva és odabent a kislány mondani akarta, hogy nagyon nagy fényesség van odakint a házon. De rákiáltottak, hogy ne beszéljen
ostobaságokat. Azt hitték, csak jár a szája, mert valamit álmodott a csillagok alatt.
Akkor éjjel megindult a hóesés. A fekete karácsony átváltozott szép fehér karácsonnyá.
Három nap múlva már mind kialudt a tüzes gerenda s vastagon lepte a hó a törmeléket.
Nyoma sem látszott annak, hogy itt ház állott és hogy abban emberek éltek s azok az emberek
itt elmúltak a hó alatt. Elmúlt a hangjuk és a mozgásuk, elmúlt a rosszaság és elmúlt a kegyetlenség. Minden békés lett, átalakult más fajta valamivé az egész élet. A nyelvekből üszök lett s a
sértegetésekből füst és pára.
1 – Lóf = Fuss! (német: Lauf!)



Móricz az apátlan-anyátlan kislány megrázó történetét bemutató regényét, az Árvácskát (1940)
fejezetek helyett zsoltárokra osztotta. Vajon miért?
Móricz regényei gyakran fejeződnek be tűzvész okozta pusztulással. Mennyiben tekinthető ez
a motívum bibliai eredetűnek?
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RAVASZ LÁSZLÓ
(1882 – 1975)
és a Protestáns Szemle
Bánffyhunyadon született. Kolozsvárott végezte a teológiát, majd ugyanott teológiai tanár lett
(1907-1921). 1921-től budapesti lelkipásztor és a Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke. 1948-ban püspöki tisztségéről lemondatták, majd 1951-ben lelkészi állásából
nyugdíjazták. Élete utolsó évtizedeit visszavonultan töltötte.
Századunk legnevesebb szónoka és jeles egyházi író, akinek jelentős szerepe volt a református
egyház XX. századi hitvallásos megújulásában. 1923-tól a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
elnöke. A társaság folyóiratának, a Protestáns Szemlének 1924-38-ig főszerkesztője. Az ő
irányítása alatt vált a korábban többnyire teológiai kérdésekkel foglalkozó lap általános kulturális
folyóirattá, a korabeli hazai protestáns értelmiség jelentős szellemi műhelyévé. A lapban olyan
neves gondolkodók jutottak szóhoz, mint Németh László, Áprily Lajos, Makkai Sándor, Hamvas
Béla, Karácsony Sándor, Gulyás Pál, Oláh Gábor, Reményik Sándor, Weöres Sándor. A
Protestáns Szemle 1944-ben megszűnt, s csak 1992-ben indult újra.

PROTESTÁNS IRODALOM
– részlet –
Mi ez a protestáns irodalom? Még élesebben kérdezve: mikor protestáns egy irodalom?
Az első felelet ez: akkor, ha a protestantizmus szolgálatában áll. A XVI. században egyénekre
és nemzetekre több mint létkérdés volt az “igaz vallás” és az “igaz egyház” megismerése és
követése. A Szentírás alapján nagy közösségek azt vallották, hogy ők az igaz hit és az igaz egyház.
Magyar protestantizmusnak nevezzük azt a szellemiséget, amelynek ez volt alapvető meggyőződése. Világos dolog, hogy minden irodalmi alkotás ennek a protestantizmusnak igazát hirdette,
jussát védelmezte, tanítását terjesztette, líráját zengette, s mindazt, ami vele ellenkezett, támadta
és megrontani igyekezett. A XVI. században nem lehetett kétséges az, hogy melyik irodalom
protestáns és melyik nem, mert csak kétféle irodalom volt, az, amely a protestantizmust állította
és az, amelyik támadta és tagadta.
Mai napság is mindazok az irodalmi alkotások, amelyek a magyar evangéliumi keresztyénségnek a történetét, a szellemi szerkezetét és hatásának a módjait kutatják és magyarázzák,
kétségtelenül a protestáns irodalom nagy feladatát és felelősségét vállalják magukra. Tehát a
szellemtörténet, a teológia, a vallásfilozófia, az evangéliumi szellemű nemzetnevelés a maga ezer
változatában és ágazatában ide tartozik. Annyira természetes és annyira jogos birodalma ez a protestáns irodalomnak, hogy soha senki még vitássá nem tette.
Másképp áll a dolog a szépirodalommal. Mikor protestáns egy szépirodalom? Világos, hogy
nem tárgya teszi protestánssá. Hiszen Stefan Zweig mostanában írt Kálvinról egy könyvet, s ennél
tudatlanabb, rágalmazóbb írás még alig látott nyomdafestéket, pedig tárgya Castelliónak
birkózása Genf lelki vezérével, Kálvinnal. Viszont Stickelbergnek Kálvin-regénye, bár semmi
egyebet nem tesz, mint a mai korban divatossá lett módon elbeszéli Kálvin életét, kétségtelenül
a protestáns irodalom egyik gyöngye. Amazt kirekeszti a protestáns irodalomból támadó és
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gyalázkodó tendenciája, de emezt sem tárgya teszi protestánssá, hanem ahogyan a szerző
viszonyul a protestáns szellemiséghez. Itt vagyunk tehát annál a pontnál, ahol kimondhatjuk,
hogy protestáns irodalomnak számítunk minden olyan alkotást, amely irányzatosság nélkül
protestáns világot ábrázol, vagy protestáns szellemet lehel.
Ma már mindenki tudja, hogy egy író nem tud elszakadni attól a világtól, amelyből származott. A katolicizmus éppúgy megérzik Dante minden során, mint a kálvinizmus a Miltonén.
Csokonai Vitéz Mihályt, Petőfi Sándort, Arany Jánost, Jókai Mórt nem lehet leszakítani arról a
protestáns művelődésről, amelyen megszülettek és nagyra nőttek. Lehetséges, hogy egy ilyen író
nem volt lélekben meggyőződött hitvalló, hiszen dogmatikai szigorúsággal véve a dolgot, nem
volt az Petőfi sem, sőt Arany sem. De lelkükben hordoztak egy olyan világot, megtestesítőjét egy
olyan mívelődésnek, képviselnek egy olyan szellemiséget, amelyet a történelem ezen a földön a
magyar protestantizmustól eredeztet és nevéről nevez. Ha valaki nagyenyedi diák volt, a
keresztlevelére való tekintet nélkül, be van oltva az erdélyi protestantizmussal. Lehet, hogy sokszor birkózik vele, ki ne látna ilyen birkózást élő és halott írók műveiben, csak Ady el-elbukó és
Móricz meg-megálló birkózásait említem, de a sorsközösség, az együvé tartozás, az a végzet, hogy
egyik a másikat képviseli és tételezi, le nem tagadható valóság lelkükben és műveikben.
Természetes dolog, hogy ha a protestáns talajról nőtt író nemcsak örökölt anyagkészlet- és
elkerülhetetlen életformaképpen hordozza magában a protestantizmust, hanem annak éppen
hitvallója, világnézeti kürtöse: alkotása a protestantizmus mellett szószóló és missziói munkát
végez, s hódító tényezővé válik anélkül, hogy más cél szülte volna, mint a tiszta művészi öncélúság. Kingsley-nek, Bitziusnak, Baksaynak, Tegnérnek a műveiből mindig árad ilyen igehirdetői
erő az irodalmi hatás ibolyántúli sugaraképpen.
De úgy érzem, valamit még mondanom kell. Ez pedig az, hogy minden irodalom a maga
mellékcéljait csak akkor tudja igazán szolgálni, ha minden erejét legfőbb céljának szolgálatára
teszi fel. Ez azt jelenti, hogy nemcsak lehetséges, hanem bizonyos mértékig kívánatos, sőt szükséges, hogy az irodalmi alkotásokba profetikus elem vegyüljön. Valamitől riasszanak, valamire
rábírjanak; építsenek, vagy rontsanak; igazságot szolgáltassanak; egyszóval: minden komoly és
nagy irodalmi alkotásban van valami apologetikus és polemikus elem. Lehet, hogy egy szonettben
nem látod, mert a különvett selyemszálról sem látod, hogy milyen színű, de hogy ha az egész
matringot: egy egész élet költeményeit egybefogva nézed, világosan látod a színvallást. Olyan
életízt érzel, amely vonzódást és taszítást, vádat és védelmet, átkot és áldást jelent. Ezt nevezem
én az irodalmi alkotások profetikus melléktevékenységének. De ennek csak akkor van hatása,
hogyha irányzatosság nélküli következménye egy tisztán művészeti célú alkotásnak. Dickens nem
azért írt regényt, hogy az adósok börtöne ellen viseljen hadat; azért írt regényt, hogy az életet
megdöbbentő igazsággal és kiengesztelt szépséggel ábrázolja. De ez az ábrázolás nem lett volna
hű, s nem lett volna művészi, ha az a dickensi lélek, amely éppen olyan, amilyennek a regények
mutatják, nem tart ítéletet egy elavult társadalmi intézmény felett.
Protestáns irodalom tehát az, amelyik tendencia nélküli.
Ezért mondhatom végső szóval azt, hogy magyar protestáns irodalom az, ami igazán irodalom
és igazán magyar.
(Protestáns Szemle, 1937. 49-51.)
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