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I. FEJEZET 

Bevezetés 

„A nép nagy részének egyedűli olvasmánya”
1
 

A Mennyei társalkodás helye a kegyességi irodalomról való diskurzusban –  

A Keresztúri-recepció, a meditáció- és az imádságkutatás helyzete, és a disszertáció 

céljai 

 

 

Az utóbbi évtizedek nemzetközi és a hazai kutatástörténetében megfigyelhető a kora újkori 

devóciós irodalom
2
 szövegtípusai (például a prédikációk, katekizmusok, közösségi és 

magánénekek, közösségi és magánimádságok, elmélkedések, vigasztaló és életvezetési 

könyvek) iránti növekvő érdeklődés.
3
 Ennek megfelelően kibontakozott az a folyamat, 

                                                 
1
 Az imádságoskönyvekről vélekedik így Ipolyi Arnold. Lásd: IPOLYI Arnold, Bedegi Nyáry Krisztina, 1604–

1641, Bp., 1887, 85. 
2
 A szakirodalomban többféle fogalom terjedt el az egyszerre jelölni kívánt sokféle szövegtípus és műfaj 

közös megnevezésére. Erdei Klára használja a fenti devóciós irodalom terminust az „emocionális töltésű, 

introvertált műfajok” gyűjtőfogalmaként. Lásd ERDEI Klára, Pécsi Lukács, Szent Agoston doctornac, 

elmelkedö, magán beszellö, es naponkent valo imadsagi, MKSz, 1990, 566. (Recenzió). Szokás ezt a 

legtágabb műfaji jellegű kategóriát a használati irodalom (Gebrauchsliteratur) terminussal is jelölni, lásd 

például: HELTAI János, Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601–1655), Bp., 

Országos Széchényi Könyvtár–Universitas, 2008 (Res Libraria, 2), 20–34. Ugyanezt fejezi ki az építő (vagy 

épületes) irodalom (Erbauungschrifttum) (GÁBOR Csilla, A katolikus áhítati irodalom Erdélyben a 17. 

században = G. Cs., Religió és retorika, Kolozsvár, Komp Press, 2002, 257–277.) és az aszketikus irodalom, 

(TÜSKÉS Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai, Nádasi János, Bp., 

Universitas, 1997 (Historia Litteraria, 3), 21–22.) elnevezés is. A kifejezés kegyességi irodalomként történő 

fordítása is ismert. (GÁBOR 2002b, 259, 266.) 
3
 A kegyességi irodalom különféle műfajainak kutatástörténetéről és szakirodalmáról kiváló összefoglalót ad: 

Lelkiségtörténeti számvetés, szerk SZELESTEI N. László, PPKE BTK, 2008 (Pázmány Irodalmi Műhely, 

Lelkiségtörténeti tanulmányok, 1). Itt csupán a teljesség igénye nélkül áll módunkban idézni az igen nagy 

terjedelmű nemzetközi és hazai szakirodalom témánkba vágó, tehát főként meditációkról és imádságokról 

szóló írásait: Meditatio-refashioning the self, theory and practice in late medieval and early modern 

intellectual culture, ed. Karl A. E. ENENKEL, Walter MELION, Leiden, Brill, 2011, ebből szempontunkból 

különösen:érdekes: Geert WARNAR, The Discovery of the Dialogue in Medieval Dutch Literature, A 

Discourse for Meditation and Disputation = ENENKEL− MELION 2011, 69−88, és Nicolaus STAUBACH, Die 

Meditation im spirituellen Reformprogramm der Devotio Moderna = ENENKEL− MELION 2011, 181−208. – 

Sabine BAYREUTHER, Meditation, Konturen einer spirituellen Praxis in semiotischer Perspektive, Leipzig, 

Evangelische Verlagsanstalt, 2010. – Meditation und Erinnerung in der frühen Neuzeit, Ed. Gerhard KURZ, 

Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. – Confessional Identity in East-Central Europe, Eds. Maria 

CRĂCIUN, Ovidiu GHITTA, Graeme MURDOCK, Adershot, Ashgate Publishing Company, 2002. – Cynthia 

GARRETT, The Rhetoric of Supplication: Prayer Theory in Seventeenth-Century England, Renaissance 

Quarterly, 1993, 328–357. – ERDEI Klára, Auf dem Wege zu sich selbst: die Meditation im 16. Jahrhundert, 

Eine funktionsanalytische Gattungsbeschreibung Wiesbaden, Harrassowitz, 1990. – Ecsedy Báthori István 

meditációi, sajtó alá rend. ERDEI Klára, KEVEHÁZI Katalin, Bp., MTA Kvt.–Szeged, JATE, 1984. – ERDEI 

1990b. − TÜSKÉS 1997. – GÁBOR Csilla, Kegyesség és (inter)konfesszió = Medgyesi Pál redivivus, 

Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, GYŐRI L. János, Debrecen, 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 85–95. – GÁBOR Csilla, „Religiosa actio mentis”, 

Meditációelmélet és meditációtípusok a kora újkorban Európában és Magyarországon = Devóciók, 

történelmek, identitások, szerk. GÁBOR Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2004, 8–60. – BARTÓK István, "Sokkal 

magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk.", Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között, Bp., 

Akadémiai–Universitas, 1998 (Irodalomtudomány és Kritika). – FAZAKAS Gergely Tamás, Vitéz Zsuzsanna 
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amelynek egyik célja, hogy e vizsgálatra választott szövegfajtákat – akár poétikai, 

retorikai, grammatikai vagy műfajelméleti, akár antropológiai, irodalomszociólógiai, vagy 

egyéb, esetleg ezek keverékeként létrejött nézőpontból – „emancipálja, visszahelyezze az 

»irodalom« kompetenciájába, ahonnan hosszú ideje száműzetésbe kényszerítették.”
4
 Éppen 

ezt a célt fogalmazta meg többek közt Szelestei Nagy László a 2008-ban, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán létrehozott Lelkiségtörténeti Műhely 

programjában, amely műhely a témával foglalkozó szakmunkák eredményeinek 

megvitatására, összefoglalására és közzétételére jött létre.
5
 Annál is inkább jogosnak 

tekinthető ez az igény, mivel ezek a szövegek hosszú időn át befolyásolták, sőt, talán nem 

túlzás azt állítani, hogy primér módon alakították a – 16–17. században főként 

vallási/teológiai alapon szerveződő – közösségek gondolkodásmódját, nyelvhasználatát, és 

életvitelét. Már Ipolyi Arnold felhívta rá a figyelmet, hogy például az imakönyv „a nép 

nagy részének egyedűli olvasmányát képezi”, a Biblia és a káté után ezeknek a 

szövegeknek van a „legmélyebb befolyás[uk] az emberiség valláserkölcsi érzelmeinek 

felkeltésére.”
6
 Ez a tétel nyomdászattörténeti szempontból is igazolható, hiszen a magán- 

és közösségi áhítat fenntartására szánt, kézben fogható könyvecskék (a kicsinyítő képző itt 

konkrétum: a kiadványok méretére – többnyire nyolcadrét vagy kisebb formátumára– utal) 

nagy példányszámban való, olcsó kiadása a korban haszonnal kecsegtető, biztos üzlet volt 

a nyomdásznak, míg a megmaradt példányok kevés számát tekintve nyilván ténylegesen 

(szét)használt – többnyire anyanyelvű – olvasmány a vásárlóknak.
7
  

 Disszertációnk középpontjába éppen egy olyan műnek a kritikai szövegkiadását 

állítottuk, amely ennek a szöveg- és kiadványtípusnak az egyik reprezentánsa: ez nem más, 

                                                                                                                                                    
kéziratos imádságoskönyvének (1684) filológiai és retorikai elemzése, Könyv és Könyvtár, 2003, 39–63. – 

FAZAKAS Gergely Tamás, Panasz és vigasztalás Kemény János Gilead Balsamumában, A 17. századi magyar 

imádságirodalom néhány műfaji jellegű kérdése, Könyv és Könyvtár, 2004, 27–63. – FAZAKAS Gergely 

Tamás, Técsi J. Miklós Lilium humilitatis-ának (1659) kiadás- és imádságtörténeti kérdései, Könyv és 

Könyvtár 2007, 53–146. – Az eddigiek itt egyben: FAZAKAS Gergely Tamás, Közösségértelmezések a 17. 

század második felének magyar református imádságoskönyveiben, (A panaszos könyörgés grammatikai, 

retorikai műfaji és antropológiai kérdései), Doktori (PhD) étekezés Deberceni Egyetem, BTK 

Irodalomtudományok Doktori Iskola, 2008, kézirat. – BOGÁR Judit, Pázmány Péter Imádságos könyvének 

forrásai = Textológia és forráskritika, Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. HARGITTAY Emil, PPKE BTK, 

Piliscsaba, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmányok, 6), 61–71. – BAJÁKI Rita, Pázmány Imádságos 

könyvének szövegkritikájához = Textológia és forráskritika, Pázmány-kutatások 2006-ban, szerk. 

HARGITTAY Emil, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely Tanulmányok, 6), 55–60. 
4
 IMRE Mihály, A XVII. századi retorika és irodalomelmélet kutatásának műhelyében – gondolatok Bartók 

István könyvéről, It, 2001, 141. 
5
 SZELESTEI N. László, A lelkiségtörténeti Műhely céljairól = SZELESTEI 2008, 7–11. 

6
 FAZAKAS 2008a, 17. 

7
 HELTAI 2008, 82, 99, 100, 103. 
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mint Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodás című munkája.
8
 Az Isten és a bűnein 

kesergő kegyes hívő dialógusát tartalmazó művet elsőként 1645-ben adták ki, majd az ezt 

követő kétszáz évben 11 alkalommal nyomtatták újra.
9
 Dienes Dénes a 18. századi 

magyarországi református kegyességet vizsgáló, „Melyeket én az én Uram Jézus 

Krisztusomtól tanultam…” című könyvében nem kevesebbet állít a Mennyei 

társalkodásról, mint hogy „ [a 18. században] A Praxis Pietatis mellett a Mennyei 

társalkodás lehetett az a mű, amely ösztönző erővel hatott az áhítatos műfaj 

kibontakozásában.”
10

 

 Mielőtt ezt a nagy horderejű kijelentést továbbgondoljuk a 18. századi nyomdák 

kiadási programját alakító igények és szükségszerűségek fényében, ahhoz, hogy 

megfogalmazhassuk a disszertációnk által kitűzött célokat, szükségesnek látszik áttekinteni 

mindazt, amit a Keresztúri-kutatásról elmondhatunk, valamint felvázolni a meditáció- és 

imádságoskönyv-kutatás jelenlegi állását.  

                                                 
8
 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Mennyei társalkodás …, amelyet egynéhány felelgetésekben bésummált volt a Jézus 

Krisztus alázatos szolgája…, Várad?, Gyulafehérvár?, 1645. RMNy 2128. 
9
 A ma ismert edíciók a következők: 

1726, Kolozsvár, Telegdi Pap Sámuel 

1739, Debrecen, Margitai János 

1745, Debrecen, Margitai János 

1759, Debrecen, Margitai István 

1769, Pozsony, Landerer János Mihály 

1775, Pozsony, Landerer János Mihály 

1776, Debecen, Városi nyomda (Ez csak bibliográfiailag ismert, példányból nem. Lásd részletesen a 

Bevezetés a szövegkiadáshoz című fejezetben.) 

1791, Debrecen, Huszty Riskó Sámuel 

1794, Pest, Patzkó Ferenc) 

1819, Debrecen, Tóth Ferenc 

1842, Debrecen, Tóth Lajos 
10

 DIENES Dénes, „Melyeket én az én Uram Jézus Krisztusomtól tanultam…”, A református kegyesség 

jellemző vonásai a 18. században Magyarországon, Sárospatak, 2002 (A Sárospataki Református Teológiai 

Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének Kiadványai, 5), 39. A kiegészítés tőlem. 
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I. 1. Bethlen Miklós emlékeitől a monográfiáig és tovább – A Keresztúri-kutatás 

története 

 

 

A Bethlen Gábor és a két Rákóczi György körül kialakult protestáns értelmiségi körhöz 

tartozó szerzők életművének kutatása párhuzamosan zajlik az általuk létrehozott használati 

irodalmi szövegek interpretálásával és közzétételével. Az e körhöz tartozó Keresztúri Bíró 

Pálról 2001-ben Dienes Dénes publikált kiváló és hiánypótló monográfiát. Alább a 

monográfiához vezető, és az azt követő tudománytörténeti út kerül bemutatásra, ugyanis 

úgy véljük, ahhoz, hogy kijelölhessük a disszertáció helyét ebben a sorban, és 

megfogalmazhassuk az életművel kapcsolatban kitűzött céljainkat, tanulságos 

összefoglalni a Keresztúri életmű recepciótörténetét, kiegészítve az azt követő kutatási 

eredmények ismertetésével. 

A Keresztúri-recepció első megnyilvánulása a 18. század elejéről való, s nem más, 

mint híresen hatékony tanítási módszerének összefoglalása a tanítvány, Bethlen Miklós 

Önéletírásában.
11

 Bár Bethlen szubjektív szempontok alapján, saját történetébe ágyazza 

mesterének addigra a köztudatban elmosódott alakját, mégis tudatosan, krónikás jelleggel 

teszi ezt, ugyanis tisztában van vele, hogy az első összefoglalót készíti Keresztúri 

pedagógiájáról. Az Önéletírás lapjain Bethlen Miklós egyúttal Apácai Csere Jánosról is 

hasonló kontextusban emlékezik meg, Jankovics József megállapítása szerint „ösztönös 

pedagógusként propagálja eredményeiket, leggyümölcsözőbb módszereiket kívánja 

terjeszteni, legalább most, élete summázásakor.”
12

 Ilyen értelemben sorolható ez a munka a 

Keresztúri-kutatás állomásai közé. „Sokszor bántam, s ma is bánom, hogy amíg 

Németországban jártam, gyermeki könyveim, írásim Kolozsvárott elvesztenek, hadd 

tudnám a közönséges jóért kiadni azt a Keresztúri Pál methodusát, melyet így is, 

amennyire lehet letészek, talán lészen valaha valaki követője s felvétetője…” – írja.
13

 Itt 

nem áll módunkban részletezni Keresztúri rámista elvi alapokon álló nevelői 

tevékenységének ma már csak interpolációval megközelíthető részleteit, de a Keresztúri 

iránti modern tudományos érdeklődés homlokterében sokáig éppen ennek a korban híres 

                                                 
11

 BETHLEN Miklós élete leírása magától = Kemény János és Bethlen Miklós művei, kiad., jegyz. V. 

WINDISCH Éva, Bp., Szépirodalmi, 1980 (Magyar Remekírók), különösen a 8. és 9. rész, 530–545. 
12

 JANKOVICS József, Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire = Bethlen 

Miklós levelei, kiad., bev., jegyz. JANKOVICS József, Bp., Akadémiai, 1987 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 

6), 29. ugyanez: = J. J., Ex occidente…, A 17. századi magyar irodalom európai kapcsolatai, Bp., Balassi, 

1999 (Régi Magyar Könyvtár Tanulmányok, 3), 165–164. 
13

 Uo., 532–533. 
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pedagógiai módszernek a Bethlen-recepcióból való visszafejtése állt, ahogy a 

későbbiekben látni fogjuk.  

Keresztúriról, mint egyházi szerzőről először akkor kapunk értékelést, amikor az 

Egyenes ösvény a sz(ent) életre vágyodoknak…
14

 című, először Váradon, 1653-ban kiadott 

munkáját Árva Bethlen Kata, „Isten dicsőségére, az anyaszentegyháznak épületére 

gerjedező szeretetének tanúbizonyságául”
15

 1744-ben újra kinyomtattatta. Az előszóban 

Kovács Mihály, Bethlen Kata korábbi udvari prédikátora, vízaknai lelkész arról beszél, 

hogy „a nagyasszony azért döntött a prédikációk kiadása mellett, mert tapasztalta »az hitre, 

a szentségre vezérlő serkengető hasznos könyvek született nyelvünkön szűk voltát.« Az 

Egyenes ösvény már a második, aminek a nyomtatását ilyen megfontolásból támogatta. 

Ebben a kötetben pedig »theologia practica, az erkölcsöket egyenes útra igazító tudomány 

adatik elő […] Méltó is vala ez a Nagyságod dajkálkodására, mert ennek minden levelein a 

szentség útának kimutatása, a vétkeknek megismerésének és eltávozatásának módja 

találtatik.«”
16

 

A szintén Bethlen Kata udvarában működő Bod Péter ezek után magától értetődően 

felveszi Keresztúrit Magyar Athenasába.
17

 Bár Bod szintén a Bethlen Miklóstól származó 

ismeretanyagra alapoz, ám Keresztúri pedagógusi működése mellett udvari papi 

tevékenységéről és nyomtatásban megjelent munkáiról elsőként közöl adatokat.  

 A 18. század folyamán később Keresztúri már „csupán” szövegei által van jelen a 

köztudatban: a Mennyei társalkodás ekkor éri meg legtöbb kiadását, de egyikhez sem 

kapcsolódik a szerzőről szóló értékelés. A következő száz évben aztán Keresztúri 

jelentősége lassan el is felejtődik, kikopik a magyar művelődéstörténet kánonjából. 

 Legközelebb csak a 19. század végén, a hitvita-kutatás mezején bukkan fel – 

filológiai igénnyel – Keresztúri neve a szakirodalomban. Ekkor I. Rákóczi György és III. 

Ferdinánd 1640–1642-es, kölcsönös könyvelkobzási akcióját mutatja be előbb Reizer 

János,
18

 majd Szilágyi Sándor,
19

 végül Illésy János
20

 a Magyar Könyvszemlében. Itt egy 

Lorántffy Zsuzsannát sértő katolikus gúnyiratra adott, később fejedelmi rendeltre 

                                                 
14

 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Egyenes ösvény a sz(ent) életre vágyodoknak, a mellyre külömb külömb féle 

locusokat egyben válogatván, huszon-két predikaciokban foglalt-bé kegyelmes vrunk ö nagysága vdvari 

prédikátora, Kereszturi Pal, Várad, 1653, RMNy 2502. Második kiadásához lásd: Petrik II. 340. 
15

 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Egyenes ösvény…, Nagyszeben, 1744, A3v. 
16

 DIENES 2002, 14. 
17

 BOD Péter, Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyar-Országban élt tudos embereknek ... 

historiájok, Nagyszeben, 1766, 138–139. 
18

 REIZER János, III. Ferdinánd király rendelete magyar könyvek elkobzásáról 1642-ből, MKsz, 1881, 222–

226. 
19

 SZILÁGYI Sándor, Adatok az 1640-42-es irodalmi per történetéhez, MKsz, 1881, 249–257. 
20

 ILLÉSY János, Nova Transylvanica, Talio, MKsz, 1891, 220–231. 
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megsemmisített, névtelen és minden bizonnyal csattanós válasz, a Talio című vitairat 

szerzőjeként találkozunk Keresztúrival, ahol a tanulmányok középpontjában elsősorban a 

kiváltott diplomáciai bonyodalom, és a gúnyiratok szerzőségének kérdése áll. Szilágyi 

Sándornak köszönhetjük még a Rákócziakról publikált monográfiáiban
21

 található, fontos 

megjegyzéseket Keresztúriról, amelyekből az udvarban betöltött szerepéről értesülhetünk, 

valamint a Rákóczi család levelezésének
22

 közreadását, amelyben szintén felbukkan itt-ott 

Keresztúri neve.  

 Ugyan nem állíthatjuk, hogy szigorúan tudományos igényű lenne Borbély 

Györgynek a zalakoppányi tanítói gyűlésen elhangzott, romantikus lelkesedéstől fűtött 

előadása, amelyben „Keresztúri Pálról [emlékezik], kinek élete olyan, mint az Alföld 

csatornája, amely […] zajtalanul öntözi a rétet, s áldás fakad nyomán.”,
23

 de ezt az írást is 

meg kell említenünk a felsorolásban, hiszen korrekten összefoglalja az addigi ismereteket, 

egyúttal elsőként igyekszik visszahelyezni Keresztúrit a magyar művelődéstörténet őt 

megillető helyére. 

 Később Zoványi Jenő a Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikonban
24

 már 

külön címszót szentel Keresztúrinak, amelyben javarészt Szilágyi Sándor fent idézett, a 

Talio-ügyről szóló cikkének adataira támaszkodik. Találunk még néhány utalást 

Keresztúrira Zoványi A magyarországi protestantismus története 1895-ig című 

munkájában is, ahol Zoványi a Csecsemő keresztyén…
25

 című, magyarul először 

Gyulafehérváron, 1638-ban megjelent káté kapcsán a korszak kiváló nevelőjeként 

emlékezik meg róla, majd hitvitázóként is megemlíti, amikor a Talio mellett – minden 

bizonnyal Ipolyi Arnold nyomán
26

 – neki tulajdonítja a Papistak meltatlan üldözese a 

vallásert…
27

 című, a szerző neve nélkül napvilágot látott írást. Érdekességképpen 
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 SZILÁGYI Sándor, I. Rákóczy György 1593–1648, Bp., Magyar Tört. Társ., 1893 (Magyar Történeti 

Életrajzok, 23); SZILÁGYI Sándor, II. Rákóczy György 1621–1660, Bp., Magyar Tört. Társ., 1891 (Magyar 

Történeti Életrajzok, 19); SZILÁGYI Sándor, Felső-vadászi Rákóczi Zsigmond 1622–1652, Bp., Méhner, 1886 

(Magyar Történeti Életrajzok, 8). 
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 A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése, szerk. SZILÁGYI Sándor, Bp., Akadémiai, 1875 

(Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria, 24). 
23

 BORBÉLY György, Keresztúri Pál, Felolvasás a zalakoppányi tanítói ülésen, Magyar Paizs, 1901, 23. 
24

 ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp., Református Zsinati Iroda, 1977, 

1430. 
25

 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Csecsemö keresztyen, mellyet az tekintetes és nagyságos vrak az Rakoczi György és 

Sigmond Istennek segitségéböl, az egész jelen valoknak nagy örvendezésekkel, dicséretesen és igen boldogul 

el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épületekröl abban az probában bizonságot tennének  

[…]Kereszturi Pal, az urak ö nagyságok mestere által, Gyulafehérvár, 1638, RMNy 1721. 
26

 IPOLYI Arnold, Veresmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái, Korrajz a hitujitás idejéből, 

Bp., Szent István Társulat, 1875, 451. 
27

 Papistak meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben magyaráztatik meg: Ha szabad-é valakit (és 

nevezet-szerint a pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal vallásra kénszeriteni? Kinek 

alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik: Micsoda mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö-
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jegyezzük meg, hogy Zoványi a Lelki legeltetés…
28

 című, 1645-ben, Váradon napvilágot 

látott, a 23. zsoltárt magyarázó prédikációskötetről egészen sajátos hermeneutikával 

állapítja meg, hogy „szerzőjének hittani álláspontja tökéletesen ellentétes lévén a 

magyarázott zsoltárral, sokszor olyan értelmet kellett kiolvasnia belőle, amilyenre az 

valójában végképpen nem nyújtott alapot.”
29

 

A másik jeles egyháztörténész, Nagy Géza szintén tesz partikuláris megjegyzéseket 

Keresztúriról a református egyház történetét 1608-tól 1715-ig feldolgozó monográfiájában 

– elsősorban tanári érdemeit méltatva –, de új eredményeket nem közöl az eddigiekhez 

képest.
30

 

 Annál inkább Herepei János, aki elsőként fogalmazza meg hiányérzetét, vagyis egy 

lehetséges Keresztúri-monográfia igényét, mikor Adattárában újabb momentumokat közöl 

Keresztúri életéről. „Keresztúri úgy is mint író, de különösen mint nevelő, 

művelődéstörténetünkben kiváló helyet foglal el […, de] élete és működése megírásra 

vár.”
31

 – jegyzi meg, szerencsére nem sejtve, hogy még majdnem negyven évnek kell 

eltelnie ahhoz, hogy ez a monográfia megszülessen. 

 A hetvenes években aztán két teológiai folyóirat is közöl Keresztúrit érintő cikket. 

Így 1976-ban a Református Szemlében jelent meg Borbáth Dánielnek egy rövid, Keresztúri 

igehirdetési gyakorlatát interpretáló tanulmánya,
32

 amelynek talán legnagyobb értékét a 

hozzá kapcsolódó szövegközlés adja. Mivel a közlemény a Borbáth (és nyilván a 

szerkesztőbizottság) által jellemzőnek tartott 17. századi magyar prédikációs 

szövegkorpuszt bemutatandó sorozat tagjaként került sajtó alá, látható, hogy ekkorra 

Keresztúri prédikációszerzőként is visszakerült a köztudatba. A szövegközlés pedig akár jó 

                                                                                                                                                    
képpen) a pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?..., Várad, Szenci Kertész Ábrahám, 1643, 

RMNy 2044. 
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Századi Szellemi Mozgalmaink Történetéhez, 2), 64, 71–72, 188, 200; HEREPEI János, Művelődési 

törekvések a század második felében, Bp.–Szeged, 1971 (Adattár XVII. Századi Szellemi Mozgalmaink 

Történetéhez, 3), 76, 98–100. 
32

 BORBÁTH Dániel, Szemelvények a XVI-XVII. századbeli református igehirdetők prédikációiból, Keresztúri 

Pál 1586-1655, RefSzle, 1976, 416–424. 
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alapot adhatott volna a további kutatáshoz, de úgy tűnik, a tanulmánynak nem volt 

elegendő figyelemfelkeltő ereje ennek megvalósítására. 

Ezt követően látott napvilágot a Teológiai Szemle hasábjain a Mennyei 

társalkodásnak a puritanizmus bűnbánati gyakorlata felőli olvasata ifj. Szabó Endre 

tollából.
33

 Ennek a munkának is jelentős érdeme, hogy számos szövegrészt közöl az 

eredetiből, egyébként viszont az elemzést némileg felülírja az implicit törekvés, hogy a 

teológiai okfejtés végül térítési aktusként realizálódjon az olvasó/befogadóban. 

Természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül ennek a tanulmánynak a kapcsán a szöveg 

(és a szerző) puritán meghatározottságának/voltának kérdését. Erre a disszertáció egy 

későbbi fejezetében még visszatérünk, most elöljáróban csupán annyit jegyzünk meg, hogy 

– bár a szerző esetében hajlamosak vagyunk óvatosan kezelni a puritanizmushoz való 

kapcsolódást, és nem csak azért, mert Dienes Dénes olyan frappánsan „szintetikus 

teológia”-ként jelöli a Keresztúri által képviselt álláspontot,
34

 hanem azért is, mert egyfelől 

szinte képtelenség magyar viszonylatban „vegytiszta” puritán kegyességről beszélni,
35

 

másfelől leegyszerűsítő
36

 –; a szöveg esetében mégis érdemesnek látszik megpróbálkozni 

egy a – mindenekelőtt retorikai implikációkban tetten érhető – puritánus sajátosságok 

feltárására tett kísérlettel. 

Ahogy már fentebb megállapítottuk, a kutatásban jelentős az életmű – Bethlen 

Miklós leírására támaszkodó – pedagógiatörténeti vetülete, ám itt fontos leszögeznünk, 

hogy ez az érdeklődés is sokáig csupán jelentősebbnek tartott pedagógusok életművébe 

rejtett – noha nagyon is részletes – leírásokat eredményezett. Ennek megfelelően Bethlen 

emlékezete alapján, Apácai és Comenius pedagógiájával összevetve, komparatív módon 

rekonstruálta a módszert Bán Imre
37

 és Jankovics József.
38

 Később Kecskeméti Gábor 

érintette a témát a 16−17. századi retorikai tankönyvek iskolai felhasználásának 

mikéntjéről értekezve, ahol röviden a Keresztúri által valószínűleg használt munkákra is 

kitért.
39
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Heltai János a Szent atyák öröme…
40

 című dolgozatában Medgyesi Pál és a jezsuita 

Vásárhelyi Dániel hitvitáját helyezi tágabb irodalmi és történeti összefüggésekbe, 

miközben Keresztúri Talio című vitairatának ügyét is új megvilágításba helyezi, 

hangsúlyozva, hogy éppen a Talio-ügy példázta Rákóczi György számára, hogy „az 

intellektuális szféra […] elkezdte önmozgású, a politikai hatalomtól független életét […] 

Ez érlelte meg benne a felismerést, hogy nem hagyhatja teljesen ellenőrzés nélkül a 

könyvnyomdákat.”
41

 

Szintén Heltai János nevéhez fűződik a Keresztúri-művek kánonjának kiterjesztése 

Az egész kereztyeni vallásnak rövid fundamentomi
42

 című, 1645-ben, Gyulafehérváron 

megjelent, három kisebb művet tartalmazó kötetre.
43

  

A Keresztúri-kutatás kiemelkedően fontos momentumának tekinthetjük továbbá, 

hogy a Régi Magyarországi Nyomtatványok 2000-ben megjelent, harmadik kötetében a 

teljes nyomtatott Keresztúri-életmű bibliográfiai feldolgozásra került, és a széles 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált.
44

 Ki kell emelnünk, hogy témánk 

szempontjából nem kevesebb jelentőséggel bírnak ezek a – Heltai János által jegyzett – 

tételek, mint hogy új eredményekkel kiegészítve foglalják össze és helyezik kontextusba a 

vonatkozó filológiai, bibliográfiai, irodalom-, nyomdászat- és egyháztörténeti ismereteket, 

megteremtve ezzel a továbbgondolás, és egy lehetséges Keresztúri-monográfia alapjait. 

Az RMNy harmadik kötetének megjelenése után nem sokkal később látott 

napvilágot az első Keresztúri-monográfia.
45

 Dienes Dénes műve egyház-, nevelés-, 

kegyesség- és művelődéstörténeti szempontokkal operálva rajzolja meg a tágabb 

kontextusba helyezett Keresztúri-képet, építve az addig publikált eredményekre, illetve 

újabb források bevonására. Dienes megírta Keresztúri Pál részletes életpályáját, miközben 

különféle tisztségein/funkcióin keresztül elhelyezte alakját a magyar egyház- és 

pedagógiatörténetben. Különösen jelentős az, ahogy Dienes a tanár Keresztúri arcképét 

minden eddigi tanulmánynál részletesebben rekonstruálja, kitágítva az elemzést a kora 

újkori hazai és nemzetközi iskolatörténet-kutatás eredményeinek összehasonlító 
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István, Bp., Akadémiai, 2000. Az egyes művek tételszáma az adott műre való hivatkozásnál található. 
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 DIENES Dénes, Keresztúri Bíró Pál, 1594?–1655, Sárospatak, 2001. 
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felhasználásával. Keresztúri lelkipásztori működésének bemutatásakor a hitvitázó, 

prédikáló és lelkigondozó aspektusokból tekinti át Dienes az életművet, ennek megfelelően 

csoportosítja a szövegeket, amelyekből nemcsak a monográfiában idéz bőven, de a kötet 

végén külön szöveggyűjteményt is elhelyez, hogy Keresztúri írásaiból ízelítőt adjon. 

Keresztúri teológusi életművének megközelítésében Dienes egyháztörténeti, dogmatikai, 

homiletikai és bibliai hermeneutikai okfejtései elsőrendűek, és máig hatóak, ráadásul a 

könyvet áthatja a tárgya iránti tisztelet és elkötelezettség hangja. Monográfiája közreadása 

után egy évvel, a 18. századi református kegyességgel foglalkozó munkájában
46

 Dienes 

még visszatér a Keresztúri-témára, amikor – a 17. század meghatározó, és a következő 

században is ható szerzőit sorra véve – újra tárgyalja Keresztúri igehirdetési módszerének, 

és kegyességének jellemzőit. Dienes ebben a művében jelöli a fent idézett módon a 

Mennyei társalkodásnak a 18. századi magyar református áhítatirodalomra gyakorolt 

alapvető hatását. 

Szerencsére Keresztúri művei a hiányolt monográfia megjelenése után sem kerültek 

ki a szakirodalom érdeklődési köréből. Petrőczi Éva tette közzé 2005-ben Keresztúrinak 

egy – a Dienes-monográfiában fel nem dolgozott – keresztelési prédikációjáról szóló 

tanulmányát,
47

 amely II. Rákóczi György és Báthori Zsófia másodszülött kisfiának, az alig 

néhány hónapot élt Zsigmondnak a keresztelőjén hangzott el, majd 1647-ben, Váradon ki 

is nyomtattatott.
48

 Petrőczi Éva érzékenyen emeli ki Keresztúri „atyai” indulatát, amellyel 

az ifjabb fejedelmi párt – György egykori tanítójaként és akkori udvari papjaként, valamint 

Zsófia lelki vezetőjeként – körülvette.  

Ezt követően 2009-ben Maczák Ibolya összehasonlító vizsgálatában találkozunk 

újra Keresztúrival.
49

 Ebben a tanulmányban Maczák négy 17. századi szerző (a katolikus 

Pázmány Péter és Káldi György, a református Keresztúri Pál, valamint a szerző által 

evangélikusnak tekintett
50

 Tofeus Mihály) a 22/23.
51

 zsoltárhoz kapcsolható szövegalkotási 

stratégiáját veti össze egymással. A vitasemleges jó pásztor toposz és az interpretálásába 

bevont különböző igehelyek felhasználásának sokféle lehetősége kapcsán Maczák 
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 DIENES 2002. 
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 PETRŐCZI Éva, Keresztúri Pál prédikációja Rákóczi Zsigmond keresztelőjén 1647-ben = Idővel paloták …, 

Magyar udvari kultúra a 16−17. században, szerk. G. ETÉNYI Nóra, HORN Ildikó, Bp., 2005, 399−411. 
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 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Rakoci Györgynek … es.... házas társának, Bathori Sophiának, … második 

szülöttének, .... Rakoci Sidmondnak [!] ..s keresztségének napján lött praedikácio …, Várad, 1647, RMNy 

2199. 
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 MACZÁK Ibolya, „Az Úr az én pásztorom…”, Néhány 22/23. zsoltárhoz kapcsolható szövegalkotási kérdés 

négy 17. századi szerző prédikációjában = Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. 

CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., MTA ITI−Balassi, 2009, 253–260. 
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 MACZÁK, 2009, 253, 4. jegyzet. 
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 A zsoltár számozása eltérő a katolikus és a protestáns bibliafordításban, de ugyanazon szövegről van szó. 
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megállapítja, hogy esetleg létezhetett egy közös konkordancia, amelyből a szerzők 

dolgoztak, de a válogatást és retorikai elrendezést alapvetően nem felekezeti szempontok 

befolyásolták
52

 Erre a kérdésre a Lelki legeltetés…
53

 című Keresztúri-kötet kapcsán még 

visszatérünk. 

Ismereteink szerint legutóbb aztán Nagy Levente emelte be Keresztúrit a 

Gyulafehérváron, 1648-ban megjelent, román nyelvű Újszövetség lehetséges fordítói 

közé.
54

 A tanulmány gondolatmenetét ezen a helyen nem látszik célszerűnek részletesen 

ismertetni, ugyanis megtesszük ezt a dolgozat egy későbbi pontján, ahol kételyeinknek is 

hangot adunk.  

 Az eddigi áttekintésből talán kitűnt, hogy a Keresztúri-kutatás az utóbbi tíz évben 

lendületet kapott, ami nagyban köszönhető a korábbi, bár csak „búvópatak-szerűen” 

meglévő tudományos érdeklődésnek is. Úgy véljük, a monográfia megjelenése után sem 

tekinthető ez lezárt területnek, hiszen más tudományágak (például a filológia, textológia, 

retorika, poétika, műfajelmélet, nyomdászattörténet) megközelítési módjainak bevetésével 

újra faggathatóvá válik a Keresztúri-életmű szöveganyaga. Saját kutatásainkat is ezeknek a 

területeknek az érintésével végeztük az elmúlt években, elsősorban a Mennyei társalkodás 

szöveghagyományának központba állításával.
55
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 MACZÁK, 2009, 256 és 258. 
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 KERESZTÚRI 1645b 
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 NAGY Levente, A gyulafehérvári román Újszövetség (1648) és Zsoltároskönyv (1651) = Biblia Hungarica 
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I. 2. A meditáció- és imádságkutatás helyzete, kapcsolódási pontok 

 

 

Mivel a dolgozat célul tűzi ki, hogy műfajelméleti megközelítésből is olvassa a Mennyei 

társalkodást, így szólnunk kell a bevezetőben a meditáció- és az imádságkutatás 

helyzetéről is, hogy kijelölhessük, hogyan kívánunk kapcsolódni a már feltárt anyaghoz.  

 Ahogy korábban már elhangzott,
56

 viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk a 

használati irodalom szövegtípusainak, műfajainak vizsgálata tekintetében. A tág devóciós 

irodalomból mind a kora újkori meditáció-, mind az imádságirodalom feltárásának van 

hazai képviselője, így az előbbi tekintetében elsősorban Tüskés Gábor,
57

 Gábor Csilla
58

 és 

Erdei Klára
59

 eredményeire, míg az utóbbi kapcsán legújabban Fazakas Gergely Tamás
60

 

kutatásaira támaszkodhatunk. Szintén fontos megállapításokat tesz a két műfajról Heltai 

János, miközben a 17 század első felének nyomdatermését műfaji és funkcionális 

szempontok szerint osztályozva mutatja be.
61

 A korszak hazai meditáció- és imairodalma 

esetében az idézett szerzők kutatási munkamódszere hasonló: mivel „a korabeli szerzők a 

meditációt rendszerint az imádsághoz való viszonyában, az imádság egyik fajtájaként 

határozták meg […] A meditációk megszerkesztésére, formai és tartalmi kérdéseire 

vonatkozó elméleti munkák [n]em állnak rendelkezésre”, éppen ezért „a művek 

elemzésével és a meditáció elméletére vonatkozó elszórt megjegyzések összegyűjtésével” 

jutnak közelebb „a szövegekben érvényesülő poétikai, retorikai követelményekhez, 

célkitűzésekhez.”
62

  

Abból a szempontból is szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a felsorolt kutatók 

alább hivatkozott munkáiban remek kutatástörténeti és szakirodalmi összefoglalót adtak az 

adott műfajokra vonatkozóan, így most eltekinthetünk az előzmények hosszas 

felsorolásától.
63

 Szólnunk kell azonban a két műfaj vizsgálata kapcsán határozottan 
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kitapintható felekezeti szempontú megközelítésről, melynek megfelelően Fazakas például 

– az elődök munkáiban szintén fellelhető tendencia alapján – határozottan szétválasztja a 

katolikus imakönyv-hagyományt a protestánstól, a saját kutatási területét kizárólag a 

protestáns imádságirodalom területére koncentrálva. Ugyanez elmondható Tüskés Gábor 

anyagkijelölésére is, aki a katolikus aszketikus irodalomból a jezsuita meditációt mutatja 

be részletesen. Ez a szemlélet Erdei Klára munkájában is jelen van, aki úgy tárgyalja a 16. 

századi európai meditációirodalmat, hogy a különféle eredetű lelki krízisekre adott, 

felekezetileg különbözőképpen definiálható válaszoknak tekinti a műfajt, s ennek 

megfelelően katolikus, lutheránus és kálvinista meditációról beszél. Nézőpontunk szerint 

teljesen elfogadható a kegyességi irodalom alapvető műfajaiként interpretálható 

meditációhoz és imádsághoz így közelíteni, hiszen egyfelől a különböző felekezeti igények 

és dogmatikai meghatározottságok különböző retorikai-poétikai eszközöket implikálnak, és 

különböző kegyességi cselekedeteket hoznak létre, másfelől a vizsgált anyag 

körülhatárolására, szűkítésére is kézenfekvő ez a szempont. Hozzá kell ehhez tennünk, 

hogy Gábor Csilla kutatásai ugyanakkor éppen arra hívják fel a figyelmet, hogy az egyes 

esettanulmányok interkonfesszionális összefüggéseket is feltárhatnak, tehát a felekezetek 

közti élesnek látszó határról alkotott kép bizonyos fokú lebontásra is alapot nyújtanak ezek 

a szövegek.  

                                                                                                                                                    
imádságirodalom nemzetközi és hazai kutatástörténete = Egyház és kegyesség a kora újkorban: 

Kutatástörténeti tanulmányok, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, CSORBA Dávid, BARÁTH Béla Levente, 

Debrecen, 2009 (A D. Dr. Harsányi András Alapítvány Kiadványai, 13), 201−212. 
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I. 3. A disszertáció céljai 

 

 

Disszertációnk nem tekinti céljának egy új Keresztúri-monográfia létrehozását, hiszen 

Dienes Dénes munkája
64

 ezt a feladatot a mai napig meghatározóan és érvényesen 

elvégezte, de éppen az elsődleges kontextusnak a mű paratextusai (elsősorban az ajánlás) 

felőli megképzése érdekében fontosnak tartjuk újabb szempontból felvázolni a szerzőnek a 

Rákóczi-ház irodalmi önreprezentációjában betöltött szerepét, különös tekintettel a Báthori 

Zsófiával való viszonyára. Szintén itt merül fel a Keresztúri által a Mennyei társalkodás 

ajánlásában ugyan csak felvillantott, de a kortársak (Medgyesi Pál és mások) 

nemzetfogalmával összevetve megragadható közösségeszmény és nemzetfogalom tágabb 

kontextusból való értelmezésének kérdése. 

Szükségesnek látszik továbbá a szerzőre és megjelenési időre vonatkozó adatok 

hitelességének tisztázása, mivel a Mennyei társalkodás első kiadásából nem ismerünk 

példányt. Hogy ezt megnyugtatóan elvégezhessük, nem csupán a keletkezés 

körülményeinek, de a szerzői életmű egyéb darabjainak bemutatására is sor kerül. A 

disszertációban tehát áttekintjük a többi Keresztúri-művet is, némi kánonmódosítást hajtva 

végre a szövegkorpuszban az eddigi szakirodalomhoz képest. 

Dolgozatunk céljai közt szerepel annak a kérdésnek a vizsgálata is, hogy Dienes 

nagy horderejű kijelentését, miszerint a 18. századi református kegyesség meghatározó 

szövege lehetett a Mennyei társalkodás, mennyire igazolja a mű kiadástörténete, vagyis 

hogy milyen alapon szerveződött a művet megjelentető nyomdák kiadványpolitikája, 

tekintetbe véve az egyéb tényezőknek (mint például a cenzúra működésének) a kiadást 

érintő befolyását. Ehhez a kérdéshez kapcsolódva meg kell vizsgálni a feltételezhető 

olvasói/befogadói közösségek által támasztott elvárásokat, hiszen ugyanaz mondható el 

róluk, amit Fazakas Gergely Tamás állapított meg az imádságoskönyvek vonatkozásában: 

„E könyvek elsődleges, illetve későbbi, történetileg utólagosnak számító kontextusaiban az 

olvasók tapasztalati horizontjának összeolvadása azért volt lehetséges, azért lehetett 

lényegében változtatás nélkül újból és újból kiadni, mert az időbeli távolság ellenére 

hasonló tropológiával (esetleg topológiával) éltek, mint az évtizedekkel később kiadott 
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imádságoskönyvek és más szövegek.”
65

 Ehhez járul a paraliturgikus kegyességi alkalmakra 

és magánolvasásra szánt imák és meditációk jellemző grammatikai sajátossága, hogy az 

„én” vagy a „mi” kiindulópontból történő megszólalással alkalmat adnak a teológiai üzenet 

hatékony átsajátítására a mindenkori olvasóknak. 

 Műfajelméleti szempontból a meditáció- és az imádságirodalom hagyományai felől 

tartjuk értelmezhetőnek a Mennyei társalkodást, így a disszertáció kapcsolódni kíván a 

Gábor Csilla által megfogalmazott meditációkutatási irányhoz, amely „a kora újkori 

meditációs traktátusok (tehát az elmélkedésre vonatkozó elméleti reflexiók, legyenek azok 

a cselekedetek vagy a leírt szövegek) feldolgozását; szövegkiadásokat; esettanulmányok 

elkészítését”
66

 tűzi ki célul. Eszerint „A szövegkiadások tekintetében a hasonmástól a 

kritikai kiadáson át az oktatási segédletként funkcionáló (válogatásokat tartalmazó) 

edíciókig sokféle kiadványtípusban érdemes gondolkodni. Az olyannyira szükséges 

kánonkorrekció talán itt még hatékonyabb lehet, mint más területeken, mert a szövegek 

értékét nem csupán bizonygatja (mint a mégoly gondolatgazdag tanulmányok teszik), 

hanem megmutatja, mintegy közkinccsé teszi.”
67

 Mi ezt a „közkinccsé tételt” kritikai 

kiadás formájában valósítjuk meg, feltárva egyfelől a szöveg bibliai allúziókból felépülő 

strukturális tartóhálóját, érintve a különböző edíciók szövegeinek összevetésével az első 

kiadás rekonstruálhatóságának, és a későbbi betoldásoknak a kérdését, tisztázva a 

példányból ismert kiadások egymáshoz való viszonyát.  

 Gábor Csilla szerint a meditációkutatás alapvető feladata többek közt 

„esettanulmányok készítése, hiszen sokszor részben mutatkozik meg legteljesebb 

pompájában az egész. Egy-egy partikuláris kötet, könyvtípus, szöveganyag körüli filológiai 

tisztázás és – mert a nálunk kiadott devóciós munkák jelentős hányada fordítás – az 

esetenként az eredeti művel, a forrásművel való összevetés által kínált tanulságok 

megragadása a meditációkutatás keretein jóval túlmutató, tágabb irodalomtörténeti 

összefüggéseket is megláttathat, interkonfesszionális kapcsolatokat is feltárhat.”
68

 Ennek 

megfelelően mi is fontos kérdésnek tartjuk a Gábor Csilla által jól körülírt és több példán
69

 

bemutatott interkonfesszionalitás kérdésével szembesíteni szövegünket. Ugyanakkor 

érdemes a műfajok közti átjárhatóság példájaként is megmutatni ugyanezt, hiszen a kora 
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újkor devóciós kötetekben sokszor vegyesen szerepelnek imádságok és meditációk, ahogy 

arra Erdei Klára a 16. századi meditációs szöveghagyomány felől,
70

 míg Helen C. White
71

 

a 16. századi angol imádságoskönyveket vizsgálva világít rá. A meditációt gyakran vezeti 

be, és gyakran zárja le könyörgés, ahogy a Mennyei társalkodás esetében is, ráadásul 

Keresztúri dialogikus művének a hívő által elbeszélt szólama olvasható imádságként. Ez 

utóbbi hozadékaként a meditációt követő imát, mint a típus egyik alfaját is elemezhetjük a 

Mennyei társalkodásban.  

 Hogy a Mennyei társalkodás eredeti vagy fordítás voltáról értekezhessünk, 

elkerülhetetlen egy műfajilag és formailag hasonló tágabb hazai és európai szövegkorpusz 

összehasonlító bevonása a kutatásba. Ennek hozadékaként – a szöveg dialogicitásából 

kiindulva – meg kell rajzolni a dialógus-forma útját is az ókortól Kempisen, a 

certámeneken és az ún. Reformationsdialogon keresztül a hazai előzményekkel és a 

kátéirodalom érintésével, a kora újkori magyar devóciós irodalomban való felbukkanásig. 
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II. FEJEZET 

„…az mi gyermeki tudatlanságunkat el üzvén szorgalmatos tanitása által”
72

 

Egy élet az udvar szolgálatában – Pedagógia, pietas, reprezentáció 

 

 

Keresztúri Bíró Pál életútját, pedagógiai és teológiai eredményeit Dienes Dénes 

monográfiájából ismerjük, ezért itt most csak a Mennyei társalkodás keletkezése 

szempontjából fontos vonatkozásokat vázoljuk, valamint összefoglaljuk és értékeljük a 

monográfia megjelenése óta megjelent, a Keresztúri-életmű egyéb darabjaira vonatkozó 

szakirodalmi megállapításokat. Óvakodva ugyan a szövegnek csak a szerző életrajza felől 

való olvasásától, a szükséges mértékig bemutatjuk Keresztúrinak a fejedelmi udvarban 

elfoglalt helyét, viszonyát a fejedelmi család egyes tagjaihoz, és a keletkezés 

körülményeinek hatását a munka témaválasztására és műfajára. 

 

II. 1. Keresztúri Bíró Pál (1594?−1655) 

 

 

Keresztúri 1594 körül született Bodrogkeresztúron, ahol alapfokú tanulmányait is 

végezte.
73

 Dienes Dénes a Keresztúri által összeállított Csecsemő keresztyén …
74

 című , a 

Rákóczi-fiúk konfirmációs vizsgáját tartalmazó katekizmus előszavának a tudós, de 

alacsony sorból származó férfiakról szóló gondolata alapján feltételezi, hogy Keresztúri 

maga is jobbágysorból származott.
75

 Keresztúri Bodrogkeresztúr után 1617-től a pataki 

gimnáziumban tanult tovább, ahol hamarosan a kollégium seniora lett.
76

 1622 nyarától 

1624-ig szülőfaluja iskolájának rektoraként működött, amint arról egy − Szinnyei Gergely 

nevű tanítványának ajándékozott − könyv possessor-bejegyzése tanúskodik.
77

 1624-ben 

vette kezdetét Keresztúri peregrinációja, amelyet valószínűleg Bethlen Gábor támogatott. 

Ennek első állomása az ekkor már kálvinista teológiát tanító brémai főiskola. Itt mindössze 
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néhány nyári hónapot töltött, Dienes szerint talán Cocceiust is megismerve, aki iskolatársa 

lehetett.
78

 Cocceius teológiai és exegetikai alapelveiből
79

 Keresztúrinál mindenesetre 

csupán a már-már pietisztikus kegyesség mutatható ki a Mennyei társalkodásban. Bréma 

után az ortodox állásponton lévő leideni akadémián tanult tovább Keresztúri, ahol minden 

bizonnyal megismerkedett a kor legnagyobb hatású teológiai vitájával a remonstránsok és 

contraremonstránsok küzdelmével.
80

 Dienes szerint Keresztúri kegyessége André Rivet 

(1572–1651),
81

 a francia származású professzor által kaphatott a szigorú kálvinizmushoz 

képest némi pietisztikus hatást, és minden bizonnyal neki köszönhető a tanítvány 

polemikus hajlamának kibontakoztatása is.
82

 Hogy Amesius eszméi ekkor jutottak-e el 

Keresztúrihoz, arra nincs konkrét adat, de az 1620-as években éppen Leidenben és 

Franekerben kibontakozott „theologia est doctrina Deo vivendi” elméletének hatása 

érezhető szövegeiben. 1625 körüli mindenesetre Angliába utazott, ahol valamilyen szinten 

ekkor megismerkedhetett a puritánizmus elveivel.
83

 Angliából kassai alumnustársával, 

Bakai Benedekkel együtt tért haza 1626-ban, s rövid ideig Kassán, Alvinczi Péter 

közelében tartózkodott, amint az Bethlen Gábornak egy Alvinczihez címzett, 1626. 

augusztus 18-án keltezett leveléből
84

 kiderül. A szigorú hangú levélből, amelyben 

Keresztúrira vonatkoztatva ez áll: „az Paulus Kereszturi felől írattunk […], hogy ne 

ordinálják, mert nem engedjük, ha ordinálják is, hiában, ugyan behozatjuk […], 27. avagy 

28. praesentis okvetlen megindítsák, érhessen itt benn magunkat, hagyhassuk jó 

dispositióval, az útban ne késsék semmit.”
85

, később messzemenő következtetések 

születtek. Dienes Dénes és Barcza József
86

 azt feltételezték, hogy Bethlen Gábor e 

rigorózus utasítása talán az Angliából hazatért két peregrinusnak a puritánus 

„eretnekségbe” hajló nézetei miatt keletkezhetett, amelyeket Bethlen – aki az egyházon 

belüli feltétlen központosítás híve volt – nem tolerált. Dienes megemlíti „a püspöki 

hatalom bírálata miatt a palástjától megfosztott, és börtönbe zárt Szilvásújfalvi Anderkó 
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Imr[e]” elrettentő példáját az eset kapcsán, akit „szabadlábra helyez[ett] ugyan Bethlen 

1614-ben, de kitiltotta korábbi szolgálati helyéről, és nem szolgálhatott többé 

lelkészként.”
87

 Ismeretes, hogy Keresztúri óvatos episzkopális egyházfelfogásáról tett 

tanúbizonyságot későbbi – zömmel a Rákóczi-udvarban eltöltött – pályafutása során, így 

az Apácai Csere János elleni, 1655-ben lezajlott vitában is,
88

 így Dienes szerint felmerülhet 

itt a kérdés, hogy nem éppen ennek a fejedelmi leckéztetésnek a hatására vált-e egy életre 

óvatossá a puritanizmus egyházszervezeti kérdéseket érintő tanaival szemben? Dienes azt 

is elképzelhetőnek tartja, hogy Bethlen haragját esetleg a fiatalok valamely 

meggondolatlan politikai elszólása váltotta ki, ami szerinte viszont Keresztúrinak a nyílt 

politizálástól való későbbi ódzkodását magyarázná.
89

 Ez a kiterjedt következményekkel 

járó „fejedelmi neheztelés”-elmélet azonban kevéssé tűnik valószínűnek, ha meggondoljuk 

azt az egyszerű tényt, hogy mivel Bethlen fizette Keresztúri taníttatásának költségeit, itt 

csupán arról lehet szó, hogy a fejedelem a maga szokott, határozott stílusában követeli 

vissza azt, ami neki jár. Vagyis Alvinczi tudomására hozza, hogy ne engedje Keresztúrit 

beültetni egy zsíros Tiszán inneni parókiába, mert szolgálatára ő (a fejedelem) tart igényt, 

küldjék csak vissza Erdélybe. Keresztúri óvatos egyházpolitikai megnyilvánulásainak okát 

tehát nem itt kell keresnünk. 

Bethlen kezdeményezhette Keresztúri második, 1627-es leideni útját, hogy 

kiszemelve öt a gyulafehérvári tanárságra az ortodoxia fellegvárának számító egyetemen 

mélyítse tovább tudását.
90

 A korban hosszúnak számító, négy éves peregrináció vége nem 

sokkal Bethlen halála
91

 előtt következett be, ugyanis 1629-ben már a gyulafehérvári 

akadémia tanáraként találkozunk Keresztúrival.
92

 Dienes Dénes cáfolja azokat a 

szakirodalomban elterjedt vélekedéseket, miszerint Keresztúrit itt „fő schola mesterség”-

ből collaboratori tisztre fokozták volna le, miután az akadémiára érkezett a három nagy 

hírű német professzor: Johann Heinrich Alstedt, Johann Heinrich Bisterfeld és Philipp 

Ludwig Piscator. Hogy Keresztúri nem állt rossz viszonyba velük, arra bizonyíték, hogy 

Geleji Katona Praeconium evangelicum, in quo evangelia omnia anniversaria, vulgo 

Dominicalia vocitata concionibus CCXII. …. explicantur ac enarrantur …
93

 című 
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prédikációs kötetének üdvözlő verseit együtt jegyzik. Az időközben trónra lépett I. 

Rákóczi György fejedelem kifejezetten bizalmi viszonyban lehetett Keresztúrival, hiszen 

1634-től az akadémiával párhuzamosan működő udvari iskola vezetését – fiai, s a 

számukra gondosan kiválogatott tanulótársak nevelésével – Herczegh Zsigmond 

főudvarmester és Keresztúri Pál gondjaira bízta.
94

 1637-ben az ifjabb Rákóczi György, 

majd 1640-ben Zsigmond búcsúzott el nagyszabású vizsgaelőadás keretében az udvari 

iskolától. 

1640. augusztus 21-én aztán az ifjabb Rákóczi Györgyöt Váradon beiktatták a 

főkapitányi tisztségbe, a fejedelem ugyanis augusztus 14-én kinevezte idősebb fiát a 

legfontosabb végvár élére, egyúttal Bihar vármegye főispánjának.
95

 Az eddig tanárként 

tevékenykedő Keresztúri most udvari pappá lépett elő, és hamarosan igen fontos feladatot 

kapott: ő lett a fejedelmi családba 1643-ban beházasodott katolikus Báthori Zsófia 

hitoktatója. Báthori Zsófiát ugyanis elsősorban dinasztikus érdekből választották II. 

Rákóczi György számára feleségül, de kálvinistává tétele elengedhetetlen feltétele volt a 

Rákóczi-családba való beilleszkedésének.
96

 Ezért mindjárt a lakodalom után Fogarasra 

utazott a fejedelmi család, és máris a hitoktatás nehéz órái következtek.
97

 A fejedelem 

Keresztúri pedagógiai vénájára és teológiai tisztánlátására számított a fiatalasszony 

hatékony meggyőzésében. Talán nem túlzás feltételezni, hogy Keresztúri előtt Lorántffy 

Zsuzsanna és Medgyesi Pál „patrónai, illetve lelki vezetői szimbiózisa”
98

 lebegett, amikor 

a fiatalasszonnyal való viszonyát próbálta alakítani. Zsófia végül 1643. április 5-én felvette 

az úrvacsorát,
99

 amit az erdélyi közvélemény kételkedéssel fogadott. A fejedelmi levelezés 

is arról tanúskodik, hogy Zsófia finoman szólva sem interiorizálta teljes mértékben új 
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vallása elvárásait.
100

 Közben – szintén ezekből a levelekből – arról értesülünk, hogy a 

fejedelmi szülők menyük pénteki és szombati húsnemevése mellett korábban erősen 

kifogásolták fiuk részegességét,
101

 most pedig nagyrészt az ő hibájául róják fel az előbbit 

is.
102

 Ha György a feleségét sem képes irányítani, hogyan fog egy országot kormányozni? 

Úgy tűnik, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna folyamatos kontroll alatt tartotta a 

leendő trónörököst: az udvari- és pénzügyeket Kassai Istvánon keresztül kellett intéznie,
103

 

míg a családi és lelki ügyekben Keresztúri lehetett a közvetítő, vagyis afféle 

referenciaszemély.
104

 I. Rákóczi György a jó uralkodó elvárásait összefoglaló 

parainesisében György számára az ilyen referenciaszemélyekről szól, mikor ezeket írja: 

„Barátságodat, conversatiódat tanácsos, öreg, értelmes, magok megbecsülő emberekkel 

tartsad, ne csak ifjakkal; amit nem tudsz, vagy amit elméddel fel nem érsz, azt másoktól 

megkérdeni, érteni s tanácsát venni ne szégyelljed, mindazonáltal a magadét is melléje 

vessed és azt is szinte hátra ne tegyed.”
105

 Sokat elárul Keresztúrinak György és Zsófia 

mellett betöltött gondoskodó szerepéről az is, ahogy az udvari pap a gyermek Rákóczi 

Ferenc 1646 júliusában lezajlott komoly betegsége idején aktívan asszisztál a szülőknek 

orvost keresni.
106
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nagyságotok búsúlásának megcsendesítéséért, bizonyság Keresztúri uram. Az mely conditiok felől 

emlékezett urunk ő nagysága nagyságodnak, én azokra nem oktatta, feleségem pedig negem meg nem 

hódoltat.” II. Rákóczi György Lorántffy zsuzsannának, Székelyyhíd, 1643. augusztus 15, közki MHHD 105. 

(Kiemelés tőlem.) 
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 I. RÁKÓCZI György, Fejedelmi paraineseis = Magyar gondolkodók 17. század, vál., szöv. gond., jegyz. 

TARNÓCZ Márton, Bp., Szépirodalmi, 1979, 134–135. 
106

 „Az szegény Ferkó […] bal kezecskéjével nem bír, kinek fájdalmát nem érzi.” II. Rákóczi György 

Rákóczi Zsigmondnak, Élesd, 1646. július 5, MHHD 24, 363.  „A német borbély szerdán érkezett meg, mint 

orvosolta a kezeket, Keresztúri leveléből megértheti.”, 1646. júlis 13. címzés nélkül, MHHD 24, 363., 

Keresztúrinak dícsérnek egy orvost ajánlja, de híre nélkül nem akartunk cselekedni. Keresztúri uram azt 

mondja, ő kenéssel szokott orvosolni, semmi gyanúság nincs hozzá ördöngöd volna.” II. Rákóczi György 

Lorántffy Zsuzsannához, Várad, 1646, augusztus 3. közli MHHD 24, 365. 
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II. Rákóczi György és Báthori Zsófia második gyermeke (a nemsokára még 

csecsemőként elhunyt) Zsigmond keresztelőjén mondott prédikációjának
107

 témájából (a 

bölcs fiú ismérvei) arra következtethetünk, hogy Keresztúri gyakorlatilag folyatta a 

tanító/nevelő szerepet az ifjú Rákóczi mellett, hiszen nehéz vélelmezni, hogy a józanságra, 

istenfélelemre és a bűnbánatra, valamint a szülők megbecsülésére intő beszéd elsődleges 

címzettje a néhány hetes kisfiú lett volna. Petrőczi Éva szerint Keresztúri ebben a 

beszédében különleges gesztust tesz Báthori Zsófia felé azzal, hogy nem csak az apa, de 

mindkét szülő fontosságát hangsúlyozza a nevelésben.
108

  

Keresztúri tehát mind a fiatal, mind az öreg Rákóczi bizalmát is élvezte, amit az 

1643–1644 körül pusztító pestis után megüresedett lelkészi és tanári állások betöltésében – 

és így az ún. váradi puritán kör létrejöttében – játszott szervező szerepe is mutat.
109

 Ekkor 

került például Váradra Técsi Joó István.
110

  

Udvari prédikátori szerepénél fogva Keresztúri egyébként is meghatározó szellemi 

vezetői feladatot látott el a váradi udvarban, hiszen a korban „az állam és az egyház 

szorosan összefüggve működik, a fejedelem egyszerre világi és egyházi kormányzó, így 

[az őt körülvevő teológusok segítségével] végezheti a tőle elvárt bölcs és erkölcsös módon 

szerteágazó uralkodói feladatait.”
111

 Ha tipizálható az udvari lelkészi szerep a Rákóczi-

udvarban, akkor meg kell állapítanunk, hogy alapvetően kétféle magatartást különíthetünk 

el: az egyik irány fő képviselője Medgyesi Pál, aki prófétai hévvel fedd, irányt mutat, 

érzékenyen reflektál a társadalmi problémákra, akinek bibliai történelemszemlélete és 

nemzettudata felől olvasva érthetők meg szerkesztett beszédgyűjteményeinek retorikai 

felépítményei.
112

 Ez az a szerep, amit Dienes Dénes így pozícionál: „A református 

lelkipásztornak Bullinger teológiai álláspontja rendkívüli tekintélyt nyújtott. A keresztyén 

uralkodó intése, tanácsolása Istentől nyert feladata, elháríthatatlan kötelessége lett. 

Ugyanakkor a fejedelem nem saját elhatározásából vett maga mellé prédikátort, hanem 

tiszte helyes betöltésének vágyából fakadóan. A keresztyén uralkodó és az udvari 

prédikátor elválaszthatatlanul összetartoznak.”
113

 (Ezt erősítik meg a magyarországi 
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 KERESZTÚRI 1647. 
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 A keresztelői beszédet elemezte: PETRŐCZI 2005. 
109

 Ezt részletesebben tárgyaljuk a Kísérlet a puritán kegyességmodell és beszédmód megragadására című 

fejezetben. 
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 Técsi Joó István Vigra Mosis … című művének (Leiden, 1646.) ajánlásából értesülhetünk arról, hogy 

Keresztúri szerető atyaként támogatta földijét, és az ő tanácsára hívta a fejedelem Váradra tanítani Técsit.  
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 DIENES 2001, 105. 
112

 LUFFY Katalin, Medgyesi Pál prédikációi, Prédikátori magatartás a Rákócziak udvarában, It 2001, 

186−208. 
113

 DIENES 2001, 106. 
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református egyházi kánonok is, amikor a keresztyén fejedelemmel, a kiváltságokat élvező, 

de éppen ezért nagyobb felelősséggel bíró nemességgel, és a hozzájuk hasonlóan kiemelt 

lelkipásztorok kötelességeivel foglalkoznak. „Mind alkalmas, mind alkalmatlan időben 

feddjék, dorgálják meg Isten igéje szerint az igaz lelkipásztorok, minden rendek, királyok, 

fejedelmek és nem csak az alattvalók bűneit és gonoszságait, mint a trombita emeljék fel 

szavukat és ne kedvezzenek.”
114

) A közelmúltban Kecskeméti Gábor a 17. század halotti 

prédikációit vizsgálva mutatott rá arra, hogy a század elejétől kezdve, de különösen annak 

második felében, az udvari pompa és reprezentáció terén erősödő szerep jutott – még 

protestáns körökben is – a prédikátoroknak. Ez a szerep különösen főúri temetések 

alkalmával értékelődött föl.
115

 A puritán társadalomkritika térhódításával ugyanakkor az 

erdélyi udvari prédikátorok az udvari reprezentáció szolgálata mellett egyre inkább annak 

kritikusaivá is váltak. Keresztúri ezzel szemben azonban az udvari reprezentációba 

zökkenőmentesen illő udvari lelkészi modellt képvisel. Nyomtatott műveiben mindössze 

néhányszor utal a gazdagok társadalmi felelősségére, egyébként nem jellemző rá az a 

társadalompolitikai érdeklődés, ami Medgyesi Pálra és Tofeus Mihályra vagy hozzájuk 

hasonlóan a későbbiekben például Nagyari Józsefre, aki szintén gyakran korholja az udvari 

léhaságot, az urak erkölcstelen és istentelen magaviseletét.
116

 Ez persze nem jelent 

Keresztúri esetében elvtelen szolgai magatartást, pusztán arról van szó, hogy a konkrét 

politikai események említése helyett ő elsősorban az egyéni lelki élet, a belső ember 

megtisztítására, a bűnök felismertetésére, megvallatására és az ebből fakadó új minőségű, 

megtisztult élet létrehozásán át képzelte el elérni ugyanazt a célt. Tehát az ige hirdetésén és 

terjesztésén keresztül óhajtotta betölteni feladatát, ahogy az Egyenes ösvény a szent életre 

vágyódóknak… című prédikációgyűjteményének ajánlásában megfogalmazza: „az Isten 

országának éppitésére minden szenteknek szükség gerjedezni, föképpen azoknak, kiknek 

ör-állásokra az Isten sok lelkeket bizott, a’ minémüvek Istennek kegyelméböl nemzetünk 

között ez idöben nem kevesen fénlenek; kik között az én lelkemet élezgetö Lélek nékem-is 

szivemet arra vezérli, hogy a’ mivel az én bennem lévö buzgását lobogová tehessem, el ne 

mulassam.”
117
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 Az 1567. évi debreceni zsinat 50. cikkelye. Idézi: DIENES 2001, 106. 
115

 KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. 

században, Bp., Universitas, 1998 (Historia Litteraria, 5), 168. 
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 Lásd erről például: GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi = Religio, retorika, nemzettudat 

régi irodalmunkban, szerk. BITSKEY István, OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004 (Csokonai Könyvtár, 31), 444. 
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 KERESZTÚRI 1653, A2r. 
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I. Rákóczi György halála után – Csulai György püspökké választásával körülbelül 

egyidőben – II. Rákóczi György első prédikátorrá nevezte ki Keresztúrit.
118

 Ebben a 

kinevezésében szerepet játszott Medgyesi Pálnak az udvarból való távozása is, amiért az 

kiállt a puritánus egyházszervezet mellett.
119

 Keresztúri utolsó éveiben tanítói 

tevékenységét is folytatta, így került hozzá Bethlen Miklós 1652-ben. Keresztúri tehát 

ideje nagy részét − udvari prédikátori és írói teendőivel megosztva − gyermekneveléssel 

töltötte. Bethlen így ír arról, hogy ezt miként lehetett összeegyeztetni: „Az én mesterem, 

Keresztúri Pál, mint a fejedelem udvari prédikátora Radnóton (az hol II. Rákóczi György 

fejedelem igen szeretett nyárban lakni, lovai bálványi kedviért), a veteményes gyümölcsös 

kertben szállott mindenkor, hogy a fejedelem fia is Rákóczi Ferenc oda, és a prédikátor is 

könyörgésekre udvarhoz közelről jobban járhasson.”
120

  

Keresztúri pedagógiai tevékenységével nem csupán módszertanilag, de a pálya 

iránti elhivatottságában is megelőzte és megelőlegezte a fiatal Apácait, akiben „saját 

nevelői tálentumát látta újjáéledni”.
121

 Ezért feltételezi Bán Imre, hogy az 1655. 

szeptember 24-én lezajlott, Apácai elleni nyilvános vita
122

 végkimenetele – Apácai 

Kolozsvárra való menekítése – Keresztúri ötlete lehetett, és az ő ügyeskedése folytán 

sikerült kieszközölni azt II. Rákóczi Györgynél. A fejedelem haragja Apácai iránt végül 

csak 1656 tavaszán csillapodott le, amit Keresztúri azonban már nem élhetett meg, ugyanis 

1655 decemberében, Görgényben elhunyt. „A fehérvári vártemplomnak abban a 

sírboltjában nyugszik, (a fejedelmek temetkezési helyéhez közel) ahol a többi jó tanácsadó: 

Geleji Katona István, Johann Heinrich Alsted, Johann Heinrich Bisterfeld és Pápai Páritz 

Imre is.”
123
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 1650 körül. Lásd: Adattár 1, 297. 
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 Adattár 1, 300. 
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 BETHLEN 1980, 532. 
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 BÁN 1958, 445–447. 
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 A vita részletes ismertetését lásd: Uo., 445–447. 
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II. 2. Iskola és reprezentáció 

 

II. 2. 1. Udvari iskola 

 

 

Keresztúri Pál pedagógiai tevékenységének – a gyulafehérvári akadémia melletti – fő 

színtere a kor jellegzetes intézménye, az I. Rákóczi György által a fiai számára alapított 

udvari iskola. Ennek létrehozása azért vált szükségessé, mert a 17. század közepére egyre 

világosabbá vált, hogy a társadalom és gazdaság egyre szélesebb területeit ellenőrzése alá 

vonó állami élet olyan igényeket támaszt a vezető rétegekkel szemben, amelyeknek már 

nem könnyű megfelelni a reformáció és humanizmus szellemében alapított iskolákban 

szerezhető ismeretekkel. Szükségessé vált, hogy különösen az uralkodó leszármazottai (de 

a nemes ifjúság számára is) egy új, gyakorlatias ismereteket nyújtó iskolatípust hozzanak 

létre, mely jó erkölcsre és helyes életmódra készít fel, hiszen „Európa semmiféle 

udvarában nem volt szokás a fejedelmek gyermekeit nyilvános iskolákba járatni”
124

. Ilyen 

kísérletnek tekinthető már korábban a Tübingenben 1589-ben alapított Collegium illustre 

és a Moritz von Hessen által 1618-ban felállított Collegium Mauritanum.
125

 A tömeges 

alapítások a vesztfáliai béke után a század második felében következtek be. 

Magyarországon a Thurzóknak volt udvari iskolájuk, a harmicas-negyvenes években pedig 

a Schola Illeshaziana működéséről maradtak fenn adatok.
126

 Már a Bethlen-fiúk külföldi 

taníttatása
127

 is jelezte, hogy a trónörökösnek kiszemelt ifjak nevelése különösen kényes és 

nagy gondosságot igénylő feladat. Az 1629-től működő gyulafehérvári akadémia viszont 

elsősorban a lelkészképzést szolgálta, így kettős célja lehetett az udvari iskola 

létrehozásának: egyrészt reprezentatív fényt adott a Rákóczi-fiúk nevelésének, másrészt ki 

lehetett benne alakítani az uralkodói feladatokat előkészítő oktatási rendet. Ahogy Dienes 

megállapítja, nemesség nevelésével a politikai életre való felkészítés egyébként is 

meghatározó gondolat volt Rákóczi művelődéspolitikájában, s ehhez járult hozzá egyfajta 

egyházpolitikai megfontolás, amit maga a fejedelem így fogalmazott meg: „…ha az 
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 Lásd erről: Klaus VETTER, Am Hofe von Oranien, Stuttgart, 1991, 105–112.  
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 HELTAI János, Alviczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Bp., Balassi, 1994 (Humanizmus és 
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Ecclesiának patrónusi nem lesznek az nemes embernek gyermekiből, mit várhatunk.”
128

 

Ennek a gondolatnak a jegyében hozott létre I. Rákóczi György Gyulafehérvár mellett 

Sárospatakon majd Kassán is nemesi iskolákat.
129

 Rákóczi az urak számára példát kívánt 

adni saját gyermekei taníttatásával, mely együtt zajlott az udvari iskolában az erdélyi 

nemesség hasonló korú fiainak nevelésével.
130

 „Az udvari iskola Fejérvárt a palotától 

elkülönített saját épülettel bírt […] A ház nem volt fényes, inkább olyan alkalmi épület 

féle, de szabad helyen álló, kertre nyíló […] Két nem annyira párhuzamos, mint inkább 

egymással összeköttetésben lévő osztállyal bírt az iskola.”
131

 Szilágyi összesen 14 

növendékről tud Rákóczi Györgyön és Zsigmondon kívül: az első osztály tagjai Ország 

Mihály, Debreceni Zsigmond, Lázár Mihály, Nyáry Mikós, Usz Gábor, Perényi Gábor, 

Béldi János, Nehéz György voltak; míg a második osztályéi Kovács Görgy, Bethlen 

Mihály, Szénásy Péter, Padányi Gergely, Szőllősy János és Weér Ferenc.
132

 Az iskolát 

1632-től Erdőbényei Deák János vezette,
133

 akinek a felügyelete alatt a hercegek 

összeállítottak egy latin-magyar szótárt és szentencia-gyűjteményt, ami meg is jelent 

Gyulafehérváron 1635-ben.
134

 Az udvari iskola működéséhez kapcsolódó „kisebb 

tankönyvkiadási hullám”
135

 első darabjaként aposztrofálja ezt a munkát Szabó András 

Péter, melyet egy a „nagyságos kis uraknak”
136

 ajánlott 1632-es aritmetika tankönyv
137

 és 
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egy későbbi, 1639-ben már csak Zsigmondnak és tanulótársainak dedikált földrajzkönyv 

követett.
138

) Erdőbényei Deák jános 1634 nyarán fejedelmi költségen peregrinálni indult, 

ezek után vehette át a közvetlen iskolai oktatási teendőket Keresztúri Pál.
139

 (Bár nincs 

pontos adatunk róla, de feltételezhető, hogy a megelőző két évben is részt vett valamilyen 

formában az iskola életében.) Az iskolai oktatással párhuzamosan folyó, attól elválasztott 

udvari életre neveléssel a már eddig is a Rákóczi-fiúk mellett szolgáló Herczeg Zsigmond 

volt megbízva, hiszen az intézmény tudatosan a fejedelmi udvar mintájára szerveződött. 

(Ennyiben is rokonságot mutatva a lovagi iskolákkal.) Keresztúri és Herceg Zsigmond közt 

baráti viszony alakulhatott ki, amelyet jól dokumentál az egyetlen fennmaradt, humoros 

hangvételű autográf Keresztúri-levél, amit az éppen távol lévő Herceg Zsigmondnak 

címzett.
140

 Ami az oktatás tartalmát illeti, arról Szilágyi előrebocsátja, hogy mivel ekkor 

„A XVI. század humanismusa már hanyatlóban volt […] A hercegek nevelőitől már nem 

kívánták meg, hogy latin udvari poéták és oratorok vagy elegans humanisták legyenek.”
141

 

Az udvari iskolában folyó pedagógiai munka ennek megfelelően egészen újszerű alapokon 

nyugodott. Keresztúri tanítási elveit Dienes Dénes igen kimerítő részletességgel 

elemezte,
142

 ezért elégnek látszik itt annyit elmondani, hogy Keresztúri nevelői 

működésének alapja, és a lexikai tudásátsajátítás melletti célja az őszintén átélt, belülről 

fakadó kegyesség (pietas) kialakítása volt. A módszer tulajdonképpeni újdonsága, vagyis 

az okatatás kerete – a korban szokásos veréssel történő „motiválás” helyett
143

 – a szelíd, 

játékos figyelemfelkeltés, a bevésést megkönnyítő vizualizálás, az anyanyelven alapuló 

tudásátadás, és a kátéknál bevált kérdés-felelet formájú oktatás, valamint a gyakorlás. 

Keresztúrinál is érvényes Kecskeméti Gábornak a 16−17. századi retorikai tankönyvek 

iskolai felhasználásának mikéntjéről tett megállapítása, hogy a tanítók ekkor „a 

grammatikai, poétikai, retorikai előírások összegzése (praecepta) helyett a további 
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előrehaladás gyakorlati módszereit helyezték előtérbe.”
144

 Ennek megfelelően a későbbi 

tanítvány – és a Keresztúri-módszer legrészletesebb ismertetője – Bethlen Miklós szerint 

Keresztúri a „Grammatica, syntaxis, prosodia reguláit megtanította ugyan, de a theorián 

felette kevés időt töltött, mind csak ad exempla et praxim, ac exercitium sietett, és abban 

assiduus et indefessus volt.”
145

 A retorikai szabályokról „két vagy három árkus papiroson 

való írást ada a kezembe, hat hetet fordíta reá, többet nem. Általmenvén rajta, csak 

megmutatá: ilyen a chira, ez az epistola, ilyen az oratio, nosza csak ad practim et exercitia; 

számtalan epistolát írtunk, azután chiarát és oratiót is.”
146

 Ezek helyett az idő nagy részét a 

stílusra, az olvasmányanyagra fordította. „… amennyire lehetett gyermeki, könnyű, néha 

tréfás és nevetséges dolgokról volt stylusunk.”
147

 Ebben a konstrukcióban a 

nyelvtanulásnak is jelentős szerep jutott. Bár a korban általában a klasszikus nyelveket volt 

szokás tanítani, Keresztúri mégis oláhul, tótul, lengyelül, törökül, németül és franciául 

tanított, használható tudást igyekezve adni diákjainak a környező országokban teendő 

látogatásaikhoz.
148

 Bethlen szerint Keresztúri maga nem beszélte az összes nyelvet ezek 

közül, a tanításban viszont itt sem a nyelvtan dominált, hanem a szóanyag. Az udvari 

iskolának az első szakaszában, vagyis az 1640-ig tartó időszakban – amíg Rákóczi 

Zsigmond be nem fejezte itteni tanulmányait, s azzal egy időre be nem zárta kapuit az 

intézmény –, bizonyára hasonló elvek mentén történt az oktatás, mint később Bethlen 

Miklós idejében, de arról, hogy a nyelvoktatást is olyan kiterjedt keretek közt végezte 

volna Keresztúri, mint az 1652 utáni években, nincs adatunk.  

Keresztúri pedagógiai tevékenységét mindenesetre a következőképpen értékeli a 

Csecsemő keresztyén című konfirmációs káté előszavában Rákóczi Zsigmond: „Kereszturi 

Pal Uram […] azon igyekezet, hogy az mi gyermeki tudatlanságunkat el üzvén 

szorgalmatos tanitása által az Déáki tudománynak édessęge minket serénségünkben az 

nagyob dolgokra való indulatban inkáb fel gerjesztet, fel inditot, hogy nem mint annak 

elötte, mely szüntelen valo tanitás az mi megh vadult tudatlanságunkat lassan lassan oly 

szelidségre hozta, hogy nálunknál mind üdvösebbeket meg haladni, mind tudosbakat 

tudományunkal el érni láttatánk.”
149

 Hasonlóan nyilatkozik mestere pedagógiai erényeiről 

később Bethlen Miklós is: „Ez a Kereszturi Pál gyermek- tanítani ritka és példa nélkül 

való ember volt, és Erdélyben és Magyarországon nem találkozott soha addig párja, aki 
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gyermeket oly hamar annyira vitte volna és nemcsak a latinitásban, hanem egyéb 

tudományban is, melyeket az akkori idő és szokásokhoz képest ő tanult volt és tudott 

volt.”
150

  

 

 

II. 2. 2. Reprezentáció 

 

 

A gyulafehérvári fejedelmi udvar 1637. október 15-én nagyszabású vizsgaelőadás tanúja 

volt: ifjabb Rákóczi György búcsúzott el az udvari iskolától, hogy – atyja körültekintő 

Instructioival
151

 ellátva – hamarosan felvegye a katonai szolgálat terhét.
152

 Rákóczi 

Zsigmond még további három évig folytatta tanulmányait a fejedelem által alapított 

intézményben, majd 1640-ben szintén ünnepélyes vizsgát tett, amelyen – emelve az 

esemény fényét – a tanácsurak, a rendek és az egyházak képviselői, valamint a teljes 

lengyel és havasalföldi követi küldöttség is részt vettek, ugyanis a vizsga idején még zajlott 

az április 24-én kezdődött országgyűlés.
153

  

A két Rákóczi-fiú iskolai záróvizsgájának, valamint a vizsgákat kísérő 

előadásoknak a szövegei hamarosan nyomtatásban is napvilágot láttak. A György 

búcsúzását leíró darab, a Schola triumphata…
154

 szerzője a gyulafehérvári főiskola 

professzora, Johann Heinrich Alsted volt, míg Zsigmond vizsgaelőadását, a Pallas 

Dacicát
155

 az időközben elhunyt Alsted helyett veje, Johann Heinrich Bisterfeld jegyezte. 

Érdemes ezekkel részletesen is foglalkozni, mert általuk képet kaphatunk a fejedelmi udvar 

önreprezentációs technikájáról, melynek a dinasztikus törekvés igazolása a célja.  
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 A vizsgákon bemutatott előadások cselekménye mindkét alkalommal azonos: az 

iskola tanulói hírt kapnak, hogy a fejedelmi fiút (Györgyöt/Zsigmondot), aki eddig Pallas 

kertjében, a múzsák között töltötte idejét, most Mars követeli magának, távoznia kell az 

iskolából, várja az udvari élet, hogy hazája és fejedelmi apja szolgálatára állhasson. A hír, 

mely a Pallas Dacica esetében az iskola bezárását is előrevetíti, nagy riadalmat kelt a 

diákok közt. Hosszú − hexameterekben megírt − vita kerekedik köztük társuk eleve 

reménytelen megmentéséről, az udvari életről s az immár elháríthatatlan fenyegetésről: a 

vizsgáról. A vitát a Shcola triumphatában Mars és Pallas egymásnak megfelelő 

szónoklatai, majd az ifjú Rákóczi György valamint a tanulótársak búcsúbeszédei követik. 

A Pallas Dacicában megjelenik a színpadon az iskola királyának allegorikus alakja. Előbb 

Zsigmond köszönti őt a tudományok jelentőségét taglaló hosszabb orációval, majd a 

diákok egyenként számot adtak tudásukról, a legalaposabban természetesen Zsigmond. Ez 

után következnek a búcsúversek, végül a diákok és a király is távoznak a színpadról, majd 

egy gyermek elénekelte az iskola hattyúdalát: (Cantio cygnea scholae aulicae, svasi 

melodia a puero quodam decantata), és a többi tanítvány is búcsút vett az iskolától. A 

Pallas Dacica tartalmazza mindezeken kívül Geleji Katona István Salutatio gratulatoria és 

Bisterfeld Votiva acclamatio című búcsúbeszédeit is.  

A két darabot először Szilágyi Sándor, a Rákócziak életrajzírója ismertette,
156

 

legutóbb pedig az RMNy.
157

 Részletes értékelésével az iskolai színjátszással foglalkozó 

szakirodalom próbálkozott meg. Már Ferenczi Zoltán megállapította, hogy a két latin 

nyelvű munka „szorosan véve színdarabnak alig mondható.”
158

 Varga Imre pedig 

megjegyzi, hogy az említett művek egyedi jelenségnek számítanak a református iskolai 

színjátszásban, amely csak Comenius fellépésével indult meg rendszeresen, 1650 után.
159

 

A szakirodalom bizonytalankodó ítéletének az a bevallott oka, hogy a két mű csak kis 

részben párbeszédes formájú, nincsen felvonásokra, jelenetekre tagolva, s valódi 

cselekményük sincs. Dombi Béla a Pallas Dacicát „párbeszédbe szedett vizsgaleírás”-nak 

tekintette, amelynek célja a „rideg, de hasznos oktatás és nem a gyönyörködtetés”.
160

 Ha 

elfogadjuk, hogy – Pintér Márta megfogalmazása szerint – az iskoladrámák előadásai 

„főként pedagógiai célt szolgálnak, de ezzel egyidejűleg többféle funkciót töltenek be: 
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fejlesztik az anyanyelvű műveltséget, reprezentálják az iskola nagyságát és színvonalát, 

hitelveket terjesztenek és helyettesítik az igazi színházat.”,
161

 akkor megállapíthatjuk, hogy 

az itt felsoroltakból a szóban forgó „színművek” legfeljebb ha az iskola színvonalának 

demonstrálására alkalmasak, s bár kétségtelenül helyük van az iskolai színjátszás 

történetében, de mégiscsak érdemesebbnek tűnik más kontextusba helyezve is vizsgálni 

őket.  

Először szükségesnek látszik tisztázni, hogy a két mű közül a Pallas Dacica 

műfajának meghatározása kapcsán felmerül az iskoladrámával bizonyos fokig rokon, a 

politikai nevelés sajátos irodalmi formájának tekinthető consultatio is. E műfaj eredetét 

Tarnai Andor Thomas Lansius tübingeni jogász 1613-ban megjelent Consultatio de 

principatu inter provincias Europae című művére vezeti vissza, amely a tübingeni 

Collegium Illustre 21 növendékének szigorúan szabályozott formában végbemenő, 

politikai témájú tanácskozására épül.
162

 Az iskolai consultatio tehát a retorikaoktatás új 

formájaként a nemesség fiainak (a jövendő tanácsuraknak) politikai életre nevelésének 

eszköze, amelyet az udvarok igénye hívott életre, s amelyben a későhumanista tudósréteg a 

humanista hagyomány birtokában úgy valósította meg a tanácsossá képzést, hogy fiktív 

témákon tanította az ókori retorika genus deliberativumnak nevezett beszédtípusát.
163

 Ezt a 

beszédtípust a szónokkal szemben támasztott ama elvárás hívta életre, hogy a 

tanácskozáson elmondott beszéd ne legyen túl hosszú, iskolás ízű, legyen viszont tömör és 

szellemes. „A consultatio során elmondott beszéd tehát nem novum, hanem az 

Arisztotelész óta jól ismert genus deliberativum egyik korhoz kötött változata, új azonban 

a kerete: nem más ez, mint az ekkor kialakuló legfelsőbb politikai intézmények 

munkájából absztrahált iskolai oktatási forma, amelyben változtatható, de korántsem 

tetszés szerinti számú tanácsos fejti ki véleményét valamely témáról. A valóságnak 

megfelelően elnöke van, aki megnyitja és lezárja az ülést, és a consiliariusok az ő 

felszólítására meghatározott sorrendben, votumot adnak elő. A szónoklás gyakorlatának 

eme új kerete az iskolai hagyományban a retorika-oktatás korábban jól ismert nyilvános 

rendezvényeihez (disputatio, declamatio) kapcsolódott, igen gyorsan helyet kapott a 

nyilvános szereplésre előkészítő nevelés másik fontos terrénumán, az iskoladrámában.”
164

 

Az első ilyen itthon írt és nyomtatott consultatiós dráma Lackner Kristóf Cura regiája 
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volt.
165

 Eszerint megállapíthatjuk, hogy a Rákóczi-udvarban működő iskola a 

legmodernebb módszereket (is) alkalmazta a politikai életre nevelés terén. 

Az értelmezés másik lehetséges kiindulópontja Pirnát Antalnak az a megállapítása, 

amelyben a fejedelemfiak oktatásához kapcsolódó udvari látványosságként
166

 aposztrofálta 

a két előadást, s ha ebből a szempontból gondoljuk végig a két szöveg funkcióját, akkor az 

erdélyi fejedelmi hatalom egyfajta barokk életérzés jegyében fogant sajátos 

önreprezentációját láthatjuk bennük. A fényes keretek közt előadott darabok által a széles 

nyilvánosságnak sugallt reprezentatív önkép ebben az esetben természetesen nem 

független a Rákóczi-udvar politikájának valóságos tartalmától, melyben az erdélyi 

műveltség vagy művelődés (Pallas Dacica) újabb kereteinek megteremtése ténylegesen 

elkezdődött, többek közt épp magának az udvari iskolának a létrejöttével.
167

 Ennek a 

műveltségeszménynek alapeleme a latin nyelv ismerete, melynek kettős célja van: „hogy 

bármilyen történeti és politikai írót, valamint a költőket könnyedén megértsem” − mondja 

Rákóczi Zsigmond, és „a szavak bőségét úgy gyűjtsem össze magamnak, hogy azokat 

alkalmasan és megfelelően tudjam egybekapcsolni, hogy a csiszoltabb stílus használatára 

idejekorán felkészüljek”
168

 El kell továbbá sajátítani a filozófia, vagyis a logika, fizika, 

metafizika alapjait is, de a leendő udvari embernek nem szükséges elmerülni ezek 

részleteiben: „Mire való ugyanis a politikusnak a filozófia elmélyült vizsgálata […] 

elegendő, ha a filozófiának küszöbéig eljut és minden igyekezetét a közjó előmozdítására 

fordítja,”
169

 – mondja a szöveg. Ezt a gyakorlatias nyelvi, történeti, politikai 

műveltségeszményt mély bibliaismeret egészíti ki, ami az eddig elhangzottak etikai keretét 

adja. Ennek megfelelően Rákóczi Zsigmond bibliaismeret-vizsgája majd negyvenöt lapnyi 

terjedelmű, csaknem ezer − alapvető erényeket, bűnöket, emberi tulajdonságokat, 

viszonylatokat, teológiai és morális fogalmakat kifejtő − citátumot tartalmaz. Ide 

kapcsolódik, hogy a most tárgyalt vizsgák előtt már 1637 augusztusában hasonlóan fényes 

konfirmációs vizsgát rendeztek György és Zsigmond számára a gyulafehérvári 

                                                 
165

 LACKNER Kristóf, Cura regia seu consultatio paterna amore et caussa gnatorum, authore et excogitatore 

Christophoro Laknero i.v.d. suscepta et conscripta annoque MDCXV die 20 et 21 Aprilis Sempronii in domo 

senatoria ... habita, Kassa, 1616, RMNy 1112. 
166

 MIrodT II, 261. 
167

 De a teljesség igénye nélkül ide sorolhatjuk még a pataki könyvtár felállítását, a fejedelmi nyomda 

színvonalának emelését, a megjelenő kiadványok − és nem csak kálvinista munkák, hanem pl. a román 

nyelvű Újszövetség és Zsoltároskönyv − támogatását is. 
168

 „ut in quovis genere scriptores Historicos, Poëtas, Politicos intelligerem promptissime” „Postquam autem 

magnam verborum copiam sic mihi acquisivi, ut voces apté et congruè combinarem, et ad stylum politiorem 

me maturè accingerem …” BISTERFELD 1640, 39. A latin idézetek fordításában Heltai János volt 

segítségemre, amit itt köszönök meg. 
169

 „quorsum enim politico profunda Philosophiae contemplatio? […] Nobis satis est vel limina Philosophiae 

adiisse, et omnem industriam ad excitanda communis salutis auspicia intendere.” BISTERFELD 1640, 41. 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



nagytemplomban, amelynek során a fiúk két részben adtak számot hitük ismeretéről: 

először a heidelbergi katekizmus alapján a kálvinista hitelveket sorolták fel, majd Roberto 

Bellarmino polemikus írásaiban megfogalmazott tételei ellen érveltek szintén kérdés-felelt 

formában. Feleleteikben több mint 400 bibliai igehelyet idéztek fejből, amivel osztatlan 

elismerést váltottak ki a megjelentekből. Az eddig vázolt műveltségeszmény és 

önreprezentáció keretében ennek a vizsgának az anyaga is gyorsan sajtó alá került, 1638-

ban megjelent előbb latinul, Christianus lactens, majd ugyanezen évben magyarul is 

Csecsemő keresztyén címmel. Mindkét művet Keresztúri Bíró Pál, György és Zsigmond 

nevelője jegyezte. 

 E műveltség megszerzésének tehát határozott célja van, amelyet a Pallas 

Dacicában az iskola királya fogalmaz meg: „Semmi nem boldogabb ugyanis annál az 

országnál, ahol a tanulmányok termékeny földje meghozza gyümölcseit, ahol a beszéd és 

szónoklat hatalmas és méltósággal teli tudománya, ti. az artes liberales virulnak. Bizony, 

ezek teszik virágzóvá az országokat és népeket, ezek által növekedik az emberek vagyona, 

ezek védelmezik meg az államok épségét, ezek által oltalmaztatik minden város, 

tartomány, vidék és birodalom.”
170

 

 A tanulmányok végső célját, az igaz nemesség mibenlétét Rákóczi Zsigmond 

fogalmazza meg. A vera nobilitas nem az előkelő származásban és a gazdagságban, hanem 

ars és Mars egységében áll: „Ahányszor megtörténik, hogy Ars és Mars elválik egymástól, 

az az ország legsúlyosabb romlását jövendöli, sőt előrejelzi.”
171

 Ez a kulcsgondolat nem 

újkeletű, hiszen szerepel Bethlen Gábor fejedelem 1629. július 13-án, Gyulafehérváron 

kelt oklevelében is, amely az Erdélyben és a Partiumban élő kálvinista lelkészek 

leszármazottait nemesíti és címeradományban részesíti.
172

 Az oklevél címerpajzsában egy 

kék mezőben gomolygó felhőből kiemelkedő oroszlán látható, aki baljával bibliát emel fel 

az úrasztaláról, jobbjával pedig egy alászálló angyaltól vesz át egy szablyát, amelynek bal 

oldalán arannyal írt felirat olvasható: „Arte et Marte dimicandum”.
173

 Vagyis 
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 „Nihil enim regno illo beatius, ubi foecundissimus ille studiorum ager fructificat: ubi graves illae et plenae 

dignitatis dicendi facultates, artes nempe vigent liberales. Quippe his respublicae populis redduntur 

florentissimae: his ubiqe gentium res privatae augentur, his rerum publicarum status conservantur: his urbes, 

provinciae, regiones, regna denique universa defenduntur.” BISTERFELD 1640, 32. 
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 „Quoties Artis a Marte obvenit divortium, gravissimam regni ruinam praesagit atque praenuntiat.” 

BISTERFELD 1640, 118. 
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 Köszönöm P. Vásárhelyi Juditnak, hogy felhívta erre a figyelmemet. 
173

 Az oklevelet kiadta: ZSINKA Ferenc, Bethlen Gábor címeres levele papok részére = Nagyenyedi album, 

szerk. LUKINICH Imre, Bp., Nagyenyedi Bethlen-Kollégium Volt Diákjainak Testvéri Egyesülete, 1926, 107–

110, részletesen elemezte: TONK Sándor, Bethlen Gábor címeres nemeslevele a lelkipásztorok utódai 

számára = Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatáról, szerk. SOMOGYI Botond, 
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„Tudománnyal és fegyverrel kell küzdeni”. Ez a tömeges nemesítés „csakis egy átfogó 

kultúr- és társadalompolitikai elképzelés, törekvés részeként fogható fel, […] amely 

beilleszkedett az erdélyi társadalom egészébe, a 17. század folyamán megnyilvánuló 

„értelmiségvédelmi” törekvések sorába. […] 

a lelkipásztorok leszármazottainak nemesítése egy, a felekezeti kereteken túlmutató, az 

egész közösség jövőjére tekintő társadalompolitikai intézkedés volt. Ha elfogadjuk azt, 

hogy [Bethlen] tudatosan munkálkodott azért, hogy jól felkészült, tevékeny értelmiségiek 

álljanak az ország, a társadalom szolgálatában (amint erre igen sok adatunk is van), akkor 

joggal feltételezhetjük róla azt is, hogy tudatosan segítette elő azt, hogy az értelmiségi 

utánpótlás szempontjából leginkább számba jöhető lelkipásztor leszármazottak számára 

biztosítsa a rendi társadalom szabta keretek között a szabad életet. Olyan intézkedésről van 

szó, amely jelenlegi ismereteink szerint példátlan a korabeli Európa történetében. […] 

Bethlen Gábor [ugyanis], amikor a lelkipásztorokat és családjaikat beemelte a rendi 

társadalom kiváltságolt közösségébe, valójában szinte egyedülálló módon egy latens 

értelmiségi réteget tett a rendi jogosultságok birtokosává. […] Mert tudatosan vagy sem, de 

Bethlen értelmiséget formáló politikája ma is érvényes törekvést szolgált, amely abból a 

felismerésből fakadt, hogy az erdélyi magyarság jövője művelődési és tudásszintjének 

emelésén áll vagy bukik.”
174

 

A bethleni művelődéspolitika egyik sarkalatos elemének ily módon való felidézése 

és megerősítése pedig nyilvánvalóan nem jelent mást, mint a fejedelmi hatalom 

kontinuitásának bizonyítását a leendő dinasztia legitimációjának érdekében. 

Kiemelten hangsúlyozza a szöveg, hogy a kívánt műveltség birtokába csak a helyesen 

nevelt uralkodói sarjak juthatnak, így a szülők felelőssége a nevelésben óriási. Geleji 

Katona István a 127. zsoltárra építő Salutatio gratulatoriájában
175

 rámutat, hogy ezt a 

feladatot a Rákóczi házaspár a legnagyobb odaadással teljesítette, eredményként pedig 

„Íme itt vannak neked amaz ifjúságnak fiai, mint bátor, serény, hősi lelkületű legények, 

mintegy fejedelemséged oszlopai és támaszai.”
176

 Bisterfeld ezt a gondolatsort folytatva 

megállapítja, hogy az Istentől adott ifjak a legbiztosabb, legerősebb védelmezői a 

családnak, a városnak és az államnak. Most az Erdély sorsáért aggódó keresztyén országok 

                                                                                                                                                    
Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület, 2000, 225–234, ugyanez: 

http://www.proteo.hu/elozo/index.php?oldal=armalis-tonk 
174

 TONK 2000, 234. 
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 Ez eredetileg magyarul hangzott el, de megjelentetését olyan fontosnak tartották, hogy a kiadás kedvéért 

latinra fordították, s a füzetjel alapján láthatóan már a kinyomtatás után illesztették be a szövegbe. 
176

 „En Tibi filios istos juventutis, seu filios juvenes, fortes, strenuos impetusque, habentes heroicos, ceu duo 

columina ac fulcra Principatus Tui …” BISTERFELD 1640, S6r 
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jó reménységben lehetnek, mert mi okozta Erdély e századbeli pusztulását, ha nem a 

fejedelmeknek az örökösöktől való megfosztottsága.
177

 Ezzel gyakorlatilag nyíltan 

bejelentődik a dinasztikus igény, ami bár természetes, mégsem magától értetődő a rendek 

által szabad választási joggal bíró Erdélyben.  

 Fontos körülmény, hogy mindkét kiadvány fennmaradt példányainak többsége 

egybe van kötve Rákóczi Györgynek fiaihoz intézett Instructioival,
178

 sőt az is valószínű, 

hogy a fejedelem − mint tette ezt például az Öreg graduál esetében − sajátkezű 

dedikációkkal küldte el az egyes példányokat a megcélzott olvasóközönséghez: az európai 

fejedelmi udvarok nevesebb személyiségeihez. Mivel a fejedelmi parainesisek fizikailag és 

tartalmilag is szorosan kapcsolódnak a két bemutatott darabhoz, röviden ki kell térnünk 

ezekre is. 

A Györgyhöz szóló Instructio szövege arra utal, hogy eredetileg több változatban 

készült. Az előszó szerint a művet a fejedelem először magyar nyelvű kéziratban adta át 

idősebb fiának, amelyet György apja iránti tiszteletből és mások okulására lefordított 

latinra és közreadott.
179

 A magyar nyelvű változatot Rákóczi kéziratából előbb Szilágyi 

Sándor, majd az ő nyomán Tarnóc Márton is kiadta.
180

 A Zsigmondnak címzett 

utasításoknak ‒ amelyek latinul 1640-ben jelentek meg ‒, Szabó Károly szerint szintén 

létezett magyar nyelvű változatuk, ám erről a példányból nem ismert kiadásról az RMNy 

bebizonyította, hogy azt Szabó kellő bizonyíték nélkül tételezte fel.
181

 A György számára 

készült Instructio 11 számozott vallási-morális utasítást tartalmaz, amelyekkel Hargittay 

Emil szerint „Rákóczi nem hozott létre (bizonyára nem is volt ilyen szándéka) kidolgozott 

fejedelmi tükröt, csupán vázlatot, erkölcskatalógust adott.”
182

, csakúgy, mint a 

Zsigmondhoz szóló műben. Az Instrucio irodalmi előképének Hargittay Emil Szent István 

Intelmeit jelöli ki, bár megállapítja, hogy nem szövegszerű átvételről, csupán műfaji-

tematikai rokonságról, hasonló szövegrészekről és szerkezetről beszélhetünk a két mű 
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 BISTERFELD 1640, 151. 
178

 Lásd HELTAI 1994, 10, és I. RÁKÓCZI György, Instructio, quam... Georgivs Rakoci, princeps 

Transylvaniae, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes etcaet. tradidit... domino Sigismvndo 

Rakoci, filio suo natu minori, non longe post cum ille scholis valedixisset, Albae-Juliae, [typ. principis], 

1640, RMNy 1827 (1). 
179

 „Cum vero Sua Illustritas hanc Instructionem Hungarica lingva descriptam mihi exhibuerit, ego non ab re 

futurum existimavi, si cum cura in linguam Latinam verterem …” I. RÁKÓCZI 1638, 4. 
180

 SZILÁGYI 1875, 199–210; Magyar gondolkodók, 17. század, kiad. TARNÓCZ Márton, Bp., Szépirodalmi, 

1979, 133–137. 
181

 I. RÁKÓCZI György, Rákóczi Györgynek a maga fiához való oktató intése, ford. KIS Imre, Gyulafehérvár 

1640, RMK I. 702 és RMNy Appendix 165. 
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 HARGITTAY Emil, A fejedelmi tükör műfaja a 17. századi Magyarországon és Erdélyben, ItK, 1995, 466. 
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esetében.
183

 Rákóczitól egyébként nem teljesen meglepő ez az irodalmi fellépés, hiszen 

már jóval fejedelemsége előtt törekedett uralkodói aspirációjának hasonló műfajban 

történő kifejezésére is, így például mecénásként támogatta a Prágai András által fordított 

Antonio Guevara-féle Európa-szerte népszerű fejedelmi tükör megjelentetését. 
184

 A két 

fejedelmi parainesisben természetesen már a műfajból adódóan is jól megragadható 

Rákóczi tudatos dinasztiaépítő törekvése, az Intelmek intertextuális játékba hozása pedig 

megfelelően bekapcsolja a Rákóczi-házat a legrégibb és legkikezdhetetlenebb magyar 

hagyományba, s ezen túl az európai uralkodókkal is egy sorba helyezi, hiszen a Györgyhöz 

szóló Instructio prológusa Rákóczit V. Károly császárral és I. Jakab angol királlyal említi 

együtt, akik szintén írtak intelmeket fiaiknak.  

Kérdéses lehet azonban, hogy ebbe a tudatos dinasztiaépítésbe mi okból került bele 

a másodszülött fiú is, akit apja ‒ annak ellenére, hogy Györgyöt már életében 

megválasztatta utódjául ‒, az iskolából az életbe való kilépésekor ugyanúgy ellátott 

instrukciókkal, és akinek ugyanolyan (sőt fényesebb) búcsúünnepséget szerveztek, mint 

Györgynek. Ennek bizonyára nem csupán a közismerten elfogult szülői szeretet lehetett az 

oka, amellyel a fejedelmi pár Zsigmondot kitüntette. Talán nem tévedünk, ha feltételezzük, 

hogy a most bemutatott, Zsigmonddal kapcsolatos nyomtatványok előrevetítik és némileg 

igazolják Péter Katalin azon feltevését, hogy I. Rákóczi Györgynek Erdélyen túlmutató, 

nagyra törő politikai tervei lehettek kisebbik fiával kapcsolatban.
185

 Erre enged 

következtetni Péter Katalin szerint, hogy az öreg fejedelem nem Györgyre, hanem 

Zsigmondra hagyta hatalmas jövedelemmel bíró magyarországi birtokait, ami az erdélyi 

fejedelemség szempontjából logikátlannak tűnik, de valójában nagyon átgondolt lépés, ha 

feltételezzük, hogy a tervezett lengyelországi hadjárat végén „Zsigmondnak jutott volna a 

lengyel trón, s innen kiindulva, a magyarországi birtokokra támaszkodva nyerhette volna el 

a magyar királyságot. Ez a királyság mind Erdély, mind Lengyelország erejére 

támaszkodhatott volna, de a szultántól mégis függetleníthette volna magát. Ez a merész 

elképzelés ekkor szinte az egyetlen járható útja lett volna a nemzeti függetlenség 

megvalósításának, de ez is szertefoszlott a fiatal Rákóczi Zsigmond korai tragikus 

halálával (1652).”
186
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 HARGITTAY 1995, 467. 
184

 Feiedelmeknec serkentö oraia, az az Marcvs Avrelivs csaszarnac eleteröl az hires Gvevarai Antaltol ... 

irattatot három könyvec, mellyeket ... deac nyelvre forditot es ... meg vilagositot Wanckelivs Ianos, most 

penig ez Serkentö oranac elsö és harmadic könyveit ... Rakoczi Györgynec parancsolattyara magyar nyelven 

tolmacslotta Pragay Andras szerencsi prédicator, Bartphan, Klösz, 1638, RMNy 1400. 
185

 PÉTER Katalin, Zrínyi Miklós terve II. Rákóczi György magyar királyságáról, Századok, 1972, 664–665. 
186

 BITSKEY István, Irodalompolitika Bethlen Gábor és a két Rákóczi György udvarában, MKsz, 1980, 13. 
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 De ne szaladjunk ennyire előre. A dolgozat tárgyát képező nyomtatványokból 

kitűnik, hogy a hercegek szempontjából egyelőre az alkalmasság bizonyítása a cél. 

Helyesen nevelték őket, s ők maguk a vizsgán való megfeleléssel bizonyították 

rátermettségüket. Ezt Bisterfeld így foglalja össze az 1639-ben Leidenben megjelent De 

uno Deo Patre
187

 című munkájának Rákóczi Zsigmondhoz és Györgyhöz intézett 

ajánlásában: „Isten iránti természetes hajlandóságotok, őszinte kegyességetek és a 

bennetek naponként jobban és jobban megmutatkozó heroica virtus ragyogó sugarai 

annyira megélesítették mindannyiunk szemét, hogy felismeri bennetek ingadozó hazánk 

szilárd tartóoszlopait…”
188

 Nyilvánvaló tehát a fényes események által sugallt 

metanarráció: ha a fejedelemfiak a kálvinista politikai gondolkodás szerint örökösei az 

uralkodásra alkalmassá tevő heroica virtusnak, akkor örökösei a fejedelmi hatalomnak is. 

 

 

II. 2. 3. Peregrináció 

 

 Miután Zsigmond vizsgaelőadása végén elhangzott a társaktól és a Keresztúritól 

való szívélyes búcsú, s egy diák elénekelte az iskola hattyúdalát, a schola aulica viszonylag 

hosszú időre bezárta kapuit, hogy csak 1652-ben nyíljon meg újra, a későbbi I. Rákóczi 

Ferenc kedvéért, ezúttal is Keresztúri irányításával. 

Itt vetődik fel a kérdés, hogy a Rákóczi-fiúk otthoni taníttatása miért nem egészült 

ki külföldi tanulmányúttal, hiszen – ahogy azt Monok István a Rákóczi-család 

könyvtárának a kor hasonló gyűjteményeivel való összehasonlítása közben megállapítja – 

ekkor az európai arisztokrácia gyermeke „az udvari nevelés után általában bekerült a 

nyilvános oktatási rendszerbe, tehát egyetemre ment, vagy a számára külön kialakított 

felsőfokú intézmények (Ritterakademie, Académie de la Noblesse, Collegium Nobilium, 

Accademia Reale stb.) valamelyikében. [Sic!] Ezután hosszabb-rövidebb külföldi utazás – 

peregrinatio academica, de gyakrabban már Kavalierstour – következett. A [kortárs európai 

arisztokraták a] tanulmányi évek alatt alapozták meg a saját külön gyűjteményüket, amely 
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 Johannes Henricus BISTERFELD, Ioh. Henr. Bisterfeldii Nasovii, philosophiae in illustri schola Albensi 

profess. de vno Deo patre, filio ac spiritu sancto mysterivm pietatis contra Iohannis Crellii Franci, De vno 

Deo patre libros dvos breviter defensum, Lvgdvni Batavorvm, ex officina Elseviriana, 1639, RMK III. 6210. 
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 „Quae quidem pulcherrimae dotes vobis praesto sunt, divina indoles, sincera pietas, seque indies magis 

magisque exserens heroica virtus, quarum nitidissimis radiis ita omnium oculos perstringitis, ut vos 

firmissima nutantis patriae columnia agnoscant…” BISTERFELD 1639, *3b–4a. 
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a család több generációjának könyvtárát bővítette.”
189

 Bár nem általános,
190

 de előfordul a 

korszak magyarországi és erdélyi főúri családjaiban a peregrináció, elég például Batthyány 

Kristóf, a Bethlen-fiúk, esetleg Thurzó Imre vagy Haller Gábor esetére gondolnunk.
191

 

Ennek megfelelően hangsúlyozza Szepsi Korotz György a Királyi ajándékhoz írott 

ajánlásában a külföldi akadémiák látogatásának fontosságát is a hazai iskolázás után: 

„amely végre az régi hatalmas urak fejedelmek fiokat hű és tiszta életű, tudós 

tanítómesterek kezében szokták bízni: idejekorán pedig idegen országokba is, jó 

gondviselés alatt elbocsátani…”
192

 

Ahogy Szabó András Péter megállapítja, egészen nyilvánvaló, „hogy Rákóczi 

Györgynek nem jelentett volna problémát fiai külországi taníttatása. Soha annyi, Erdélyből 

vagy a Partiumból érkezett fejedelmi alumnus nem tanult nyugati egyetemeken, mint 

akkoriban. Ha kiküldte volna fiait, vagy legalább Zsigmondot, került volna rövid úton 

megbízható magyar nevelő is. A testvérek mégis otthon maradtak. Szabó Miklós és Tonk 

Sándor kora újkori erdélyi peregrinusokról összeállított kötetében egyetlen külföldön 

tanuló Rákóczit sem találunk.”
193

 Szabó András Péter szerint „Zsigmond és az ifjú György 

udvari nevelkedésére a fejdelem szigorú felügyeletre való görcsös törekvése is 

magyarázatot adhat. Aggodalma, ha ugyan ilyesfajta aggodalom áll a háttérben nem 

irreális”,
194

, hiszen „A könyveknél olykor bizony csábítóbb volt a nyugati egyetemi 

városok pezsgő diákélete.”
195

 A Rákóczi-testvérek otthonmaradásának legvalószínűbb okát 

végül nem a „bibliás őrálló” fejedelem személyiségében, hanem a kor szokásaiban találja 

meg Szabó – ami ugyan némileg ellentmond a fenti Monok-féle megállapításnak: „A 17. 

                                                 
189

 MONOK István, A Rákóczi-család könyvtárai 1588–1660, Szeged, Scriptum, 1996 (A Kárpát-medence 
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Károly, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1862, 4–28. 
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 SZEPSI KOROTZ György, Királyi ajándék = Magyar gondolkodók 17. század, szerk. TARNÓCZ Márton, 

Bp., Szépirodalmi, 1979 (Magyar Remekírók), 51. 
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 SZABÓ 2001, 71. 
194

 SZABÓ 2001, 72. 
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 Ezért is jött létre a peregrinációs instrukció műfaja, melyben felsorolják a kifogásolható 

magartásformákat. Pl. Bethlen Gábor instrukciója unokaöccsének, Péternek. Lásd LUKINICH 1926, 90–91. 

vagy Vér Judit utasítása Teleki Pálnak és kísérőinek (1695) lásd Teleki Pál külföldi tanulmányútja, Levelek, 

számadások, iratok 1695–1700, szerk. FONT Zsuzsa, Szeged, 1989 (Fontes Rerum Scholasticarum, 3), 7–8. 

Batthyány Kristóf és Bethlen Péter peregrinációja sem volt éppen zökkenőmentes ilyen szempontból. Lásd  

SZELESTEI 1998, 57. és MONOK ISTVÁN, GÖMÖRI György, Adalékok Iktári Bethlen Péter peregrinációjának 

történetéhez = A Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI, Bp., 1989, 200. 
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században, az udvari iskolák virágkorában, az uralkodói sarjak a művelt Európában 

mindenhol távol maradnak az egyetemektől. Képzésükről helyben, ellenőrzött 

körülmények között gondoskodott egy vagy több válogatott tudós.”
196

 A témával 

foglalkozó történészek és irodalmárok a fejedelemfiak peregrinációjának hiányából 

kifolyólag egészen az elmúlt időszakig kénytelenek voltak tehát elkönyvelni a szigorúan és 

tervszerűen „domi doctus” Rákóczi-fiúk toposzát. Eddigi ismereteinket, miszerint az 

uralkodói képességek megszerzését és a fiaik nevelését az ünnepélyes búcsúvizsga után 

lezártnak tekintette a fejedelmi pár, Dörnyei Sándor egy nemrégiben megjelent 

tanulmánya
197

 azonban nagyban módosítja. Ebből a rövid, de annál jelentősebb írásból 

kiderül, hogy szó sincs tervszerű „otthontartásról”, sőt az ifjabb György esetében éppen 

eltervezett, de objektív okból elmaradt európai körútról beszélhetünk. Az út Johannes 

Lösel, rostocki orvos vezetésével ment volna végbe, akinek a halála alkalmából 1655-ben 

megjelent traktátusból
198

 kiderül, hogy Löselt 1636-ban Rostockban érte az ajánlat, hogy 

vegye át a Rákóczi-fiúk nevelését. Lösel 1637-ben Erdélybe is utazott, hogy az ifjabb 

Györgyöt a schola aulicából való távozása után európai peregrinációba kísérje.
199

 Hogy ez 

a tanulásra összpontosító peregrináció vagy a kissé könnyedebb Kavalierstour lett volna, 

nem tudjuk, mindenesetre feltételezhető, hogy az utazás fejleszthette volna az 

uralkodójelölt nyelvtudását, csakúgy, mint – a helyi nevezetességek megtekintésén 

keresztül – esztétikai érzékét, valamint kibővíthette volna az uralkodáshoz szükséges 

ismereteinek körét.
200

 „Lösel [mindenestre] nagyon alkalmasnak mutatkozott [kísérőnek], 

hiszen 1630-tól az Odera menti Frankfurtban, Lipcsében és Wittenbergben tanult, 1632 

áprilisában filozófiai doktorátust is szerzett, de hallgatta a neves orvos, Daniel Sennert 

előadásait is. Ezután Ruthwen svéd tábornok fiának a nevelője volt. 1634–1635-ben 

tanítványával meglátogatta Lübecket, Hamburgot, a Rajna menti Frankfurtot, a 

schwalbachi fürdőt, Lotharingiát, és végül Párizst. Az ifjú ezután katonai pályára lépett, 

Lösel pedig egyedül folytatta peregrinációját. Járt Londonban és Dániában is.
 
A fejedelem 

azonban meggondolta magát: a háborús zavarok miatt nem akarta fiát elengedni 
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 SZABÓ 2001, 72. 
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 DÖRNYEI Sándor, Rákóczi György és Johannes Lösel = „…mint az gyümölczös és termett 

szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. STEMLER Ágnes, VARGA Bernadett, 

Bp., OSzK–Balassi, 2010, 117–119. 
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 Honor exequialis, amplissimo, excellentissimo, experientissimo Dn. Johanni Loeselio, phil. et med. d. 

anatomiae et botanices p. p. clarissimo... factus nomine rectoris et senatus Academiae Regiomontanae, 

Königsberg, 1655. 
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 DÖRNYEI 2010, 118. 
200

 Lásd erről TOMA Katalin, Nádasdy István európai tanulmányútja, A Kavalierstour alkalmazása a magyar 

főúri nevelési gyakorlatban = Idővel paloták…, Magyar udvari kultúra a 16–17. században, szerk. G. ETÉNYI 

Nóra, HORN Ildikó, Bp., Balassi, 2005, 192–214.  
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(»intercedentibus turbis militaribus peregrinatione committere, Principem Filium, nec 

vellet, nec posset«). Rákóczi ekkor mintegy kárpótlásul felajánlotta Löselnek a fejedelmi 

udvari orvosi állást (»Archiatri ei obtulit munus«). Lösel azonban arra hivatkozva nem 

fogadta el a felkínált lehetőséget, hogy még nem szerezte meg a legmagasabb orvosi 

fokozatot, a doktorátust, és nem tud magyarul. Lösel erdélyi tartózkodása ez után nem 

tarthatott sokáig.”
201

 

Nem meglepő ez az óvatosság a háború sújtotta vidékek látogatásával kapcsolatban. 

Elég itt utalnunk arra, hogy a fejedelmi pár milyen gyengédséggel és odaadással viseltetett 

gyermekei iránt kora ifjúságuktól fogva. Levelezésükben többször felbukkan a fiaik 

egészségi állapotát taglaló féltés. A fejedelem például így ír Lorántffy Zsuzsannának 1632. 

július 5-én: „Az gyermekek jól vannak. Ugy vagyon, Zsigó kezdett volt hánni szombaton, 

de most fel vadnak.”
202

 Máskor az anya aggódik György miatt: „Írja kegyelmed, hogy 

hideg volna oda, és Rákóczy György okallotta volna az vállba vágott mentébe az 

templomba az hideget…”
203

 Az 1633-as pestisjárvány alkalmával is óvatosságukról 

tesznek bizonyságot a szülők, amikor a betegség által nem érintett Szebenbe küldik 

hosszabb időre a gyermekeket.
204

 Ennek a féltő szülői szeretetnek a megnyilvánulása tehát, 

hogy a leendő uralkodót nem engedték háborús övezetbe, akár további külhoni 

akadémiákon való pallérozódásának elmaradása árán sem. 

Talán nem tévedünk nagyot a végül meghiúsult utazással kapcsolatban, ha 

feltételezzük, hogy az ifjú Rákóczi György tantervének egy modern európai körúttal 

történő kiegészítésének ötlete – Bisterfeld mellett – éppen a több külföldi egyetemet 

megjárt Keresztúri Pál tanácsára jött volna létre. 
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 DÖRNYEI 2010, 118. 
202

 I. Rákóczi György levele Lorántffy Zsuzsannának, Komána, 1632. július 5. = MHHD 24, 1. 
203

 Lorátffy Zsuzsanna levele I. Rákóczi Györgynek, Szamosújvár, 1635. december 1. = MHHD 24, 8. 
204

 Lásd Georg KRAUS, Erdélyi Krónika 1608–1665, ford., kiad., VOGEL Sándor, Bp., Ómagyar Kultúra 

Baráti Társaság, 1994, 142–143., idézi SZABÓ 2001, 66. 
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II. 3. Keresztúri nyomtatott művei – új kánon 

 

 

A disszertáció következő fejezetének témája a Keresztúri-életmű egyes műveinek 

bemutatásán túl azok szerzőségének újabb szempontok szerint való átgondolása. Ennek 

függvényében némileg módosítanunk kell az életmű tartalmát a Dienes Dénes 

monográfiájában kialakított kánonhoz képest. Míg Dienes nem veszi fel a Keresztúri 

művek közé a Rövid fundamentum
205

 című kiadványt, addig mi – az alábbiakban 

összegzett érvek alapján – azt az életmű részének tekintjük. Ugyanakkor kevéssé tartjuk 

valószínűnek, hogy a Papistak meltatlan üldözese a’ vallasert című munka szerzője 

Keresztúri lenne, ezért azt törölnénk a kánonból. Szintén ebben a fejezetben értékeljük 

Nagy Levente azon felvetését, hogy a gyulafehárvári román nyelvű Újszövetség és 

Zsoltároskönyv fordításában Keresztúri is részt vett volna. 

 

 

II. 3. 1. Csecsemő keresztyén 

 

 

Keresztúri első nyomtatásban megjelent munkája a schola aulica életéhez kapcsolódik, 

ugyanis ő volt a hercegek felkészítője az 1637 augusztus 15-én lezajlott konfirmációs 

vizsgájukra. A Rákóczi-fiúknak először hitük alapismereteiről kellett beszámolniuk a 

Heidelbergi Káté magyarázatokkal bővített teljes anyagából, majd bibliai idézetek 

sokaságával bocsátkoztak vitába Roberto Bellarmino legfontosabb dogmatikai tételeivel. 

Az esemény „így a fejedelmi reprezentáció fontos elemévé, a fokozatosan kiformálódó 

dinasztikus igény első megnyilvánulásává vált.”
206

 A vizsga anyagát először latin nyelvű 

katekizmusként adták ki 1637-ben Gyulafehérvárott Christianus lactens … címmel.
207

 Ez 

elé írta latin nyelvű üdvözlő versét a Rákóczi-fiúkhoz Geleji Katona István. A Christianus 

lactens … egy évvel később, 1638-ban magyarul is napvilágot látott Gyulafehérváron, 
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 Gyulafehérvár, 1645, RMNy 2102. 
206

 HELTAI, 2008, 131. 
207

 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Christianus lactens, quem... dn. Georgius et dn. Sigismundus Rakoci... universis 

auditoribus applaudentibus repraesentarunt, quando tyrocinium Christianismi sui deposuerunt in solenni 

examine, quod 15. Augusti anno 1637. celsissimus Transylvaniae princeps praemitti voluit administrationi 

Sacrae Coenae, in qua postridie hi duo suae Celsitudinis filii fidem suam publice primum obsignarunt, 

praeeunte Paulo B. Kereszturi, praeceptore illustrium dominorum, Gyulafehérvár, 1637, RMNy 1674. 
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Csecsemő keresztyén … címmel.
208

 A magyar kiadás annyiban tér el a latintól, hogy ebben 

nem szerepelnek Gelejinek, Alstedtnek, Piscatornak és Bisterfeldnek a Rákóczi fiúkhoz 

intézett köszöntő versei. A mű kiadását a fejedelem szorgalmazta, Keresztúri később így ír 

erről: „Söt ezt-is azon mindent láto Istenre támasztom, hogy soha csak gondolkodásom-is 

arrol nem volt, hogy valaha e’ kis irásomnak szem eleiben kelletnéc érkezni, hanem 

minekutánna a’ mi kegyelmes Urunknac, Fejedelmünknec jora indult méltatlan 

oktatásomra bizattatott szerelmes két fiánac az igaz vallásban való szép életüket köz helyen 

meg-probáltam volna.Tettzéc az ö Nagyságánac tsak hamar, hogy a’ meg-hallott probát 

minden rendi szerént le-iratván, ö Nagyságánac bé-adnám. Kedvetlen valéc e’ dologhoz jo 

ideig […] Annak-utánna az ö Nagysága effelöl való Fejedelmi bölts végezését illetlen 

ellenkezésemmel késleltetni lehetetlen vala.”
209

 A könyvet „Rákóczi Györgynek 

Erdélyországának fejedelmének iratott Dedicatio”, aláírója Rákóczi Zsigmond, valamint 

„Rákóczi Zsigmond orátiocskája, melyet az examen előtt mondott” vezetik be. Mind az 

ajánlás, mind a „szónoklatocska” az ifjak neveléséről értekezik, megemlítve a fiúk előző 

tanárát, Prónai Mátyást is és forrásul szolgálva Keresztúri pedagógiai nézeteinek 

rekonstruálásához.  

A továbbiakban a mű két fő részre oszlik: az első a Keresztyényi vallásról való 

chatechizmus a Heidelbergi Chatechizmusnak rendi szerint – ez a Heidelbergi Káté egyéni 

ortodox nézőpontú magyarázatának tekinthető,
210

 a második pedig: A vallás dolgában való 

vetélkedő kérdések. Még az előbbi a Heidelbergi káté sajátosan átdolgozott, kibővített, 

mintegy tankönyv-szerűvé tett változata, addig ez bibliai locusokra támaszkodva 

kontroverz módon vitázik Roberto Bellarminonak a Disputationes de controveriis 

christianae fidei advesus huius temporis haereticos című művében kifejtett nézeteivel.
211

 A 

Bellarmino elleni érvelés ez időben számos külföldi egyetemen is a tananyaghoz tartozott, 

így például a puritán demokratizmus legkövetkezetesebb hirdetője, az emiatt Angliából 

száműzött William Amesius 1625-ben Bellarminus enervatus
212

 címen könyvet adott ki, 
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 KERESZTÚRI 1638, RMNy 1721. 
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 KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Fel-sördült keresztyen, ki tsetsemö korátul fogván az Isten beszédénec ama tiszta 

tején, a mennyei titkoknac tanulásában ditsiretessen nevekedék, es az Istennec minden fegyverét fel-öltözvén 

ama Cerberus titkos erejéböl támadott hitető orvos doctornak pokoli orvossággal meg-büszödött patikáját el-

rontá, és magát vastagon meg-ostorozá. Mellyet az Isten népénec gyözedelmessen hirré ad Kereszturi 

Pal...Várad, 1641, *3v, RMNy 1914. 
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 CEGLÉDY Sándor, A Heidelbergi Káté magyarországi magyarázatainak története 1791-ig = Tanulmányok 

a Magyarországi Református Egyház történetéből I., A Heidelbergi Káté története Magyarországon, szerk. 

Bartha Tibor, Bp., 1965 (Studia et Acta Ecclesiastica, 1), 133–134. 
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 Ingolstadt, 1586–1593. 
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 William AMES, Bellarminus enervatus, sive disputationes anti-Bellarminiane, in illustri Frisiorum 

Academia, quae est Franekerae, publice habitae a Guilielmo Amesio …, Hafniae, 1625. 
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mely tanítványainak a nagy jezsuitát cáfoló disputációit tartalmazza, s az ötven vitatétel 

közül harmincnyolcnak magyar diák volt a respondense.
213

 

 A könyv hatásáról is érdemes néhány szót szólnunk, már csak azért is, mert ez a mű 

nem csak katolikus bírálatban részesült, de az alsó-magyarországi részek protestánsai is 

találtak benne kivetnivalót. Erre a − későbbiekben a Papistak meltatlan üldözése a 

vallásért …
214

 című vitairat szerzőségének kérdéséhez is kapcsolódó − momentumra 

Balázs Mihály és Keserű Gizella hívták fel a figyelmet.
215

 A szerzőpáros két 1638-ból 

származó levelet közölt: az egyikben Serédi János
216

 írt barátjának, volt tanítványának, 

Medgyesi Pálnak, a másikban pedig Medgyesi ezt továbbította − néhány kísérő sorral − I. 

Rákóczi Györgynek.
217

 

Serédi az erdélyi fejedelmi udvarral való együttműködés jegyében figyelmezteti 

Medgyesit: „Az mely írást az ő N[agysága] F[ejedelem] fiai praeceptora is kibocsátott, 

Lactens Christianus (úgy tetszik) titulus alatt, sok ember, tudós értelmes penig, még a 

kegyelmetek vallásán valók is megütköztenek rajta, aminemö crassos errores admittált 

[durva hibákat hagyott benne], nem olvasta a jámbor az mostani református 

theológusoknak írásit, és hogy a tolvajnak, s Péter Apostolnak kénját a Krisztus kénjánál 

nagyobbnak merte írni, vagy ahhoz hasonlónak! S nem olvasta amazt: O vos omnes qui 

transitis et videte si est dolor sicut meus etc.! És annál inkább álmélkodunk rajta, hogy 

püspök és Alstedius uramék is epigrammákkal ékesítették az irást. Elhittük penig, hogy ő 

kegyelmek külömbet vallanak, Alstedius uram írásiban nyilván különben olvasom.”
218

 

A kifogásolt hely Keresztúri Pál művének latin és magyar változatában: „Deus mi, 

Deus mi, quare me dereliquisti? Ubi Christus iram Dei se sensisse ostendit. Nam si tantum 
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 CZEGLE Imre, Amesius korai magyar tanítványai, Ismeretlen franekeri disputációk 1624-1625-ből, 
Különnyomat az Acta Historiae Litterarum Hungaricarumból, Szeged, 1972 (Irodalomtörténeti dolgozatok, 

22), 107–123. Lásd még a Bellarmino elleni vitákról: BITSKEY István, Bellarmino-Rezeption und 

Antibellarminismus in ungarn 1590–1625 = Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock, hg. Dieter 

BREUER, Wiesbaden, Harrassowitz, 1995, II, 809–815. 
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 RMNy 2044. 
215

 BALÁZS Mihály, KESERŰ Gizella, Két elfelejtett régi levél (Medgyesi Pál 1638-ban) = Szolgálatomat 

ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. CSÁSZTVAY Tünde, NYERGES Judit, Bp., MTA 

Irodalomtörténeti Intézet–Balassi, 2009, 17–29. 
216

 Serédi Jánosról peregrinációja előtt rektor volt Bártfán, itt Medgyesit is itt tanította. 1624–1626 között 

Wittenbergben tanult és Balthasar Meisnernél disputált, hazatérése után előbb Nagysároson, majd Eperjesen 

lett az iskola rektora, 1638-tól 1656 után bekövetkezett haláláig pedig különféle városi hivatalokat töltött be. 

Zoványi megemlíti még, hogy üdvözlő verset írt Madarász Mártonnak Balthasar Meisner fordításaként 

megjelentetett, evangélikus postillákat és elmélkedéseket tartalmazó kötetéhez, s az RMNy ezen kívül 

regisztrálja azt is, hogy az 1645-ben napvilágot látott lőcsei énekeskönyvben olvasható a Jézus a keresztfán 

függvén kezdetű, németből fordított éneke is. 
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Medgyesi Pál I. Rákóczi Györgynek, Debrecen, 1638. szeptember 21. és Serédi János Medgyesi Pálnak, 

[Bártfa], 1638. szept. 15. Őrzi (Medgyesi kísérőlevelével) a gyulafehérvári káptalan Batthyáneumban 

található levéltára. 
218

 BALÁZS–KESERŰ 2009, 27. 
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in corpore passus fuisset, cur ita exclamasset? Latro ille pius aequales vel majores sensit 

dolores corporales, et Petrus inversus crucifixus similiter. Ergo Christus amplius quam 

corporales dolores sensit.”
219

 és: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? 

Holott megjelenti az Christus, hogy ő az Istennek haragját érezte. Mert ha csak testben 

szenvedett volna, miért kiáltott volna fel így? Az üdvözült tolvaj egyenlő, avagy még 

nagyobb testi fájdalmat szenvedett, Szent Péter fővel alá fordítva feszítetett fel az 

keresztfára, mégis egyik sem kiáltott fel ilyen szókkal. Hát az Krisztus nagyobb kínt 

szenvedett az testi fájdalmaknál.”
220

  

Valóban igazuk van a közreadóknak, amikor „kimódolt okoskodás”-nak minősítik 

ezt a gondolatmenetet, hiszen Keresztúri pont azt hangsúlyozza, hogy Krisztusnak a testi 

szenvedésnél lényegesen többet, az Atyától való eltaszítottság állapotát, a kárhozatot 

kellett átélnie, amivel nyilván több kín járt. Serédi szavaiban inkább „a rendíthetetlen 

hithűség kinyilvánításá[t kell látnunk], annak látványos kinyilvánításá[t], hogy evangélikus 

létére egy cseppnyi engedményt sem hajlandó tenni a katolikusoknak, sőt hitbeli 

szövetségeseit is igyekszik megóvni tőlük.”
221

 Medgyesi pedig – a szempontunkból 

érdekes együttműködés jegyében – fontosnak tartja külön felhívni a fejedelem (és 

Keresztúri) figyelmét a Serédi-levél inkriminált részletére: „Ugyan maga levelét küldöm 

Nagyságodnak, az mivel Keresztesi Uramat az Lactens Christianusban examinálja, én egy 

elsőben nem hittem, hanem nálam lévén egy pagina 104. találtam föl, ő kegyelmének nem 

árt hírré tenni.”
222

  

 

 

II. 3. 2. Fel-sördült keresztyén 

 

 

Keresztúrit a Csecsemő keresztyén megjelenése akaratlanul is hitvitázóvá tette, ugyanis 

írása nem csupán Serédi számára szolgáltatott alapot a kritikára, de sokkal inkább 

Esterházy nádor udvari papjának, a jezsuita Hajnal Mátyásnak, aki „Ki tett czégér, melly 

alatt fel-talállya akár-ki-is, minémű poshatt és mérges tejet fejt Kereszt-úri Pál Erdélyben 

eggy Catechisisnek tömlöjébe neminemü Hajdelberga -táján nőtt és hizlalt teheneknek 

tölgyéből a nem régen született Chechemő Keresztyénnek szoptatására. Melly meg-
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orvosoltatik eggy keresztyény orvosdoctor által.”
223

 címmel tette közzé kifogásait. A mű 

természetesen név nélkül jelent meg, hisz közvetve bár, de a fejedelmi családot támadta. 

Hajnal a Csecsemő keresztyén szerkezetét követve pontról pontra vitatkozik az ott 

leírtakkal. A hitvitákban szokásos gúnyos-ironikus stílus itt már a teljes címből is jól 

érzékelhető. Heltai János hívta fel arra a figyelmet a vita kapcsán, hogy „Noha Keresztúri 

kiadványa egy rövid vitairatot is tartalmaz, nem erre felel Hajnal, hanem a Heidelbergi 

Káténak, a reformátusok egyik szimbolikus iratának kibővített változatát tartalmazó főrészt 

támadja meg, s ezzel ő határozza meg a vita témáját, s a retorikai pozíciókat.”
224

 

 Keresztúri erre a támadásra mindjárt a következő évben hasonló hangvételben 

válaszol: „Felsördült keresztyén, ki tsetsemő korátul fogván az Isten beszédénec ama tiszta 

tején, a mennyei titkoknac tanulásában ditsiretessen nevekedék, és ez Istennek minden 

fegyverét fel-öltözvén ama Cerberus titkos erejéből támadott hitető orvos doctornak pokoli 

orvossággal megbüszhödött patikáját elrontá, és magát vastagon megostorozá. Mellyet az 

Isten népénec győzedelmesen hírré ad Keresztúri Pál.”
225

  

Keresztúri sodró lendületű és minden részletre kiterjedő replikája annak ellenére 

gyorsan elkészült, hogy 1640. október 7-én a fejedelem feleségének szóló levelében azt 

olvashatjuk, hogy „Keresztúri uram igen betegen fekszik”
226

. Hogy pontosan mi lehetett ez 

a betegség, arra nem derült fény, de hosszan tartott, mert György november 28-án még ezt 

írja édesanyjának: „Keresztúri uramnak nincs az bemenetelhez kedve, mivel hogy beteg is, 

az mellett egy könyvet ír, kiben arra a könyvre teszen választ kit őkegyelme ellen írtak. Én 

is egy gondviselőt fogadtam, mivel anélkül nem lehetett.”
227

 

Keresztúri szerencsére betegsége ellenére sem vesztette el humorérzékét, ugyanis 

az olvasóhoz intézett ajánlásban Esopus fabulája nyomán ahhoz az agárhoz hasonlítja 

Hajnalt, aki felcsapott orvosnak, pedig nem értett a tudományhoz, s végül homlokon rúgta 

a meggyógyítani kívánt ló. Mivel Keresztúrit a fejedelem inspirálta megtámadott könyve 

kiadására, nyilvánvaló, hogy ellenfele burkoltan bár, de a fejedelmi családot (annak 

tekintélyét, esetleg dinasztikus törekvéseinek ily módon való nyílt kifejezését) támadja: 

„noha motskos irásának rendiben az én nevemen láttatic szegeztetni, de edgy-általlyában a’ 

Fejedelmi méltóságot ingerli.”
228

 Ugyanez a gondolatot még egy helyen megjelenik. A 

Christusnac halalarol és el-temetéséröl című részben arról folyik a vita, hogy Krisztus 
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szenvedését és halálát elrendelte-e az Atya már a teremtés előtt. A Hajnaltól idézett 

tételmondat ebben az esetben: „Jó volna-é igy felelni: Szükséges volt Györgynec meg-

halni, mert halállal fenyegette Pál?” A válaszban pedig ismét a fejedelmi tekintély lesz a 

tét: „Tsak ugy gondolkodol te a’ Christus halálárol, mint valami bünben születtetett 

embernec halálárol? Bezzeg tisztátalan elméd vagyon! Volt-é az Istennec világ teremtése 

elött decrétoma, hogy György meg-hallyon Pálnac lopásáért? […] Kellö Deszpot vagy, azt 

sem tudod mitsoda a’ Christus halála, s-még-is a’ György halálához hasonlitod. Mit akarsz 

itt a’ György és Pál nevével? Itt-is a Jesuitai alattomban valo méreg vagyon, mert a’ 

György néven kívül találtál volna más nevet-is, de azt a’ kinec életét gyülölöd hozod elö, s 

-még igy: Szükséges volt Györgynec meg-halni, vajki jól tudom kit értesz Györgyön: miért 

volna Györgynec szükséges meg-halni? mit vétet néked? Nem hal nem, de él, és hirdeti az 

Urnac ditsöségét.”
229

 A mű további részében Keresztúri kontroverz vitamódszert követ. 

Hajnal „az én irásomat tellyességgel mérges és tehén téjnec nevezi, kétség nélkül ö 

ellenkezö értelemben vagyon”
230

 − írja, s ezért táblázatba foglalva állítja szembe a saját és 

Hajnal tanítását. Negyvenhét alaptanítást sorol itt fel, többek között ezeket: 

 

En igy tanitoc: A’ hitetö Orvos igy tanit: 

Az Isten öröcké valo. Az Isten nem öröcké valo 

Az Isten mindenhato. Az Isten nem mindenhato. 

Az Isten irgalmas. Az Isten nem irgalmas. 

Lészen utolso itélet.  Nem lészen utolso itélet.  

A’ Christus Isten. A’ Christus nem Isten. 

Az Isten volt a’ törvénynec szerzöje. Nem az Isten volt a’ törvénynec szerzöje.  

Ne lopj ! Lopj ! 

 

 Ez a kis válogatás is mutatja, hogy a kontroverz logika következetes alkalmazásával 

Keresztúri nyilvánvalóan az abszurditásig viszi az ellenfél érvrendszerének 

meggyengítését. A mű ezután következő fő részében Keresztúri a következő módszerrel 

alakítja a szöveget: „kérdésekben foglalom mind az ö értelmét, s-mind penig az én 

feleletemet, hogy az egész irás értelmesb lehessen.”
231

 Az így kialakított 58 
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kérdéskörben
232

 előbb a confutatio, majd a confirmatio jegyében végzi el a vitapartner 

állításainak cáfolatát és a saját álláspont megerősítését. A dialógus szövegtere itt legalább 

három szereplőssé tágul: a beszélő, a fiktív vitapartner és a virtuális befogadó egyaránt 

jelen van: a két szembenálló fél érvei közül a harmadiknak, az olvasónak kell választania, 

érte folyik a polémia. Ráadásul ebben a speciális esetben a vita során többféle csoportra 

bomolhat a megcímzett közönség: a vitapartner és megtérítendő hívek mellett a szövegnek 

figyelembe kell vennie a joggyakorló patrónust (az irat kiadásának mecénását), vagyis a 

fejedelmi házat is.
233

 A meggyőzés érdekében váltakozik a szövegben a polemikus, 

apologetikus, hitvalló és értekező beszédmód, a stilisztikai eszköztárából pedig nem 

hiányzik a gúny és a kellően szatírikus hangnem, különösen ami az ellenfél jellemrajzát 

illeti. Ez a humoros, színes emocionális töltet teszi a Felserdült keresztyént minden 

dogmatikai komolysága mellett máig szórakoztató olvasmánnyá.
234

 

Dienes Dénes a vitairatot bemutatva többek közt két körülményre hívja fel a 

figyelmet: egyrészt, hogy szembetűnő Keresztúri jártassága a kortárs római katolikus, 

illetve a reformáció előtti szerzők műveiben, hiszen könyvében csak ilyen 

referenciaszövegeket hoz,
235

 másrészt, hogy a bibliai hivatkozások nagy száma és a mű 

megírásának rövidségének arányából, valamint az idézett locusok nem konkrét 

szövegszerű átvételéből, hanem szabad idézéséből látszik, hogy Keresztúrinak memoriter 

kellett ismernie a Szentírás nagy részét.
236

 A vitairat zárósoraiból pedig − „Jól megjegyezd 

kedves olvasó, mert írásomnak az eleit igen kedvelé [Hajnal], így szólván: A kezdet jó. Így 

cselekedék ám az Isten az ő eklézsiájával, hogy még az ő ellenségeinek szája által is vallást 

tétet az igazságról, mint ám a Sátán is megvallá a Krisztust az Isten Fiának lenni, mondva: 

Jesus, magasságbéli Istennek Fia.”
237

− kitűnik, hogy a vita tétje nem a totális győzelem, a 

másik fél meggyőzése, hanem sokkal inkább a saját (a már kialakult, megszilárdul 

dogmarendszert ismerő és elfogadó) közösségének erősítése hitében, és személyes 

lelkipásztori pozíciójának a tiszta tant hirdetők közé való (vissza)helyezése.
238

 Az, hogy a 

latinul idézett szövegrészeket Keresztúri minden esetben magyarul is megadja, 
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értelmezhető a feltételezett széles olvasóközönségnek tett gesztusként, hiszen Hajnal 

nyilván fordítás nélkül is érthette azokat. Ezzel a gyakorlattal Keresztúri azt a 16−17. 

század fordulóján jellemző protestáns szerkesztői gyakorlatot alkalmazza, amelyről 

Hargittay Emil így ír: „a fordítási-szerkesztési technikát illetően létezett egy − nevezzük 

így − vulgáris, vagy protestáns-humanista stílus, amely a citátumok lefordítását jelentette, s 

létezett egy katolikus-jezsuita módszer, amely a latin nyelvű idézési technikát részesítette 

előnyben. A kétféle módszer között voltak átmenetei megoldások, például egy-egy műben 

az idézetek nagyobb része magyar, kisebb része latin nyelven jelent meg. Más esetben 

műfajtól függően katolikus műből is hiányoznak a latin idézetek (például Pázmány 

Kempis-fordítása.)”
239

 

Keresztúri műve Hajnalt viszontválaszra
240

 késztette, de ennek megjelenése idején a 

fejedelemnek egy másik, alább ismertetett durva hangú polémia miatt nem állt politikai 

érdekében a nádorral való további összeütközés. Hajnal újabb támadására ezért már nem 

érkezett református felelet. 

 

 

II. 3. 3. Talio 

 

 

 A következő hitvitában református részről szintén Keresztúri a szerző, s ez az az 

eset, amikor a papíron kezdett vita nem csak implicit módon lépett ki a vallási-irodalmi 

kontextusból, hanem áthelyeződött politikai-diplomáciai síkra. Lorántffy Zsuzsanna 1641-

ben híres citátumgyűjteményt tett közzé Mózes és a próféták, azaz az igaz keresztyéni 

vallásnak negyvenöt ágazatinak Szentírásbeli győzhetetlen bizonyságtétele
241

 címmel, ami 

tulajdonképpen nem más, mint egy kizárólag bibliai citátumokból álló, negyvenöt alapvető 

kálvinista hittétel bizonyítására szolgáló hitvallás.
242

 A nem mindennapi helyzet, hogy 

teológiai munkával női szerző lép fel, aki még fejedelmi személy is, 1642 elején támadásra 
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serkentette az erdélyi fejedelmi család reprezentációjának gyengítésében érdekelteket, akik 

Nova Transylvanica
243

 címmel, nyomtatási helyének megjelölése nélkül jelentettek meg 

ellene egy vitairatot. Ennek egyetlen példánya sem maradt fenn, ám egy titokzatos L. 

„nevű” szerző közzétett egy gúnyverset, amelyet egy 18. századi kéz írt egy közelebbről 

meg nem nevezett könyvtábla belsejére, s amely állítólag ebből a pamfletből származik. A 

vers a következő: 

    

Hajdon Frigyládáját borjas tehén vitte, 

   Míg ígéret földjén megtelepítette,  

   Terhe alatt bőgve csendesen léptete, 

   Amely úton Isten angyala vezette  

 

   Már a hit szekerit egy kancaló rántja, 

   A konty alatt nagy haj s rövid elme hajtja, 

Viszi, de nem tudja, gyeplőt asszony tartja, 

Szedjétek lőcseit, szegét, – porrá rontja.
244

 

 

Az utókor ennek erősen gúnyos hangneméből következtetett aztán az egész irat stílusára. 

Érdemes azonban némi kételkedéssel tekinteni a vers származásának hitelességére, hiszen 

forrásközlőről semmit nem tudunk, ráadásul a szöveg hordozókötetének is hiányzik a 

leírása, tehát eredetijét nem lehet megtalálni. A szöveg egyébként is gyanúsan 19. 

századinak tűnik, így legalábbis kételkedésünknek adhatunk itt hangot a hitelességével 

kapcsolatban. 

 Ezzel persze nem vonjuk kétségbe a Nova Transylvanica minden bizonnyal valóban 

sértő élét, hiszen tény, hogy Rákóczi felháborodásában azonnal a császár elé vitte az ügyet, 

a könyv példányainak begyűjtését és bezúzását, a szerző kinyomozását és megbüntetését 

követelve. Az udvar hajlott is a követelés teljesítésére, mert félt Rákóczi belépésétől a 

harmincéves háborúba. A tényleges intézkedés azonban soká késett, Keresztúri ugyanis 

időközben hasonló stílusban felelt, a már említett Talio
245

 címmel. E válasz lehetőséget ad 

az udvarnak az ügy diplomáciai kiegyensúlyozására.
246

 Esterházy fel is rója a 
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fejedelemnek, hogy a Talio egy rossz ember miatt gyalázza a jezsuitákat mind. (Esterházy 

nádor egyébként sem szimpatizált a Rákóczi-házzal, hiszen mikor a török támogatásával 

Rákóczi György lett a fejedelem, II. Ferdinánd Erdély már megnyert birtoklásáról nem 

akarva lemondani, nemcsak, hogy nem akarta őt elismerni, hanem Esterházy Miklós nádort 

hadsereggel is küldte ellene, ám Rákóczi Rakamaznál megverte a nádor csapatait.) Az ügy 

végül is kompromisszummal végződött. A nyomdákból kikerült példányokat a 

megállapodás szerint mindkét részről összeszedték és megsemmisítették. Az ismeretlen 

szerzőt Széchényi György, esztergomi kanonok, később esztergomi érsek személyében 

találták meg, őt azonban büntetés helyett 1643. november 20-án már csanádi püspökké 

nevezték ki. A követelt büntetés Keresztúri esetében is elmaradt. 

 

 

II. 3. 4. Lelki legeltetés 

 

 

Keresztúri konferenciabeszédeket
247

 tartalmazó műve az 1645-ös 

prédikációgyűjteménye,
248

 a Lelki legeltetés….
249

 Ebben tizenkét prédikáció található, 

melyek textusait a 23. zsoltár versei adják. Keresztúri ezt a könyvét "Lorantfy Susannának, 

Erdély Országának méltóságos fejedelem asszonyának, és az Isten Anyaszentegyházának 

kegyes dajkájának" 
250

 ajánlotta. A könyv előszavából kiderül, hogy a fejedelemasszony 

Váradon vagy Gyulafehérvárott személyesen is végighallgatta ezeket a lectio continuán 

alapuló prédikációkat, ám a tanítás jobb megjegyzésére ki is nyomtattatta őket, hogy "ha a 

mit Ngod kegyes fülekkel buzgóságosan hallgatott, kegyelmes szemeivel nézvén buzgóságos 

kegyességgel olvasgatna is"
251

 Ez a Lorántffy Zsuzsanna udvarában zajló 

igehirdetéssorozat része lehetett a házi istentiszteletek és imaórák Sárospatakon kialakult, 

Medgyesi Praxis pietatisában
252

 népszerűsített gyakorlatának.
253

 „A prédikációk 

                                                                                                                                                    
nagyságod is, ilyen hatalmas gondatlan maga bátorságán Keresztúri uramnak. Bezzeg fogadatlan prókátor 

volt őkegyelme: hiszen a mocskot nem mocsokkal kellene mázolni. … Az mint tekintem, nem szép írás, 

kegyelmes uram. Kiváltképpen az mint az jezsuitákkal bánik, fejedelem személye, méltósága forogván e 

dologban. Bezzeg soha ilyen mordax stílussal nem írnék. …” DIENES 2001, 120. 
247
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egymásutánja későbbiekben összefüggő, gyakorlati erkölcstanná vált a nyomtatás során – s 

joggal feltételezhető, hogy ebben a formában is a napi vallásgyakorlás része lehetett.”
254

 

Bizonyára nem véletlen, hogy éppen itt, a Lorántffy Zsuzsanna által meghallgatott 

beszédsorozatban fordul elő néhány − Keresztúri szövegeire egyébként nem jellemző − 

konkrétnak tűnő utalás az aktuális közállapotokra, a gazdagok felelősségére: „Akire az 

Isten közzületek tútorságot bíz, mindnyájan azok vadtok penig, főképpen a méltóságban 

élők, azt gondoljátok meg, hogy néktek is tútorotok van az Isten, Ha te a te tútorságod alatt 

valókat meg-nyomorgatásoktól nem oltalmazod, az Isten is megnyomorgat téged, avagy 

mást bocsát reád, hogy meg-nyomorgasson.”
255

 Hasonló intés a következő: „Bátor sok 

javai is legyenek valakinek, de ha csak kevés vagyon is azok között, mit nem igazán 

keresett soha a lelki-ismeret örülni azt nem haggya, mert eszébe juttatja [...], hogy talám 

valaki azért az égre kiált az Istenhez.”
256

 És hogy még egyértelműbb legyen a tanítás: „Az 

Isten ád némellyeknek bőséges áldást, de ugy el-osztogattya az Istennek árváira, a 

szegényekre, az ő halálos keserűségek idején, hogy seregenként állanak az Isten eleibe és 

ugy mutogattyák annak Istenes buzgóságát és siránkoznak annak megmaradásáért. 

Ezeknek adta az Isten az áldást.”
257

 Az elsődlegesen nyilván az udvari köröknek szóló 

üzenet persze aktualizálható a nyomtatás során megváltozott (immár szélesebb) közönség 

felé is. Maczák Ibolya megállapítja, hogy a prédikációk kinyomtatása nem csupán az 

olvasóközönséget, de a műfajt és a befogadás módját is megváltoztatta: „Prédikációból 

lelki olvasmány, az egyszeri hallás útján terjedő szövegből visszakereshető, átgondolható 

szöveg vált. Előbbi műfaja a vizsgált protestáns szövegek esetében nyilvánosságot, utóbbié 

magányos elmélkedést feltételez. Érdekes módon a hasonló témájú katolikus kötetek 

estében fordított a helyzet, amennyiben a korábbi kutatások igazolódnak: éppen az egyéni 

kegyességet, a személyes lelkivezetést feltételező lelkigyakorlatos beszédek váltak a 

nyomtatás során a hitszónokok számára segédletté, újbóli, azaz nyilvános használatra 

                                                                                                                                                    
intezni, tsendes lelki-ismerettel költeni és futásának el-töltese utan boldogul vegezni. Fordittatot angliai 

nyelvböl az magyar keresztyéneknek ez szomorusagos utolso idökben kivaltkeppen-valo vigasztalásokra és 

hasznokra Medgyesi Pal, Ur Iesus Christus egy-igyü szolgája által, Debrecen, 1636, RMNy 1639; 2, jav. 

kiadása: Lőcse, 1638, RMNy 1735. 
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 Lásd NAGY Géza, Fejezetek a magyar református egyház 17. századi történetéből, Bp., 1985, (A Ráday 

Gyűjtemény Egyháztörténeti Tanulmányai), 183. 
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alkalmazhatóvá.”
258

  Érdekes elgondolkodni azon, hogy a prédikációk szerkesztettségi foka 

vajon mennyit változott a Lelki legeltetés esetében azzal, hogy kiadásra kerültek. Dienes 

Dénes szerint Keresztúri „kinyomtatott igehirdetéseiből csak fenntartásokkal lehet 

következtetni arra, hogy hogyan is prédikált szerzőjük, azaz retorikai képességeit nem 

jellemzik egyértelműen prédikációi”
259

 Eltekintve attól, hogy a kinyomtatott prédikáció 

megszövegezése is retorikai képességek birtokában történik, elmondható, hogy Keresztúri 

valószínűleg nagyon is komolyan (szó szerint) gondolta, amit Lorántffy Zsuzsannának 

címezve mondott az ajánlásban, hogy ti. „a mit Ngod kegyes fülekkel buzgóságosan 

hallgatott, kegyelmes szemeivel nézvén buzgóságos kegyességgel olvasgatna is.” Vagyis 

azt, hogy az elhangzott és a nyomtatott szöveg alapvetően azonos lehetett. Keresztúri 

prédikációinak felépítése, tagolása, hosszúsága életszerűen arra enged következtetni, hogy 

ezek a prédikációk elhangozhattak nagyjából ugyanúgy, ahogy később sajtó alá kerültek.  

Szövegalkotásában egyébként Keresztúri következetesen felhasználja alapigéje 

összes versét, „középre vágva” helyezve el azokat az egyes prédikációkban s a „Szentírás 

önmagát magyarázza”-elv jegyében a János-evangélium vonatkozó részét, Ezékiel könyvét 

és Lukács evangéliumának szövegét vonja bele az interpretációba, csakúgy, mint Pázmány 

Péter a maga 23. zsoltárt magyarázó beszédeiben.
260

 Ez Maczák szerint közös 

konkordancia használatára vall,
261

 amihez hozzátehetjük, hogy emellett fakadhat egyfajta 

közös (felekezetenként egymástól függetlenül kialakult) hivatkozási kánonból és a Biblia 

bizonyos frekventált locusainak fejből való ismeretéből is. A jó pásztor-toposz egyébként 

is olyan vitasemleges metafora, ami megfelelő felekezetek feletti tartalmi-szerkezeti 

panelek kialakításához.
262
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 MACZÁK 2009, 253–260. Ld. 23. jegyzet: A Bibliában a hivatkozott részeken túl számos – száznál több 

esetben történik utalás a pásztorságra, s ennek körülbelül a felében kimondottan átvitt értelemben használatos 

ez a kifejezés. Megjegyzendő továbbá, hogy több olyan szentírási locus ismeretes, amelyben a pásztor 

metaforája nagyobb összefüggő egységben szerepel, így Zakariásnál (különösen Zak 11,15–17) és 

Jeremiásnál (különösen Jer 25, 34–36). Mindez azt igazolja, hogy nem csupán a már kiemelt, hivatkozott 

részek álltak a hitszónokok rendelkezésére. 
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 „a vizsgált zsoltárokhoz kapcsolódó metafora kifejtéséhez és magyarázatához bizonyos esetekben nagyon 

is hasonló „mikroszerkezeti” megoldások társultak. Keresztúri, Káldi és Pázmány beszédeiben egyaránt 

felmerült az a kérdés, hogy ki a jó pásztor és milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a három szövegrészt 

egymás mellé állítjuk, a tartalmi egyezések tekintetében úgy tűnik, mintha a protestáns hitszónok a két 

katolikus beszéd nyomán kompilálta volna mondanivalóját […] Ez persze aligha fordulhatott elő a 

gyakorlatban, de a példa jól szemlélteti, hogy az effajta tartalmi-szerkezeti panelek – a jó pásztor 

tulajdonságainak felsorolása – felekezettől függetlenül megjelenhetnek a prédikációban …” MACZÁK 2009, 

255. 
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II. 3. 5. Rövid fundamentum 

 

 

1645-ben jelent meg Gyulafehérvárott – szerzője nevének feltüntetése nélkül – Az egész 

kereztyeni vallásnak rövid fundamentomi.
263

 Mivel a címlap hátán található szöveg nélküli 

ajánlás „szerelmes annyának” Petki Borbálálnak, valamint Az egygyügyü kegyes olvasohoz 

címzett Gyulafehérvárt, 1645. júl. 1-jén kelt praefatio alatt Apafi Mihály neve szerepel, 

Szabó Károly – és az ő nyomán többen – Apafi műveként írta le a kis könyvecskét. Ezt a 

feltételezést már Fazakas József megcáfolta, mondván, hogy Apafi tizenharmadik évét se 

töltötte be a kötet megjelenése idején.
264

  

A nyomtatvány valójában három kisebb művet tartalmaz. A D5a lapig tart a címben 

jelzett Rövid fundametomok, mely két részre osztva, (Fundamentumok; Fundamentumok 

magyarázata) kérdés-felelet formában fejti ki a Heidelbergi Káté alapján a református 

tanítás alapjait.  

A címlapon is jelzett második mű a Vigasztalások egy rövid traktátus a D10b lapig, 

melyben előbb A bün miatt megsebesittetet sziveknek kétségbenesés ellen valo vigasztalasi, 

majd A satannak ellenvetesi s azokra valo felelti a’ vigasztalásnak című részek találhatók.  

A harmadik munka egy 10 levélből álló, újabb A füzetjelű ívet tesz ki. Címe: Szent 

irásbeli erössegek es bizonsagok, a’ mellyek a’ pápistakot, Luther, Arminius és Ariusnak 

követöit ez következendö rövid summákban világossan az hamisságról meg gyözik. Ez a 

rész egy bibliai locus-gyűjtemény, mely 39 vitatott hittétel református felfogását támasztja 

alá a Szentírás vonatkozó helyeinek felsorolásával. Ennek végén az olvasóhoz szóló Ved 

eszedbe kezdetű rész datálása Albae Juliae 1645. Aug. 16., Az újrakezdődő ívjelzés és a 

későbbi dátum világossá teszi, hogy a locusgyűjteményt utólag nyomtatták ki és 

függelékként csatolták az első kettőhöz. 

A Szentírásbeli erősségek később több ízben is megjelent önállóan. A váradi 1656. 

évi és a kolozsvári 1672. évi kiadásának címe: Menyország ki-nyittatott egygyetlen-egy 

szoros kapuja …
265

 Belső címként továbbra is megmaradt a Szentírásbeli erősségek. A 

tételek és a felsorolt locusok 90 százalékban megegyeznek az 1645-ös gyulafehérvári 

kiadással. A Szentírásbeli erősségek 39 tétele a Mennyország kapujában 42-re van bővítve.  
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 Az egesz kereztyeni vallasnak rövid fundamentomi. – [2] Megint kétségbenesés ellen való egy-néhány lelki 
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A Mennyország kapuját Herepei János
266

 nyomán Bán Imre
267

 is Apáczai Csere 

János művének tartotta, s ezek alapján Fekete Csaba meg is jelentette Apáczai 

műveként.
268

 Mivel érvelésüket Heltai János részletesen bemutatta,
269

 itt elegendő annyit 

megjegyezni, hogy Herepei egy 1620−22-ben nyomtatott, a Tiszántúli Református 

Egyházkerület Nagykönyvtárában őrzött Jacobus Brandmyllerus műveit tartalmazó 

kolligátumban
270

 található bejegyzésre épít, melyben Apáczai keze írásával olvasható a 

Mennyország kapuja cím, majd alatta egy − az 1645-ös munkában egyébként nem található 

− hittétel és arra vonatkoztatható ötven bibliai locus. Azonban Herepeinek, Bánnak és 

Feketének sem lehetett tudomása arról, hogy az Apáczainak tulajdonított munka már 1645-

ben, majdnem egyező tartalommal napvilágot látott, amikor Apáczai még nem egészen 

húsz évesen a gyulafehérvári főiskola hallgatója volt. (Önálló művei csak 1651-től, 

németországi tanulóútjától kezdve jelentek meg.) Ráadásul Apáczai a Brandmyllerus-

kötetet is csak 1648 után vásárolhatta.
271

 Heltai János részletesen bizonyítja, hogy Apáczai 

nem a munkák szerzője, locus-gyűjteménye legfeljebb az ahhoz írt kiegészítés, nem annak 

előzménye lehet. Heltai Apáczai helyett Keresztúriban találta meg a név nélküli authort.
272

 

Érvelése teljességgel elfogadható, hiszen a Rövid fundamentum felépítése, szerkezete 

valóban egyezést mutat a Csecsemő keresztyén első részével, A keresztyéni vallásról való 

catechismus, majd szintén a Heidelbergai Catechismusnak rendi szerinttel, mely szintén a 

Heidelbergi Kátéra építve fejt ki kérdés-felelet formában egyéni színezetű othodox 

nézeteket.
273

 A Szentírásbeli erősségek a Csecsemő keresztyén második részével, A vallás 

dolgában való vetélkedő kérdésekkel állítható párhuzamba, amely a Szentírásbeli 

erősségekhez hasonlóan szintén vitatkozás céljából összeszerkesztett bibliai idézeteket 

tartalmaz. (A különbség annyi, hogy a Csecsemő keresztyénben a szövegeket is közli 

Keresztúri, itt-ott a maga következtetéseivel kiegészítve.) A Rövid fundamentum középső 

részének, a Vigasztalásoknak a témája a legérdekesebb a mi szempontunkból, hiszen ez a 

Mennyei társalkodás tematikáját hozza: A bün miatt meg sebesittetet sziveknek 
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kétségbenesés ellen valo vigaztalasi található benne. A szöveg célkitűzése egyezik a 

Mennyei társalkodáséval: „Ketsegbeneses az, midön valaki tellyességgel az Istennek 

jóvoltában nem bizik, nagyobnak itélvén az ö gonossagát az Istennek jóvoltánál […] Hogy 

pedig azoknak, a’ kik az Isteni fölséget felette meg-bántották-is, az Istennek irgalmassága 

felöl kétségben nem kelljen esnek …”  Keresztúrit ezek szerint 1644−45 körül olyannyira 

foglalkoztatta a bűnbánat témája, hogy több munkájában is felvetette azt.  

Ha elfogadjuk Keresztúri szerzőségét, itt újabb adalékot szolgáltathatunk 

bibliaismerete és szöveghasználata tekintetében: az olvasóhoz intézett utolsó sorok ui. 

megjelölik, hogy „a Caputok s’ azoknak versei a’ többiben mind a’ Junius Bibliája szerint 

vadnak, csak az Isteni személyek, a’ Christus, és a Szent Lélek Istenségéröl valo erösségek 

Pagninus szerint.”
274

 

 

 

II. 3. 6. Keresztelési prédikációk 

 

 

Heltai János az 1601-től 1655-ig tartó időszak magyarországi könyvtermését műfajelméleti 

szempontból (a teljesség igényével) bemutató monográfiájában mindössze két keresztelői 

prédikációról számol be.
275

 „Mindkettőt Keresztúri Bíró Pál udvari prédikátor mondta el 

1645. április 2-án és 1647. január 15-én II. Rákóczi György és Báthori Zsófia 

gyermekeinek, Ferencnek és a korán elhunyt Zsigmondnak a keresztelőjén. Nem véletlen 

azonban éppen e két keresztelési prédikáció fennmaradása, hiszen a fejedelmi családban 

fontos esemény a fiúgyermek születése. Mint más reprezentációs kiadványok esetében 

látjuk, majd, a Rákóczi család egyik fő politikai törekvése éppen a dinasztia-alapítás, ez 

pedig férfi utódok nélkül nem lehetséges.”
276

 Az előbbi prédikáció sajnos ma már 

példányból ismeretlen, az RMNy egy másik Keresztúri mű kötéstáblájának belsejéből 

kiáztatott kéziratos címleírás alapján adja meg a címét. A korán (néhány hónapos korában) 

elhunyt Zsigmond keresztelőjén tartott beszéd 1647-es kiadásának egyetlen csonka 

példánya a Csurgói Református Gimnázium könyvtárában található. Ebben a 

prédikációban a címlevél után kezdődő beszéd a Példabeszédek 10. részének első versét 

magyarázza Keresztúri a bölcs és a bolond fiúról. A mű végén néhány regula olvasható a 
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bűnről, a hazugságról és a haragról. A prédikációról Petrőczy Éva közölt Keresztúrinak a 

fejedelmi családhoz kötődő bensőséges kapcsolatát és modern homiletikai alapállását 

méltató tanulmányt.
277

  

 

 

II. 3. 7. Egyenes ösvény 

 

 

Keresztúri utolsó 1653-ban, még életében megjelent prédikáció-gyűjteménye az Egyenes 

ösvény.
278

 Ez a könyv huszonkét vegyes teológiai témájú prédikációt tartalmaz, szabadon 

választott textusokkal. (Nyolc az Ószövetségből, tizenkettő pedig az Újszövetségből.)
279

 A 

prédikációk főként a gyakorlati élet által támasztott nehézségekkel foglalkoznak, a 

bűnbánat-megtérés-üdvbizonyosság gondolatkörében maradva körbejárják azokat a 

témákat, amelyből a Mennyei társalkodás is építkezik. Mindenekelőtt a lelki vigasztalásról 

szóló beszédrészt kell itt idéznünk, amely a Mennyei társalkodás irodalmi keretének – a 

dialógusban Isten megszólalásának – teológiai alapja: „Lelki vigasságodrol gondolkodgyál. 

1. Ha örökké csak imátkoznál, lehetneé lelkedben vigasságod? nem, ha az Isten meg nem 

vigasztalna. 2. Ha valamid vagyon mind a szegényeknek osztogatnád, lehetneé lelki 

vigasságod? nem, ha ha az Isten meg nem vigasztalna. 3. Ha kivánnád hogy az igazaknak 

halálokkal legye[n] a te halálod, lehetneé lelki vigasságod? nem, ha ha az Isten meg nem 

vigasztalna. 4. Ha reménlesz az Istenben, lehetneé lelki vigasságod? nem, ha ha az Isten 

meg nem vigasztalna. 5. Ha egész életedbe[n] csak az Istennek irgalmasságát keresnéd-is, 

lehetneé lelki vigasságod? nem, ha ha az Isten meg nem vigasztalna.”
280

 Az Egyenes 

ösvény prédikációiban is visszatérő téma az Isten dolgairól való egyéni elmélkedés 

követelménye: „Ha inkáb hivalkodtok, mint Bibliát olvasnátok, avagy az Istennek 

nagyságos dolgairol elmélkednétek, mint jártok? Olly kárhozat érkezik reátok, a’ mellyben 

örökké siralommal kezdtek elmélkedni a’ ti iszszonyu kinaitokrol.”
281

 Feltűnik itt is az 

imádságban való restség kérdése, illetve a Szentléleknek a hívőben elvégzett munkája az 

imádság kapcsán: „Ha imádkozásodban büneidnek bocsánattyáért el-aluttál, volt benned 
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oly könyörgésnek lelke, a’ ki ki-mondhatatlan fohászkodásokat inditot a’ te szivedben, s’ 

kedvet nyertél a’ te Istened elöt. De minekutánna a’ te büneidnek terhe már el-nyomot 

tégedet, nem szoszollod immár tenéked az Istennek Fia, hanem erös boszszu-állo Isten, ki 

meg-látogattya a’ te álnokságidat a’ te fiaidban-is”
282

. A kegyelemből való kiesés 

lehetősége, vagyis az üdvözülési szorongás, amely a Mennyei társalkodás beszédmódjának 

meghatározója így íródik le: „1. Valamit ez ideig éltél azt tellyességgel el-vesztetted, mivel 

a’ meg-elevenitö kedvet el-üzted töled. 2. Eszedben vészed hogy még ma-is azon az uton 

jársz, a’ mely lassan lassan a’ kárhozatra viszen. 3. Félsz magadban, hogy ez után-is csak 

ollyan veszedelmes életd lészen tenéked, mint ez ideig, mivel te ez után-is különben 

életedet nem tudod rendelni. 4. Azt gondolod, hogy ha ez ideig a meg-elevenitö kegyelmet 

fel nem találtad, el-hitetetd magaddal, hogy már soha fel nem találod. A’ mellyek nagy 

kételkedéseket kezdenek lelkedben nemzeni.”
283

 A megoldás erre a bizonytalanságra 

azonos a Mennyei társalkodás által kínált megoldással: „Az Istennel pedig illyenképpen 

küzdgyél-meg. 1. Ha kiáltasz az Istenhez a’ te büneidnek bocsánattyáért, melyböl foly a’ te 

fel-támadásod, és az Isten meg nem halgat, ne szünyél-meg kiáltani ö hozzá, valamig 

büneidnek bocsánattyát magadban nem érzed. 2. Ha szüntelen elmélkedél a’ te Istenedröl, 

s’ még-is nem vehedd eszedben, ha az Isten tégedet szereté, ne hadd-el az elmélkedést, 

hanem mind a koporsoig elmélkedgyél, valamig meg nem érzed, hogy szeret az Isten 

téged.”
284

  

Az Egyenes ösvényben megnyilvánuló, praxis-elvű tanítás a Mennyei 

társalkodáséhoz hasonlóan értő befogadói közegre talált a 18. században. 1744-ben az 

imádságszerző Árva Bethlen Kata költségén jelent meg újra
285

 A prédikációkhoz kapcsolt 

előszóban Kovács Mihály – Bethlen Kata volt udvari prédikátora, 1744-ben vízaknai 

lelkész – „elmondja, hogy a nagyasszony azért döntött a prédikációk kiadása mellett, mert 

tapasztalta »az hitre, a szentségre vezérlő serkengető hasznos könyvek született 

nyelvünkön szűk voltát.« Az Egyenes ösvény már a második, aminek a nyomtatását ilyen 

megfontolásból támogatta. Ebben a kötetben pedig »theologia practica, az erkölcsöket 

egyenes útra igazító tudomány adatik elő […] Méltó is vala ez a Nagyságod 

dajkálkodására, mert ennek minden levelein a szentség útának kimutatása, a vétkeknek 
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megismerésének és eltávozatásának módja találtatik. Felette nehéz, de az idvességre éppen 

szükséges dolog».”
286

 

 

 

II. 3. 8. A gyulafehérvári román Újszövetség és Zsoltároskönyv egyik fordítója? 

 

 

A legutóbbi időben felmerült az a hipotézis, hogy a gyulafehérvári román Újszövetség
287

 

(1648) és Zsoltároskönyv
288

 (1651) lehetséges fordítói közt találhatjuk Keresztúrit is.
289

  

Nagy Levente rámutatott, hogy a két kiadvány ugyanazon, mind nyelvileg, mind 

teológiailag képzett − a Kárpátokon túli átlagos román teológiai színvonalat talán meg is 

haladó − értelmiségi kör terméke.
290

 (Az egyetlen személy, akit név szerint ismerünk és 

tudjuk róla, hogy meghatározó szerepe volt a két kiadvány létrejöttében, az Simion Ştefan.) 

Nagy feltételezi, hogy a fordítók közt protestánsoknak (konkrétan reformátusoknak) és 

nem csak románoknak is lenniük kellett, hiszen egyrészt kimutatható, hogy a szövegek 

létrehozásához a latin, görög, és ó-egyházi szláv nyelvű bibliák mellett a Károlyi-fordítást 

kontrollforrásként használták, másrészt jellemző protestáns vonása a gyulafehérvári 

Újszövetségnek a sola fide elv hangsúlyozása. Ráadásul az Újszövetség politikai tartalmú 

protestáns vonásait láthatjuk abban, hogy Simion Ştefan előszavában az uralkodók (a 

nagyok) és alattvalók (kicsinyek) közti viszony elemzése összekötődik a nyelvkérdéssel: az 

uralkodónak ismernie kell alattvalói nyelvét.
291

  

A gyulafehérvári fordítói munkaközösség Nagy feltételezése szerint hasonlóan 

dolgozhatott, mint Károlyiék: „a magyar bibliafordítók segédeszközök nélkül nem mertek 

nekivágni a héber textus átültetésének, s lényegében a latin munkák voltak a közvetlen 
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forrásaik, a hébert csak ellenőrzés végett tartották szem előtt,”
292

 Mivel nem tudunk arról, 

hogy ekkor valaki a románok közül külföldi peregrináción járt volna, a hely, ahol 

megtanulhatták ezeket a nyelveket Nagy szerint csak a gyulafehérvári kollégium lehetett. 

„Sajnos 1658-ban megsemmisült az addigi diákok névsora, így csak feltételezésekkel 

élhetünk. Az mindenesetre tény, hogy már Bethlen Gábor szabályozta azt, hogy a 

kollégiumban „legalább két szász tartott növendék legyen és ugyanannyi román (valachi) 

vétessék be.” A kollégiumban görög és héber nyelvet Alsted, Piscator, Bisterfeld és 

Keresztúri Bíró Pál taníthatott ebben az időben. Isac Basire 1657. évi iskolaszabályzatában 

azt írta elő, hogy a gyulafehérvári kollégiumban Alsted nyelvtanából kell tanítani a 

hébert.
293

 Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Keresztúri románul is tanított a 

kollégiumban.
294

” − írja Nagy.
295

 Érvelését alátámasztja azzal, hogy a Zsoltároskönyv 

előszava is arra enged következtetni, hogy nem kizárólag románok lehettek a fordítók. 
296

 

Ezek alapján Nagy úgy véli: „a  fordításokban a gyulafehérvári magyar és külföldi 

értelmiségiek is részt vettek leginkább Keresztúri Bíró Pál (megh. 1655) valamint Alsted 

(1630-1638) és Bisterfeld (1630-1655) jöhetnek szóba. Ők ismerték a görög és a héber 

nyelvet, a latinról nem is beszélve. Őket segítették még azok a magyar tolmácsok, akik 

tudtak románul: ilyen volt például Csernátoni János (talán a későbbi Csernátoni Pál apja 

[...] Román részről, főleg a Zsoltároskönyv létrejöttében, én az öreg Mihail Halicira 

gondolok, aki […] a gyulafehérvári iskola hallgatója lehetett, netán Keresztúri, Alsted és 

Bisterfeld tanítványa, és valamelyest megtanulhatott görögül és héberül, így 

közreműködött az Újszövetség és a Zsoltároskönyv fordításában.” 
297

 

A tanulmány rövid összefoglalásából is látható, hogy az elképzelés, miszerint 

Keresztúri aktívan részt vett volna a román nyelvű Újszövetség, illetve a Zsoltárok 

fordításában, nagyon hipotetikus. Ellentmond Nagy Levente következetéseinek az, hogy 
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Keresztúri a fordítás vélhető időszakában már Váradhoz kötődő szolgálatát végezte, így a 

gyulafehérvári munkaközösséggel való együttdolgozás nehézkes lett volna. Ráadásul arról 

nincs adatunk, hogy Keresztúri már gyulafehérvári kollégiumi tanár korában, vagy az 

udvari iskolában is tanított volna románul. Legalábbis nem erre utal az a körülmény, hogy 

Rákóczi Zsigmondnak a Lupul vajda lányával tervezett esküvője előtt Bisterfeld így írt a 

leendő vőlegénynek: „Bizony jól tenné nagyságod, ha megtanulna oláhul.”
298

 Bethlen 

Miklós – akinek az emlékirataira dokumentálják Keresztúri sok nyelvet oktató módszerét –

csak 1653-tól volt Keresztúri tanítványa, nem előbb. Abból, hogy Keresztúri Bethlent 

románul is tanította, nem biztos, hogy levonható retrospektív következtetés a 

gyulafehérvári kollégiumban végzett nyelvoktatói gyakorlatára nézve. Az Újszövetséget és 

a Zsoltárokat fordító munkaközösségben való részvételét tehát erősen kérdésesnek tartjuk. 

 

 

II. 3. 9. Papistak meltatlan üldözese a’ vallasert 

 

 

I. Rákóczi György magyarországi hadjáratának „előestéjén”, 1643-ban látott napvilágot − a 

szerző, a nyomdász és a nyomdahely megnevezése nélkül − a Papistak meltatlan üldözese 

a’ vallasert…
299

 című vallási és politikai vitairat, amely a magyarországi protestánsok 

vallásszabadságának megcsonkításáról értekezik. A könyvecskéről eddig elsősorban 

teológia- és hitvitatörténeti megállapítások születtek.
300

 A szerzői anonimitás kérdésére 

Ipolyi Arnold reflektált először Veresmarti-monográfiájában: „A névtelen munka 

szerzősége talán leginkább Kereszturira, Rákóczi György fejedelem akkori egyik udvari 

papjára s theologusára volna fogható; ki akkor Csecsemő és keresztély [sic! Kiemelés 

tőlem. V. B.] czímű munkája végett nagy polémiába keveredve, ily vitákat folytatott a 

jesuitákkal, különösen Hajnal Mátyással, s ezekkel a nagyváradi nyomdát is 

foglalkoztatta.”
301

 Ipolyi ezzel az elegánsan rövid feltételezésével azt a fejedelmi családhoz 
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közel álló Keresztúri Bíró Pált (15941655) jelölte ki szerzőként, aki a kérdéses 

időszakban már az ifjú Rákóczi György váradi udvarában teljesített szolgálatot.
302

 Az 

Ipolyi által hivatkozott hitvitákat a korábbiakban részletesen ismertettük: Keresztúri, a 

hercegek nevelőjeként, az udvari iskolából való ünnepélyes kibúcsúzásuk alkalmából 

összeállított egy  a Heidelbergi Káté kibővített változatának tekinthető  előbb latin,
303

 

majd magyar nyelven kiadott katekizmust Csecsemö Keresztyen… címmel.
304

 Ezt támadta 

meg a jezsuita Hajnal Mátyás, Esterházy Miklós nádor udvari papja 1640-ben Ki-tett 

czégér… című vitairatában,
305

 amelyre Keresztúri rövid időn belül Fel-sördült keresztyén… 

címmel válaszolt.
306

 Hogy Hajnal erre adott viszontválaszára
307

 Keresztúri miért nem 

felelhetett, a másik megemlített vitairat botrányos története adja meg a választ, ti. 

Keresztúri Talio
308

 című dolgozatáé, amelynek kapcsán szerzőnk rövidesen olyan 

diplomáciai vihar közepén találta magát, amely miatt végül a mű példányainak 

begyűjtésére és megsemmisítésére is sor került. Az ügyet Heltai János részletesen 

ismertette,
309

 ezért ezzel kapcsolatban most elégnek látszik csak annyit elmondani, hogy a 

kortársak szerint rendkívül felháborító hangnemű iratot Keresztúri egy Lorántffy 

Zsuzsannát ért méltatlan − és hasonlóképpen durva hangvételű − támadás
310

 ellenében 

publikálta, ám kéretlen gesztusával majdnem keresztbe húzta I. Rákóczi György 

törekvéseit, hogy „az szegény Gazda Asszonyon”
311

 esett sérelmet felhasználja a 

harmincéves háborút érintő diplomáciai és hadi terveihez. 

Ipolyi Arnold feltevését Keresztúri szerzőségéről átvette Zoványi Jenő is,
312

 V. Ecsedy 

Judit pedig később megállapította, hogy a Papistak nyomdai sajátosságai alapján valóban 

Szenci Kertész Ábrahám váradi műhelyében készült. „A műhely 1640-től 1660-ig (tehát e 

nyomtatvány megjelenési évében, 1643-ban is) Váradon működött. Erre vallanak a 
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betűtípusai és az alkalmazott díszek is. Ezt az ötféle szövegbetű típust csak Szenci Kertész 

Ábrahám használta, és a betűk állapota, éles metszésű, tiszta vonala is megerősíti azt a 

tényt, hogy a könyv a nyomda működésének első éveiben került ki a sajtó alól. […] 

Valójában a váradi nyomtatás ténye nem is meglepő, hiszen ugyanitt  ám ezúttal a hely 

megnevezésével , Szenci 14 évvel később, 1657-ben is kiadta ezt az anonym szerzőtől 

származó munkát.”
313

 Az RMNy vonatkozó tételében − mindezen szempontok ismeretében 

is − óvatosan fogalmaz: „E feltételezés [ti. Keresztúri szerzősége − V. B.] azonban további 

indoklásra szorul.” Dienes Dénes − Keresztúri monográfusa − a következőképpen foglalt 

állást az ügyben: „Igaz, hogy Keresztúri igen megvetően jellemezte a Kitett cégér 

névtelenségbe burkolódzó szerzőjét, most ő is kénytelen volt az anonimitást választani. 

Ennek több oka is volt. A Talio következtében a neve alatt megjelent munka eleve hitelét 

vesztette volna, az ellenfél ugyanis könnyen hivatkozhatott volna Keresztúri 

szalonképtelen voltára annak hangneme miatt. […] El kellett hallgatnia Keresztúrinak a 

nevét azért is, mert a fejedelem semmiképpen nem járult volna hozzá, hogy ez a munka 

napvilágot lásson. Hiszen ez a mű kétélű fegyver volt, mert nem csak az erőszakos 

rekatolizációt utasította el, hanem minden tekintetben tagadta a kényszereszközök 

alkalmazását a vallás dolgában. […] Ez a szempont különösen növeli ennek a vitairatnak a 

jelentőségét. Keresztúri pedagógiájában és teológiájában egyaránt hangsúlyos a szelídség, 

a fizikai kényszerítés helyett a spirituális aktivizálás. A Pápisták méltatlan üldözése a 

vallásért szerzőjét mindezek alapján tényleg benne kereshetjük.”
314

 

Itt akár be is fejezhetnénk dolgozatunkat, ha Keresztúri szerzősége nem vetne fel egyúttal 

újabb kérdéseket, és ha a szóban forgó munkáról nem lenne érdemes az eddigieknél 

bővebben szólni. Alább tehát a Papistak kapcsán megfigyelhető, a politikai 

kommunikációt érintő tanulságokat igyekszünk levonni, valamint egyúttal 

gondolatkísérletet teszünk a lehetséges szerzők körének kiterjesztésére is. 

 

II. 3. 9. 1. (Hit)hadjárat, és propaganda 

 

 

I. Rákóczi György viszonylag kevés háborút vívott uralkodása alatt: a trón megszerzéséért 

folytatott fegyveres küzdelmen, és a török által támogatott Bethlen István támadásának 
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visszaverésén (1636) kívül legnagyobb hadi vállalkozását 1644 februárjában III. Ferdinánd 

ellen indította.
315

 A megindult támadás körüli propagandaháború több síkon, többféle 

politikai beszédmód, kiadvány- és műfajtípus felhasználásával zajlott. A Rákóczi-udvar 

kommunikációjának egyfelől a nemzetközi színtér felé kellett irányulnia: „az európai 

szövetségi rendszerekben egyensúlyi tényezőként számon tartott Erdély az európai 

tájékoztatásban és propagandában a szövetségi rendszerek érdekeinek megfelelően volt 

jelen. A szövetségi viszonyok egyszersmind állandó publicitást is jelentettek háborús 

helyzetben […] 1644-ben […] kifejezetten I. Rákóczi György támadásával hozható 

kapcsolatba az a nemzetközi szövetségi rendszereket és a megkezdődő vesztfáliai 

béketárgyalásokat bemutató allegorikus röplap, amelyen Európa uralkodói, fejedelmei 

„Gross Europisch Kriegs-Balet”-et járnak. A közös táncba magyar viseletben az erdélyi 

fejedelem is belépni készül. Háta mögött turbános alak jelzi, hogy az Oszmán Birodalom 

viszonyait jól ismerő Erdély szerepe egyre fontosabbá válik az új hatalmi viszonyok 

kialakításának idején.”
316

 A sikeres hadi szereplés érdekében a fejedelmi hatalomnak 

természetesen diskurzust kellett kezdenie saját alattvalóival, ugyanakkor − támogatókat 

keresve − a magyarországi rendekkel is. Ennek egyik eszköze volt, hogy I. Rákóczi 

György támadását igazolandó 1644. február 17-én, a nemrég elfoglalt Kálló várából 

kiáltvánnyal fordult a királyi Magyarország rendjeihez, amelyben elsősorban a protestáns 

vallásszabadságon és a rendi jogokon esett sérelmekkel indokolta fegyveres fellépését.
317

 A 

kiáltvány − a korabeli hírhez jutás egyik jellemző fórumaként − megismertette az ország 

nyilvánosságával a fejedelem szándékát, valamint mozgósította a protestánsokat az erdélyi 

hadakkal való együttműködésre. A háború megindításáról szóló tájékoztatás, a 

közvélemény megfelelő információkkal való ellátása révén közügyet lehetett tehát kreálni: 

jelen esetben éppen a − kétségtelenül meglévő − vallási feszültség fokozásával. (III. 

Ferdinánd természetesen ellenkiáltványokban fordult alattvalóihoz, hogy meggyőzze őket 

arról, hogy Erdély fejedelme pusztán saját, önös érdekében indított háborút.
318

)  

A magyarországi protestánsok vallásszabadságának témája nem a kállói kiáltványban 

jelent meg először a 40-es évek hírpiacán. A Papistakat is ugyanezen propaganda-folyam 

részeként interpretálhatjuk, amely már jóval a kitámadás előtt elterjesztette − egyelőre még 

a kizárólag magyarországi rendi mozgalom szemszögéből, de mintegy kívülállóként 
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megszólítva a magyar protestánsokat − azokat a gondolatokat, amelyeket a kiáltvány 

megfogalmaz. Azt, hogy a mű megjelenése a fejedelem érdekében állt, könnyű belátni, 

ahogy annak a valószínűtlenségét is, hogy ez a munka a hatalom tudta nélkül, esetleg 

éppen akarata ellenére jelent volna meg Váradon. Ráadásul a Papisták kiadásának idején 

még friss Talio-botrány ráébresztette Rákóczit, hogy „az intellektuális szféra […] elkezdte 

önmozgású, a politikai hatalomtól független életét […] Ez érlelte meg benne a felismerést, 

hogy nem hagyhatja teljesen ellenőrzés nélkül a könyvnyomdákat. Szükség van bizonyos 

korlátozásra, még akkor is, ha a nyomtatás lehetőségeit elsősorban kézbentartó református 

egyház egyébként az ő fejedelmi hatalmának egyik legerősebb támasza. Ezért korlátozott 

cenzúra bevezetését tervezi, [amiről − V. B.] […] Kassai Istvánt idézhetjük: »Bátor 

Kegyelmes Uram perpetuum edictum legyen az Nsgod birodalmában mindenütt, Nsgtok 

fejedelmi méltóságáról sem pro sem contra, Nsgod híre s parancsolatja nélkül se ne 

nyomtassanak, se ne írjanak semmit.«”
319

 Aligha valószínű tehát, hogy a Talioéhoz 

hasonló egyéni, független ambíció szülte volna a Papaistakat.  

A műben megjelenő, a vallás kérdéseiből kiinduló politikai diskurzus sem tekinthető 

egyedinek vagy újnak, jól beilleszthető ez a szöveg a magyarországi rendi berendezkedés 

anomáliáival és a fegyveres ellenállási joggal foglalkozó kánonba,
320

 melynek egyik 

legreprezentatívabb képviselője az 1619-ben Querela Hungariae címmel, Kassán 

megjelent kétnyelvű röpirat.
321

 (Szintén kontextusképző tényezők itt a Németországban 

lezajlott alkotmányjogi viták.
322

) A két munkát összevetve láthatóvá válik, hogy hogyan 

pozícionálódtak át (ha csak kevéssé is) ugyanannak a teológiai-politikai eszmerendszernek 

a toposzai és beszédmódjai az eltelt 23 év alatt.
323

 

Névtelen szerzőnk mindenekelőtt fontosnak tartja belehelyezni szövegét a 

hír/hitelesség/tájékoztatás/befolyásolás- kontextusba, mikor az Olvasohoz azt írja: „Nem 

az ’Euangélicusoktúl költött, sem csak piaczi hirekböl vett dolgokat adok penig itt ö 

elejekben, hanem tulajdon ollyakat, mellyek a’ Pápista ’Iroktúl világ látására és olvasására 

ki-bocsáttattak: és a’ kik immár Magyar-országban is bé-tellyesedtek.” (A2r) Kiemeli, és a 

híráramoltatás rendszerében közelíti meg a könyvnyomtatást és -terjesztést is: „szükség 
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vólt Magyar ’Iró [ti. Veresmarti − V. B.] szavaiból meg-érteni, Micsoda szándékban 

legyenek a’ Pápisták az ’Euangélicusokhoz. De fö-képpen ezért: mert (a’mint nyilván 

mondgyák) e’ könyvet az el-múlt Posoni Országos Gyülésben, minden kérés nélkül ö maga 

sákkal hordatván-fel az ország házához, elöl-utól mindeneknek, nevezet szerint penig az 

’Euangélicusoknak, nagy böven osztogatta, és egész Magyar-országot véle bé-töltötte.” 

(6−7.),
324

 ugyanakkor a protestánsok üldözése közben „nem elég az ’Euangélicusoknak 

csak személyeken kegyetlenkedni, hanem azoknak irásit-is […] sok képpen üldözik a’ 

Pápisták” (97), A cenzúra működésének példája a linzi „eretnek” könyvnyomtatónak (V. 

Ecsedy Judit szerint talán Pistorius Márk
325

) az országból való kiűzése. Ebben az 

értelemben (a hírhez jutás nehézkessége miatt) nyer jelentést, hogy míg a Querela a 

felsorolt sérelmeket ismertnek és adottnak tekinti, addig a Papistakban jelentős szerepet 

kapnak a magyar nagyközönség előtt még részben ismeretlen, később megvalósuló 

kegyetlenségek is: „most ha nincsen-is abban módgyok, ha erejek nincsen-is arra, hogy 

tüzzel vassal kénszerithessék az ’Euangélicusokat a’ Pápista Vallásra; de […] e-ljö az idö-

is […], hogy elö-veszik rajtatok gondolt igasságokat…” (56−57.); „Hasonló-képpen lészen 

jövendöbeli állapatotok Magyar ’Euangélicusok, vala-midön az Impériumi zür-zavarok 

meg-csendesednek, és a ti véritek-hullásáig-való tökéletes hivségetek sem ótalmaz-meg, 

hogy Vallástoknak szabados gyakorlásában meg-tarttassatok.” (89.) Fontos különbség a 

két mű közt a panasz-narráció iránya is: a Querelában az összekapcsoltság élménye 

jelentkezik, a mi közös konvenciója szólal meg, míg a Papistakban az én és a ti külön 

állnak, a sérelmek elszenvedése egyoldalú. Az olvasói célcsoport kijelölése tekintetében a 

Querela mindenekelőtt nemzetközi színtéren kíván megszólalni, ennek megfelelően 

kétnyelvű, de az eredeti nyelvének a latint kell tekinteni. 
326

 A Papistak ehhez képest 

deklaráltan a magyar protestánsokhoz szól, őket kívánja tájékoztatni: „Semmit ez 

iráskában egyebet nem akarok, hanem hogy értésekre-adgyam a’ Magyar 

’Euangélicusoknak, minémü szándékban legyenek ö hozzájok a’ Pápisták…” (A2r) 

Máshol: „Hallyátok Magyar ’Euangélicusok? hallyátok alsó s felsö renden valók?” (24.) 

Ezért is választja magyar író magyar nyelvű művét a teológiai vitában: itt Veresmarti 

Mihály Intö, s tanito levelével,
327

 valamint Tanacskozás című Lessius-fordításával
328
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dialogizál, s ezért közli tudatosan magyarul a politikai argumentáció alapját képező latin 

nyelvű Commentaria de Germanica sacra restaurata részleteit, amely Carlo Carafa aversai 

püspöknek, a pápa diplomatájának tollából származik.
329

 A Papistak szerzője ugyanakkor 

látszólag diplomatikusan próbál egyensúlyozni a hatalmi érdekek mentén: „Távol-légyen, 

hogy itt sem elmémet sem pennámat másoknak, és fö-képpen a’ hatalmasságoknak 

kárhoztatására csak fel-is emellyem…” (A2r−A2v), miközben később (és nem csak 

implicit módon, mint a Querela) a palatinustól kezdve a pápista tanácsurakig, sőt egészen a 

császárig kiterjeszti a titkos összesküvés vádjait.  

A két szöveg közt markáns a különbség a megszerkesztettségük módjában. Míg a Querela 

költői prózában használja a halmozást, fokozást és a recitatio-szerű ismétlést jellemző 

szövegszervező elveként (ebbe beleépíti a Werbőczi-féle jogi nyelv elemeit is), addig a 

Papistakban már a protestáns prédikációirodalom (annak is inkább a letisztult, puritán ága) 

szövegszerkesztési elvei és világos, egyszerű beszédmódja köszön vissza. Ennek 

megfelelően a Papistak pontokba szedve tematizálja a közlendőket.  

Az előszó után már bevezetésképpen elhangzik, hogy a vita egyszerre két síkon fog zajlani, 

ti. „a’ Papisták két-féle hatalmat tulajdonitnak magoknak, Egy-házi és Polgári hatalmat…” 

(8) (Ugyanez a Querelában is elhangzik, az állam és egyház szétválasztásának 

igényével.
330

) A mondanivaló tehát két fő kérdés köré csoportusul: 1. „Szabadé vala-kit (és 

nevezet-szerint a Pápistáknak az Euangelicusokat) erö-szakkal Vallásra kénszeríteni?” 

(címlap), és 2. „Szabadé a’ Polgári (avagy világi) uralkodásban a’ Fejedelmeknek, 

Uraknak, és akar mi renden-lévö Pátronusoknak, az ö alattok valókat erö-szakkal a’ magok 

Vallására kénszeriteni?” (58) Ez a kettős szerkezet tükrözi az igyekezetet, hogy a teológiai 

diskurzusba ágyazott politikai diskurzus külön szólamot is kapjon, néhol definitíve 

elkülönítve a kétféle gondolkodást: „A’ hol ki tudja-meg: szólok ollyan fegyverrül, mely a’ 

Vallás miatt vagyon: azért-is nevezem Pápisták fegyverének, hogy meg-külömböztessem.” 

(25.) (Ezen a ponton merül fel a kérdés, hogy a vallási érvek mennyire csak instrumentum 

regniként értelmezhetők a Papistak esetében? Ha elfogadjuk, hogy a művet a Rákóczi-

udvar propagandájának részeként (is) olvashatjuk, akkor a válaszhoz a Rákóczi-ház 
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önreprezentációjában tükröződő államfelfogásából kell kiindulnunk. Ennek részletes 

vizsgálata azonban szétfeszítené jelenlegi kereteinket.) 

A Papistak a tulajdonképpeni hitvitában sajátosan vegyes kálvinista-lutheránus 

érvrendszert működtet, de üdvtörténeti keret és a kálvinizmus teokratikus elképzeléseiből 

fakadó felkent uralkodó toposza nélkül. A vitás vallási kérdésekben mindenekelőtt a 

kényszerítő eszközök megengedhetetlen voltát bizonyítja, s ehhez a Szentírást jelöli ki 

viszonyítási pontként,
331

 majd azzal érvel, hogy Krisztus sem kényszerített senkit arra, 

hogy kövesse,
332

 hiszen az ember szabad akarattal rendelkezik,
333

 a kiválasztás/megértés 

pedig Isten titka és ajándéka, ezért büntetni is csak ő büntethet annak elmaradásáért.
334

  

A vitában a hagyományosan minden baj okozójának tartott jezsuiták elleni támadás 

áttételesebb a megszokottnál. A leírt kegyetlenségek jezsuitáktól származó elképzeléseken 

nyugszanak ugyan, hisz Veresmarti jezsuita íróra támaszkodva érvel: „Le-irhatnám az ö 

értelmeket más sok tudósb Pápista ’Irók, és fö-képpen Jésuiták szavaival, de […] ezt ö-is 

[Veresmarti − V. B.] másoktúl, és derekasban Leonardus Lessius Jésuita Elmélkedésiböl 

vette…” (6.), de mégis az a fontosabb, hogy ezeknek az elveknek a magyar recepciója már 

széles körben végbement. 

Ezek után a fegyveres ellenállás
335

 igazságosságának kérdése következik: „De lássuk, ha 

ugyan szabad-e az ’Euangélicusoknak a’ Pápisták fegyvere ellen magokat fegyverrel 

ótalmazni?” „Azt mondom azért, igen-is szabad az ’Euangélicusoknak magokat fegyverrel 

ótalmazni, ha a’ Pápistáktúl Vallásokért fegyverrel üldöztetnek.” (25.) Mégpedig 

természetjogi alapon: „Mert ha az oktalan állatokban-is a’ természet nem csak beléjek-

óltotta, hogy a’ magok életét, avagy csak testeknek épségét-is ótalmazzák; hanem a’ végre 

fegyvert-is teremtett nékiek, mint a’ farkasnak éles fogakat […] Sokkal inkáb az embertül 

meg nem tiltotta, hogy magát és életét minden erö-szak ellen minden úton-módon, és ha 

külömben nem lehet fegyverrel-is meg-ótalmazza. […] Mivel azért Veresmarti, az 

’Euangélicusoknak nem csak tagjokon, hanem egész testeken és életeken tulajdonit a’ 
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Pápistáknak igasságot arra, hogy öket tüzzel-vassal veszessék, ha Pápistákká nem lésznek; 

a’ természet úta-is mutattya, söt parancsollya, hogy az ellen magokat minden úton-módon 

ótalmazzák, és ne tarcsák nyakokat nékiek mészár-székre.” (27.)  

Látszólag szokatlanul tág határt vázol a szöveg a vallási türelem témakörében: „Hogy 

senkit Vallásra hatalommal kénszeríteni nem szabad, közönségesen minden Vallásokról 

állatom, még azokról-is, kikben csak a’ természet folyásából ismerték-meg az emberek, 

hogy vagyon Isten […] Egy légyené az az Isten, avagy töb; a’ Nap, a’ Hold, a’ Csillagok 

legyeneké, avagy más egyéb teremtett állatoc, itt arról nem szólok: csak vala-ki minden 

Vallás nélkül ne akarjon lenni, más Vallásra erő-szakkal, sokkal inkáb tüzzel vassal (hogy 

Veresmarti szavaival éljek) nem kénszerithetni.” (8−9.) Figyelembe kell azonban venni, 

hogy ezt a kérdést a két részben: nem keresztyén és keresztyén vallások tekintetében 

tárgyalja a Papistak, és ez az álláspont csak a nem keresztyén vallásokra vonatkozik.  

A második részben a konfesszionális kérdések tágabb körű hatalmi diskurzusba 

helyeződnek, amelyhez a megszólítottak (főként a magyarországi rendi nemesség) elvárási 

horizontjához igazított politikai nyelvet − a (protestáns-)republikánus beszédmódot
336

 − 

applikálja a szerző, miközben − a Querela Hungariaehoz hasonlóan − fontos 

alkotmányjogi problémákat is beemel a diskurzusba. (Leginkább aktuális, közelmúltbeli 

történéseket felhasználva, a Querelára jellemző tágabb történeti és jogtörténeti 

összefüggések vázolása nélkül.) Carafa szerint ti. nem olyan erős a magyar „Választásnak 

szabadsága”, mint pl. a lengyelé, így Magyarország az „Austriai Ház örököse” (63.), sőt 

szintén Carafa leírásából tudható, hogy Sopronban a királyválasztáskor a Magyar Tanácsok 

„szabadossá tették, akar tarcsa-meg a’ Király a’ Vallás felöl adandó fogadását, akar ne. 

[…] a’ Palatinus minden kételkedést ki-vön a’ mi elménkböl a’ Vallás dolga végett, azt 

állatván, hogy ha a’ Király az Ország-béli (Pápistákkal) a’ Végzéseknek meg-

változtatásában eggyez, meg-tartván azokban a’ mit meg kell tartani, meg azokat az 

’Articulusokat-is fel-bonthatni, kikre a ’ Király meg-eskütt.” (65−66.) Hasonló esettel 

találkozunk a Querelában is,
337

de fontos különbség, hogy míg ott csak a klérus vádolható 

ilyen törekvésekkel, a Papistak ezt kiterjeszti a rendek bizonyos részeire, a katolikus 

főméltóságokra, és Querelában még csak burkoltan támadott királyra. Itt ragadható meg a 

legjobban a két mű közt eltelt idő alatt bekövetkezett illúzióvesztés, (és az ellenreformáció 
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sikere), hisz látható, hogy a magyarországi protestánsok is leszámoltak azzal a gondolattal, 

hogy a nemzeti egység a protestáns rendi egységben valósul meg.  

Mindkét mű részletesen felsorolja azokat a rendi sérelmeket, amelyeket a protestánsok 

elszenvedtek. Ezeknek a gondolatoknak egy része megjelenik a Querelában is,
338

 de már 

korábban is benne voltak a közgondolkodásban, így a 40-es évekre akár kizárólag 

toposzként tekinthetünk rájuk, ha az aktuális történetek nem kapcsolnák mégis a 

valósághoz az eseményeket. A Papistakat tehát a kölönféle „’Edesgetö és álnok 

Mesterségek”, valamint „kénszergetö kegyetlenségek” sora zárja. Az előbbi jegyében „az 

’Euangélicusok gyermekit sok csalárdságokkal […] a’ bolond atyáktúl-is el-csalják, nem 

tudom micsoda nagy bölcseség tanúlásának reménsége alatt.” (70.) (A nagyszombati, 

pozsonyi és homonnai kollégiumokkal példálódzik a szerző) Elcsábítják az asszonyokat, 

rajtuk keresztül a családot. (70.) „Az alá-való Vámosságtúl-fogva a’ leg-felsöb méltóságig 

nincsen oly hivatal, kiböl az ’Euangélicusok ki nem rekesztettek vólna.” (74.) Ha a 

gonosztevők pápistákká lesznek, megkegyelmeznek nekik. (75.) Kémeket küldenek a 

pápisták az evangélikus templomokba, hogy a prédikátorok nem mondanak-e valamit a 

pápa tanítása vagy a „Polgári-társaságnak külsö igazgatása ellen”. (77.) Ha valaki áttér, 

írásba kell adnia, hogy miért tette, hogy példa legyen másoknak. (78−79.) A vallásukat 

elhagyott patrónusokat kényszerítik, hogy a prédikátorokat űzzék el a birtokaikról.(79.) Az 

utóbbiak közé tartoznak a következők: Az árvákat elveszik protestáns vallású anyjuktól, 

tútoruktól. (80−81.) A hivatalban lévő evangélikusokat levetik tisztségükből. (81.) A 

kereskedéshez csak katolikusoknak van joguk. (81.) Nem házasodhatnak az evangélikusok. 

(81.) Fegyverrel, tömlöccel, vagyonelkobzással büntetik, aki nem tér át, hiába császárhű: 

„Nem vólt ezaránt senkire semmi tekintet: és tulajdon azok-is, kik az Ausztriai Házhoz-

való hivségben álhatatossan meg-maradtak, nem ótalmaztattak-meg ártatlanságokkal a’ 

Vallásért-való üldözéstül” (89.) A prédikátorokat száműzik, a gyülekezetet erőszakkal 

misére kényszerítik. (89.) Még a nemeseket is kivetik örökös jószágukból, ha pápistákká 

nem lesznek. (93.) A meghalt protestánsokat nem engedik eltemetni, vagy csak nagyon 

drágán. (99.)  
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A verses querelairodalom toposzait
339

 már jelentősen átalakította a Querela, amelyben „a 

romlás, pusztulás megindító ecsetelése […] modern tartalommal megtöltve, a közelmúlt 

eseményeit […] új történeti-teológiai keretbe [foglalva − V. B.] zajlik, s „már nem a török 

a pusztulás oka, hanem a klérus hatalomvágya”.
340

 A Papistakban a kialakult helyzet oka 

ehhez képest már a kialakult katolikus hatalom arroganciája. Ha a Querela egyik 

legnagyobb erénye, hogy képes új politikai beszédmódot létrehozni, miközben „túllép a 

wittenbergi történetteológia és a zsidó-magyar sorspárhuzamosság eszmekörén, [és − V. B] 

nem a propugnaculum Christianis közhelyére épít, hanem új politikai fogalmakat vezet be, 

az egyház és az állam szétválasztásának gondolatával”,
341

 akkor a Papistakban ugyanez a 

gondolat a jogegyenlőség kérdésével bővül: a pápisták szerint „az örökös fejedelmek 

kénszerithetik alattok-lévöit a’ magok Vallására […] ’Es nóha a’ Pápista Pátronusok, e’ 

fundamentommal állattyák fö-képpen az alattok-való nyomorúlt kösségen […] gyakorlott 

kegyetlenkedéseket-is; de abból egy-átallyában ki-rekesztik az ’Euangélicus 

Pátronusokat…” (60−61.) A Querela végkövetkeztetéseiben (a protestáns rendi egység vélt 

talaján állva) a papságnak, az uralkodónak és a tágabb nemzetközi közvéleménynek üzen, 

míg a Papistak egy megszilárdultabb hatalmi struktúrában a különböző érdekeltségek 

mentén széttagolt magyar protestáns rendeket szólítja fel: „Zajgódgyadtok Magyar 

Euangélicusok vala-míg teczik, ha mindazonáltal végben nem viszik rajtatok a’ Pápisták a’ 

mit akarnak.” (98−99.) 

Talán az eddigiek alapján nem túlzás megállapítani, hogy a Papistak − a Querela 

hagyományát folytatva − fontos megálló azon az úton, amelyen „lassan kialakul az addig 

jogi, irodalmi, etikai és teológiai diskurzustípusokban megfogalmazódó politika „saját” 

tudományos diszkurzustípusa.”
342

  

 

II. 3. 9. 2. A Papistak lehetséges szerzőjéről 
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Kétségtelen, hogy amennyiben a Papistak bizonyos értelemben a Rákóczi-ház 

propagandájának részeként értelmezhető, úgy a propagandával kézen fogva járó udvari 

reprezentáció
343

 egyik meghatározó figurája volt a szerzőséggel „meggyanúsított” 

Keresztúri Pál. A szerzőség mellett eddig felsorakoztatott érveket (Keresztúri a szelíd, 

kényszermentes pedagógia hazai úttörője; vitázott magyarországi jezsuitákkal és neve 

éppen szalonképtelenné vált a kérdéses időszakban) kiegészíthetjük azzal, hogy Keresztúri 

prédikáció-szerkesztői gyakorlatát a Papistakban megjelenő letisztult, egyszerű (puritán) 

felépítés jellemezte. Ugyanakkor felmerülnek a szerzőségével kapcsolatban bizonyos 

kérdések is.  

Egyetlen fennmaradt hitvitájában, a Fel-sördült keresztyenben Keresztúri sodró lendülettel, 

személyeskedéstől sem mentes, humoros hangnemben (sok hasonlattal, metaforával és 

bibliai allúzióval) tálalja megjegyzéseit Hajnal Mátyás érveinek cáfolatára. „Hová viszed 

a’ hitet? merre mégy véle? Ne botsásd, kapd-meg, ragadd-meg, tartoztasd: meddig ha jó 

kérdeni? Hová töd a hitet? Hol vagyon? Mutasd-elö: ted-le gonosz állat, miért nyultál 

hozzá? Semmi közöd nints a hithez, ted-le mondom; Am le-tévé, ved-fel, tedd helyére a’ 

hitet. Meg-lássuc mikor oda érünc jégen épittetett kalyibádat.” (19.); „De te a’ soc képpen 

edgyben elegyitett kövér eledellel meg-hizakottál, mint a’ Básánnac bikája; és a’ te szived 

meg-hizakodott az Aspis kigyonac mérgével.” (24.); ”Hová tsaponsz-ki Cálvinusra? Miért 

nem maratsz a’ határban? Nem emlékezem én illyen mondásirol Calvinusnac; azért nem 

kellene elö görditened. De tudom, hogy nyereségnec reménsége hurtzola ide; mindazáltal 

hogy vakjában el ne meny mellöle ennek-is, lássuc mit nyersz ezzel. Két nagy szarvas 

vétket nyersz itt-is.” (37.) Ilyen képes prózastílussal a Papistakban nyomokban sem 

találkozunk. Eddigi ismereteink szerint nem találkozunk továbbá semmilyen kortársi 

utalással Keresztúri szerzőségére nézve, csak a Felserdült keresztyén elején kifejtett, 

Hajnalt a névtelenség miatt megvető gondolataival: „Ez Hitetö Orvosnac irásához hozzá 

fognéc, de mivel miolta emberi nyelven tudoc szollani, szemben a’ beszédre olly emberrel 

nem voltam, ki név nélkül kösztünc koválygot volna. Azért igen gondolkodom mi lehet a’ 

ki illyen fel-fút pofával magam s-irásom ellen támadott. Gondolnám lenni Kokosnac; 

mivel nemzetünc között még ma-is ennec nevezetivel a’ kisdedeket gyakran ijezgetic…” 

(**r) Keresztúri hitvitáit vizsgálva azt is láthatjuk, hogy mindig személyes sérelemből és 

megszólítottságból és/vagy a fejedelmi hatalom gyalázása miatt ragad tollat, tehát 

közvetlen környezetét vagy őt magát érintő ügyekben nyilatkozik, tudósok közt, nem távoli 
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nagypolitikai kérdésekben. Egész prédikátori működését tekintve elmondható, hogy 

Keresztúri alapvetően apolitikus. „A reformátori igehirdetés jellemzője, hogy egyszerre 

volt személyes és közösségi. Reformátoraink úgy szólították meg üzenetükkel az egyént, 

hogy őt és boldogulását nem választották el az ország ügyétől és boldogságától. […] 

Keresztúrinál azonban egyáltalán nem hangsúlyos a református prédikációnak ez a 

jellemző vonása. […] igehirdetéseinek olvasása közben azt érzékeljük, hogy az egyéni, 

személyes élet kérdéseinek, problémáinak keretei között marad.”
344

 Felvetődik tehát a 

kérdés, hogy egy olyan szerző, aki a Papistakban megnyilatkozó legaktuálisabb politikai 

problémákkal ilyen szinten tisztában van, s ehhez a legmodernebb politikai kommunikációt 

használja, miért rejtegeti máshol ezt a tudását? Szintén nehezen érthető az is, hogy 

Keresztúri miért pont a magyarországi viszonyokban mélyedt el ennyire a közelmúltbeli 

eseményektől
345

 a protestáns rendi sérelmek toposzainak ismeretéig. Nem találkozunk 

továbbá máshol Keresztúrinál a protestáns rendeket irénikus teológiai megfontolásból 

evangélikusnak nevező megfogalmazással és Veresmarti munkáinak ismeretére utaló 

jelekkel sem. Elgondolkodtató az is, hogy a Papistak keletkezésének idején Keresztúri nem 

a fejedelem közvetlen közelében tartózkodott Gyulafehérváron, hanem Váradon, a fiatal 

Rákóczi mellett, akit apja gyakorlatilag kihagyott a háborús előkészületekből, és a 

hadjáratból is.
346

 Kérdés, hogy ha Keresztúri egyébként nem mutatott különösebb politikai 

érdeklődést, miért éppen őt bízták volna meg a mű összeállításával? 

Mindaddig, míg ezekre a kérdésekre nem tudunk megnyugtatóan felelni, fel lehet vetni 

további szóbajöhető szerzőjelölteket is. I. Rákóczi György mellett politikai tanácsadóként 

mindenekelőtt Geleji Katona István neve merülhet fel, ám az ő stílusa igen távol áll a 

Papistakétól. Ebben az időben szintén politikai tanácsadóként is működött az öreg 

fejedelem mellett, s mint ilyen részt vett a magyarországi támadás szellemi előkészítésében 

(Bisterfelddel és Gelejivel) Medgyesi Pál. „Mi, kegyelmes Urunk, az Istent úgy meg nem 

kérdhetjük róla, mint az régi próféták, hanem a jelekből tehetünk csak ítéletet, hogy 

Nagyságodat Isten hívja, melyeket Nagyságod jobban tud nálunknál. Nagyságod benne 

már hátra nem állhat, mert úgy Nagyságod azt a heroicus spiritust és divinus instinctust, 

melyet magában érez, erőszakosan megfojtaná.” − írják a támadás jogosságáról hárman a 
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fejedelemnek.
347

 Bár Medgyesinek a szombatosok 1638-as erőszakos áttérítésében 

betöltött szerepe
348

 meglehetősen ellentmond a Papistakban megfogalmazódó széles körű 

vallási türelem gondolatának, neki mégis dokumentálható kapcsolata volt magyarországi 

protestáns értelmiségiekkel, akiktől első kézből értesült a Papistakban felsorolt 

sérelmekről. A Balázs Mihály és Keserű Gizella által közölt, már említett két 1638-ból 

származó Serédi-levélben
349

 a bártfai Serédi a következőket írja Medgyesinek: „Ez az ő 

practicájok, quia marte non possunt, arte subdola re magunt, hogy az nemes ifjúságot gratis 

tanítván az pápistaságra hajthassak, és consequenter az nemes és úri rendet elfordítván, a 

parasztságot is, quia qualis dominus terrestris et patronus ecclesiae talem potest alere 

sacerdotem etc. Azért disputáltak in dieta: Jus patronatus ecclesiarum pertinet ad terrestres 

dominos, és hogy penarium jus habent vocandi et constituendi pastores pro subditis quales 

scilicet volunt ipsi domini Ez ám a tyranni et carnificina animarum. S hát hogy ha a 

terrestris dominus arianus vagy anabaptista vagy sidó vagy török hitre állana? Vagy ha 

lutheranus avagy helveticus lévén az subditusokat (pápistákat) az ő vallásra kénszerítené? 

Fogadom, a mi limitationkra jönnének a jó pápisták, hogy invitis auditoribus non sunt 

obtrudere sacerdotes. Aminemő protestatiot töttek Őfelsége császár urunk előtt az 

evangélikusok ellen az praelátusok és az clericusok, vélem, hogy kegyelmed látta párját és 

olvasta. […] Abban valóba kimuttak fogok fejérét, és micsoda farkas barátsággal vadnak 

hozzánk a papi rendek főképpen. Quasi vero animarum salutem et non potius praebenda 

eccleisastica et dominu super animas, quale usurpabant ante Lutherum et adhuc in Italia, 

Hispania etc usurpant.”
350

 Ezekben a sorokban nem nehéz felfedezni a Papistak sérelmeit, 

s mögöttük azt, hogy „„a felvidéki evangélikusoknak ez a nem jelentéktelen, széleskörű 

kapcsolatrendszerrel rendelkező, s jól informált képviselője a nyilvánvaló mindennapos 

együttműködésről tanúskodva a legnagyobb természetességgel adja elő közös ügyként a 

felvidéki vallási viszonyokra vonatkozó megállapításait.”
351

 Az együttműködés egyik 

csatornája pedig éppen Medgyesi, akinek stílusa és szövegépítési metódusa szintén hasonló 

a Papistakéhoz, s a váradi nyomdával 1643-ban, a Praxis pietatis átdolgozott kiadása
352

 

kapcsán úgyis kapcsolatban volt. Ugyanez a levél tartalmaz még egy témánkba vágó 

részletet, ui. Serédi épp Keresztúri Christianus lactensének egy részét kifogásolja: „sok 
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ember, tudós értelmes penig, még a kegyelmetek vallásán valók is megütköztenek rajta, 

aminemö crassos errores admittált, nem olvasta a jámbor az mostani református 

theológusoknak írásit, és hogy a tolvajnak, s Péter Apostolnak kénját a Krisztus kénjánál 

nagyobbnak merte írni, vagy ahhoz hasonlónak!”
353

 Itt is felvetődhet, hogy egy a 

Papistakhoz hasonló könyv szerzőjének, aki a magyarországi viszonyokban jártasságot 

mutat (és nyilván kapcsolatokkal rendelkezik) ezt az ott széles körben megvitatott 

problémát miért a fejedelmen keresztül Medgyesitől kellett megtudnia? (Ha eljutott 

egyáltalán hozzá a hír, amit Medgyesi így kommentált: „Ugyan maga levelét küldöm 

Nagyságodnak, az mivel Keresztesi [sic! − V. B.] Uramat az Lactens Christianusban 

examinálja, én egy elsőben nem hittem, hanem nálam lévén egy pagina 104. találtam föl, ő 

kegyelmének nem árt hírré tenni.”
354

) 

Medgyesi szerzősége mellett szólhat még az is, hogy nála korábban és később is 

találkozunk a Papistakból ismerős gondolatokkal. Az erőszakos katolikus térítésről például 

így ír: „Tsak azt méri Stapletonus Jesuita edgy Oratiójában (mellyet közönséges hellyen 

declamált) mondani, hogy az ollyan Papista bekeség üzö ember, az ki az Papistaságot 

fegyverrel és haddal terjeszteni nem akarja; roszszabb az Eretnekeknél és Törököknél; söt 

az illyen uy Diagorasokat és Protagorasokat, minden Városokbol ki kellene üzni, mint ama 

régiek tselekedtenek az Athenaebeliek, ugyan igéretet-is tévén annak a’ ki öket meg-ölne, 

ugymond. Papista Urak, Fejedelmek &c. hallyátok mit végeztek alattomban szentséges 

Atyáitok feölletek; fogadgyátok ha fogadgyátok a’ mire kisztetnek, mert ha nem; vért 

oltanak bizony ha szerét tehetik szemetekben.”
355

 A presbiteri rendszer bevezetése kapcsán 

pedig többször is megfogalmazza a világi és egyházi szervezetek kettéválasztásának 

gondolatát. Most egy Lorántffy Zsuzsannának írt leveléből idézünk: „nem öszveelegyedett 

székek legyenek az presbytérium s a polgári, hanem külömböző: egyik másiknak igyébe 

magát ne avass […] A mi vallásunk bizonnyal tagadgya azt, hogy ha keresztyén is a 

magistratus, mindazonáltal ö vehesse magának az presbyterséget.”
356
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Persze ezzel együtt is nehéz Medgyesinek a szombatosok bebörtönzésében és 

átkeresztelésében való részvételét összeegyeztetni a Papistak elveivel, csakúgy mint 

Keresztúrinak Báthori Zsófia áttérítésében játszott szerepével. 

Látható, hogy mindkét esetleges szerzőhöz több érv és ellenérv kapcsolható, s akár 

egy ismeretlen harmadik személy is szóba kerülhet. A szerzőség kérdése tehát – újabb 

bizonyítékok előkerüléséig – nem zárható le biztosan, ám azt megfogalmazhatjuk, hogy 

talán több a Keresztúri szerzőségét kizáró tényező, mint az azt erősítő. Ha viszont 

Medgyesi szerzőségét valószínűsítjük, az mindenképp felveti a vallási tolerancia gyakorlati 

megvalósulása és teoretikus megfogalmazása közti különbségek kérdését. 

 

 

II. 4. Kísérlet a puritán kegyességmodell és beszédmód megragadására 

 

 

A disszertáció bevezetésében már jeleztük, hogy a Mennyei társalkodást meghatározó 

teológiai tradíció (kegyességi irány) definiálásához érdemes megpróbálkozni egy, a 

puritánus sajátosságok feltárására tett kísérlettel. Ez a próba annak ellenére is eredményes 

lehet, hogy a korábban a témával foglalkozó Dienes Dénes bevezette Keresztúri 

életművére nézve a szintetikus teológia
357

 meghatározást, kilépve ezzel a puritán/ortodox 

kifejezések által leírható fogalmi körben való gondolkodásból. Tekintetbe kell vennünk 

ennél a kísérletnél azt a tényt is, hogy a 17. sz. folyamán szinte lehetetlen tisztán puritán 

vagy tisztán ortodox jelzővel illetni egy-egy szerzői életművet, csakúgy, ahogy az ima és 

elmélkedés műfajában született munkák között sokszor a tisztán református megjelölés is 

sántít.
358

 Előrebocsátható tehát, hogy a személyes kegyességre való rákérdezés alkalmával 

Keresztúri esetében talán valóban nem adható egyértelmű és minden kétséget kizáró válasz 

a puritanizmus kérdésére, ám a probléma részletes bemutatása során talán sikerül ennek 

mélyebb okaira is rávilágítani, miközben a Keresztúri-életmű nyelvi-retorikai 

beágyazottsága is feltárul. A forrásanyag, amelyre a vizsgálat során − a Mennyei 

társalkodás szövegén kívül − támaszkodnunk kell, egyrészt Keresztúri életútjának a kérdés 
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felől való olvasata, másrészt elsősorban Keresztúri prédikációszerkesztési gyakorlata, 

hiszen szerzőnk nem emleget művei prelimináriáiban kortárs szerzőket, akikről szóló 

állásfoglalása irányíthatna minket, ráadásul kapcsolatrendszerére, politikai, 

egyházszervezeti nézeteire utaló levelezést sem hagyott maga után. Az alábbi fejezetben 

először a puritánizmus magyarországi leképeződésének egyház- és irodalomtörténeti 

tanulságait összegezzük, majd ezek jelenlétét tekintjük át a Keresztúri-életműben. 

 

II. 4. 1. A puritán jelző tartalma 

 

 

Mindjárt kezdetben tisztáznunk kell, hogy a legújabb kutatás
359

 által felvetett anomáliák 

ellenére is elfogadhatónak tartjuk a puritán megnevezés használatát az Erdélyben és a 

felső-tiszai vármegyékben a 17. század második harmadában intenzíven jelentkező 

református egyházi reformtörekvések átfogó megnevezésére, akkor is, ha a kifejezés 

tartalma magyarországi viszonylatban nem pontosan azonosítható az angol minta teológiai-

egyházpolitikai tartalmával, valamint annak ellenére, hogy a puritán név itthon (is) hamar 

megbélyegző megnevezéssé vált, s ezért a puritán mozgalom tagjai többnyire 

visszautasították magukra nézve. (Az 1646-os szatmárnémeti zsinat be is tiltotta az 

elnevezés használatát.
360

) Amikor a puritán/puritanizmus fogalmakat használjuk, akkor a 

Luffy Katalin által − Medgyesi Pál leírása
361

 alapján − megalkotott jelentésre gondolunk: 

„puritánusok azok, akik a katolikus »maradványoktól« való megtisztulást sürgetik, akik az 

életvezetés szabályait csakis a Szentírásban találják meg, és akik a hitben a tiszta élet 

megnyilvánulását látják.  […] így a puritanizmus […] irodalmának, eszmeiségének 

lényege: a hagyomány átértelmezése, erőteljes biblicitás, a tiszta élet kívánalma, illetve 

szabályainak meghatározása. A puritanizmust így olyan mozgalomnak tekintjük, amely 

társadalmi-kulturális és nyelvi szinten egyszerre fejti ki hatását.”
362

 Természetesen nem 

térhetünk ki részletesen a puritánizmus dogmatikai és egyházszervezeti elképzeléseinek, 
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valamint történetének bemutatására,
363

 így azokat csupán röviden vázoljuk, a téma 

szempontjából fontos mozzanatokat kiemelve. A puritánus eszme magyarországi 

recepciója onnan eredeztethető, hogy a református diákok a német egyetemek helyett – 

melyektől a 30 éves háború elvágta őket – 1623-tól elsősorban a hollandiai Franekert 

látogatták, ahová ekkor került Angliából William Ames, Perkins
364

 híve, a kálvinizmus 

egyik megújítója, akinél „a teológia elsősorban az Istennek élés tudománya volt. A 

tantételek helyett a hívő szubjektumára, az egyéni benső vallásosságra helyezte a 

hangsúlyt. Teológiájának középpontjában a lelki élet, az Isten számára felajánlott erkölcsös 

élet állt”.
365

 A diákok közül aztán többen áthajóztak Angliába, s ott megismerkedek más 

puritánokkal is, így „Ames és Perkins mellett Bayly, Grosse, Hildersam, Rogers, Cameron 

hatása érezhető a hazai puritán írásokban.”
366

 A puritán irány terjedésének kedvezett, hogy 

1630-tól Gyulafehérváron tanított Bisterfeld, akin keresztül a magyarok kapcsolatba 

kerültek a levellerekkel rokonszenvező Hartlib köreivel, s az, hogy 1631-ben – Cambridge-

ben járva –Medgyesi Pál megismerkedett Bayly Praxis pietatis című írásával, ezt magyarra 

fordította, és 1636-ban kiadta.
367

 A puritánok egyházszervezeti reformja Magyarországon 
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csak részben valósult meg, hiszen „megmaradt a püspöki rendszer, s nem sikerült a 

presbitériumok megszervezésével a gyülekezetekre alapozni az egyház életét.”
368

 A puritán 

teológusok az istentiszteleti rendtartást az egyéni áhítat alapjaira kívánták fektetni, aminek 

eredményeként az 1642-es nagyenyedi zsinat a Biblia olvasását az istentisztelet részévé 

tette, majd elterjedt a szabad textus használata, kibontakozott a protestáns énekköltészet, s 

előtérbe került a szabad, formuláktól mentes imádság.
369

 Az utóbbi idők kutatásai azt 

látszanak alátámasztani, hogy teológiai-dogmatikai értelemben valójában nem olyan éles a 

határ az ortodoxia és a puritánizmus közt,
370

 mint azt korábban gondolták A két irányzat 

közti különbségek azonban megragadhatóak nyelvi-retorikai szinten, a prédikátorok eltérő 

kommunikációs gyakorlatában, ahogy ezt Kecskeméti Gábor a prédikáció műfajának 

irodalomszociológiai és retorikatörténeti vizsgálata során kimutatta.
371

 Kecskeméti − Tóth 

Béla korábbi megállapításaival egyetértve
372

 − hangsúlyozza a puritanizmusnak a ramusi 

logikával való átfogó és messzeható összefonódását. „Éppen a puritánok dolgozták ki a 

hatékony népszerű kommunikáció feltételeinek biztosítására egy egyszerű, praktikus 

prózastílusnak, a »plain style«-nak az ideálját, amely a ramusi diszkurzus alapelvének, a 

clare et distincte követelményének retorikai leszármazottjaként jellemezhető.”
373

 Ramus 

egyébként „nemcsak a középkori skolasztika ellen lépett fel munkássága kezdetén, hanem 

a „pogány” reneszánsz-arisztotelizmus ellen is.”
374

 Ennek megfelelően jelenik meg 

Perkinsnél az a követelmény, hogy az ember saját szavaival forduljon Istenhez, míg Isten 

is a saját szavaival él (vagyis bibliai igékkel), mikor az egyházi beszéd megalkotóján 

keresztül szól. „Ez a puritánus kommunikációelmélet másik sarkalatos pontja. Az egyház 

kommunikációjának a legszorosabban a Bibliára kell támaszkodnia, mind formájában, 

mind tartalmában és szerkezetében.”
375

 Komoly eltérés regisztrálható ennek következtében 

az ortodox és puritán beszédmód között (angol vonatkozásban az anglikán és puritán 

beszédmód közt) a Szentíráson kívüli források és retorikai eljárások használatára 

vonatkozóan. Kecskeméti Gábor részletesen bemutatja a korabeli anglikán és puritán 

álláspontot a profán forrásanyag retorikai felhasználásának lehetséges mértékéről,
376

 ezért 
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itt elég annyit megjegyeznünk, hogy míg az anglikán/ortodox póluson megengedett, sőt 

javasolt az ékesszólás mintáit a világi hagyományból meríteni, addig a − különböző 

szigorúsági fokú − puritán retorikaelméletek szerint elsősorban a bibliai elokúciónak kell 

irányadónak lennie, ezen kívül legfeljebb a mindennapi életből vett hasonlatokat javasolt 

használni, amit mindenki könnyűszerrel megért. Ennek az irodalmi jelenségnek 

Magyarországon is meg lehet találni a megfelelőit, „Csepregi Turkovics Mihály [például] 

1702-ben, Ványai Gáspár temetésén tartott prédikációjában a bibliai beszédmódot mint »az 

akkori simplex együgyü szent szóllásnak stylusá«-t jellemezte.
377

 Győri L. János szerint 

ennek a folyamatnak a következménye, hogy „Míg a század folyamán a katolikus barokk 

prédikáció csak árnyalataiban változik, a protestánsoknál a puritanizmus és a pietizmus 

hatására nemcsak a beszédek ortodox formája lazul meg, hanem megnövekszik a világi 

elemekkel szembeni szigor is. Az új típusú prédikáció igazi ereje ettől kezdve nem annyira 

a példabeszédek szemléletességében rejlik, hanem sokkal inkább a személyes lelki élet 

belső rezdüléseinek finom rajzában. Elsősorban Medgyesi Pál, Komáromi Csipkés György 

és Köleséri Sámuel kötetei példázzák ezt az utat.”
378

 Éppen ezt a változást gyorsította fel és 

segítette elő Bartók István megállapítása szerint, hogy az iskolai oktatásban az ortodox 

református retorikai tankönyveket rámista, illetve a ciceronianizmust a rámizmussal 

szinkretikusan egyeztető tankönyvek váltották fel.
379

  

 

 

II. 4. 2. Keresztúri viszonya a puritánizmushoz 

 

 

Az eddig vázoltak tükrében rajzoljuk most meg Keresztúri kétarcú viszonyát a 

puritánizmushoz. Életrajzából látjuk, hogy peregrinációja alkalmával rövid időre Angliába 

is eljutott. Pénzes Tiborc Szabolcs Szilágyi Benjámin Istvánnak a szatmárnémeti zsinatról 

írt munkája
380

 alapján két táborba sorolja az angliai utazókat aszerint, hogy a peregrinusok 
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Tolnai Dali János útja előtt vagy után jártak a szigetországban. „Hiszen míg a Tolnai előtt 

utazók afféle »filozofikus utazók«,
381

 akik nem a puritanizmus megismerésének határozott 

szándékával érkeztek, addig a Tolnai után jövőket egyértelműen ez a cél vezérelte.”
382

 „A 

„filozofikus utazók” közt szerepel Pénzesnél az 1622-ben elhunyt Szepsi Csombor Márton 

mellett Medgyesi Pál, Keresztúri Pál, Veréczi Ferenc és még öt megnevezett peregrinus, 

akik a szatmárnémeti zsinat idején már tekintélyes lelkésznek számítottak. „Ők 

hazatérésük után, függetlenül az Angliában kapott impulzusoktól, betagozódtak a hazai 

egyházi intézményrendszerbe, Szilágyi Benjámin szerint azért, mert józan 

ítélőképességüknél fogva belátták, hogy a magyar egyházszervezet úgy jó, ahogy van.”
383

 

(Szilágyi Benjámin Istvánnak azon megállapítása került ilyen módon interpretálásra, aki 

mindössze annyit ír erről, hogy Tolnait megelőzően csak olyanok jártak Angliában, akik 

„csupán a tartományokat megtekintendő a brit szigeteket is meglátogatták.”
384

) Míg 

kérdéses, hogy Medgyesi esetében valóban megáll-e a magyar egyházszervezet 

elfogadásának premisszája,
385

 addig Keresztúri esetében úgy tűnik, valóban így lehetett, 

hiszen az idézett szatmárnémeti zsinaton, ahol a puritanizmus témája, s a vele járó 

szerkezeti reform szóba került, valóban nem állt a reformpártiak mellé, sőt az 1655-ben 

lefolytatott gyulafehérvári vitán is csak olyan óvatosan támogatta Apáczai ügyét, hogy 

attól még II. Rákóczi György kilátásba helyezte, hogy Apáczait a Marosba dobatja.
386

 

Érdekes kérdés Keresztúrinak a „váradi puritán kör” létrejöttében játszott szerepe 

is, amelyet legutóbb Pénzes Tiborc elemzett. Várad számára jelentős csapást okozhatott az 

1644 későőszén-koratelén kitört pestis, ami akár 1646-ig is eltarthatott, s melynek áldozta 

lett a város lelkipásztora, Pázmány egyik ellenfele, Pécsváradi Péter is, aki 1625–1634 és 

1637–1645 között működött Váradon.
387

 A kialakult lelkész- és tanárhiány enyhítésére 

„1647-ben került Váradra Debreceni S. István, akárcsak Váradi Szikra István, míg Borsai 

Sepsei János Pécsváradi halála után, 1646 elején lett várbeliek papja. Szintén 1646-ban lett 
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a kollégium tanára Técsi Joó István, Harsányi Nagy Jakab és Hercegszöllősi János, 1647-

ben pedig anélkül, hogy bárki is távozott volna az említettek közül, Tölcseki János. 

Némelyikük érkezésének körülményei árulkodóak. Az 1646 elején Erdélyből érkező 

Borsai Sepseit Ványai János tarcali prédikátor veszedelmes újítónak írta le egy 

levelében,
388

 Técsi Joó, aki 1646-ban megjelent Virga Mosis című munkájában hitet tett 

Tolnai Dali mellett,
389

 Keresztúri Bíró Pál hívására jött Váradra.
390

 Nem zárhatjuk ki, hogy 

Keresztúrinak, aki II. Rákóczi György udvari papjaként tartózkodott 1640–1648 között a 

városban, Hercegszöllősi, Váradi Szikra és Tölcseki Váradra kerülésében is szerepe 

lehetett, hiszen ők négyen nagyjából egyidősek, 1614–1619 között születtek, s korábban 

mindannyian a Keresztúri által rajongásig szeretett sárospataki kollégium diákjai, Tolnai 

Dali János tanítványai és németalföldi peregrinusok voltak.”
391

 Pénzes szerint a felsorolt 

lelkésztanároknak a Váradra hívását nem valamiféle egyházi vagy társadalmi reformigény, 

hanem a pestis okozta lelkész- és tanárhiány tette szükségessé. „A látszólagos puritán 

fordulat ugyan Keresztúri szervezőmunkája nyomán következhetett be, de nehezen hihető, 

hogy az udvari papot ez a cél motiválta volna. A korszak jeles pedagógusaként számára 

sokkal fontosabb volt, hogy megfelelő tudományos színvonalon képzett, a nemzetközi 

tudományosság modern áramlatait ismerő, világlátott emberekkel töltse fel a megüresedett 

állásokat. Nem puritánokat hívott tehát, hanem ifjú tudósokat, akik alkalmasak voltak a 

városi gyülekezet gondozására, irányítására, s hatékonyan együtt tudtak működni a 

kollégium oktatási modernizációja érdekében.”
392

 Előrebocsátva, hogy bár ebben az 

elméletben sok a bizonytalanság − hiszen források hiányában nehéz érvényes 

megállapításokat tenni a meghívásokat illetően − egyetérthetünk a meghívottakkal 

szemben támasztott tudományos elvárás szempontjának elsődlegességét illetően, azonban 

nem szabad kizárnunk annak a lehetőségét sem, hogy Keresztúri talán nem véletlenül 

válogatott a puritán kegyességi irányt preferáló lelkészek közül. Életszerűtlen lenne 

ugyanis azt feltételezni, hogy gyümölcsöző együttműködés alakulhat ki lelkészek esetében 

közvetlen munkatársak közt, ha markánsan más kegyességi irányt (és a tanításban ennek 

megfelelő oktatási metódust) képviselnek. Számos példát találhatunk az egyháztörténetben, 

amikor „hasonló a hasonlóért” lobbizik egy-egy állás betöltéséért, például Tolnai Dali 
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János esetében, aki az őt elmarasztaló szatmárnémeti zsinat után Lorántffy Zsuzsanna és 

Rákóczi Zsigmond hatására került vissza Patakra 1649-ben.
393

 

Ha Keresztúri műveit faggatjuk a puritanizmushoz való viszonyról, szintén 

kettősséget tapasztalunk. Az ortodox tanítás teljes pompájában sejlik fel a Csecsemő 

keresztyén című katekizmusában, ahol egy, az udvari reprezentáció céljaira létrehozott, 

Heidelberi Káté-változattal találkozunk, csakúgy, mint a tudósként megírt Felserdült 

keresztyén szövegalkotásában, ahol a katolikus vitapartnerhez alkalmazza a könyv tartalmi 

elemeit (katolikus szerzők, főként Bellarmino, de a patrisztika korának auctorai is 

felidéződnek) és retorikai-stilisztikai megoldásait, míg a prédikációiban azonban 

markánsan puritánnak nevezhető jegyeket találhatunk. 

 

II. 4. 3. A prédikációk tanulságai 

 

 

Mindezek mellett azonban nem tagadható el Keresztúri prédikációszerkesztési 

gyakorlatának erősen puritán jellege. A fent elmondottakhoz viszonyítva Keresztúri 

prédikációinak szembetűnő formai vonatkozása, hogy nem perikópa-rendszer 

használatával készültek, hanem szabad textusválasztáson alapulnak.
394

 Jellemző, hogy 

összes nyomtatott prédikációjának szerkezete ugyanarra a letisztult logikai-retorikai vázra 

épít. Biblián kívüli forrást, exemplumot egyetlen esetben sem használ, ahogyan idegen 

(héber, görög) kifejezéseket sem. Ami a beszédek szövegének egyes szerkezei elemeit 

illeti, ott a következő részeket különíthetjük el: a prédikációk élén a Textus áll, ezt követi a 

rövid részekre tagolás, amely többnyire a textus bibliai hátterének megvilágítására szolgál, 

és amit mindig a következő mondat vezet be: „Ez igékben [itt a megfelelő szám pl. két] 

dolgok vadnak”. (Például a Lelki legeltetés című kötet második prédikációjánál: Textus: 

„Azert semmiben meg nem fogyatkozom” Zsolt 23, 1. „Ezen igékben két dolgok vadnak: 

1. A reménség … 2. A reménségnek nagy volta …”
395

) A részekre tagolás általában 

előrevetíti az egész prédikáció vázát. A következő rész a Tanuság, mely az előző szakasz 

felosztását követi, de maga is több lehetséges alpontra oszlik. Ez adja a beszéd teológiai-

dogmatikai alapját, a tulajdonképpeni bibliai egzegézist, amely terjedelmében nem haladja 

meg az egész prédikáció negyedét, és alkalmanként magyarázó okokra tagolódik. (Az 
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idézett példán: „Valakinek az Isten örizö pásztora, az soha semmi nélkül nem szükölködik. 

Itt azt kell meg-tudni, mi-nélkül szükölködgyék a’ bünös ember.”
396

 A lehetséges lelki 

hiányokat Keresztúri 7 pontba sorolja, majd 8 pontban foglalja össze, hogy Krisztus 

hogyan tölti be ezeket.) A Tanuságot a Haszna című rész követi, amely a beszéd 

legterjedelmesebb egysége, a tulajdonképpeni applikáció, amelyben a hallgató lehetséges 

konkrét helyzetére vonatkoztatja az igében megjelenő figyelmeztetést, intést, tanítást, 

vagyis ez a rész a gyakorlat felől fogalmazza meg az aktuális üzenetet, a lehetséges etikai 

parancsokat. Keresztúrinál a Haszon szintén pontokra tagolódik, és ez alkotja a 

prédikációk felét-háromnegyedét. (A példában éppen feddő haszonnak találkozunk: 

„Feddendők itt némellyek, a’ kiknek el-hittem én hogy ugyan valóba pásztora az Isten […] 

de el-feletkeznek rola […] s’ mind ezeket az ö pásztori kegyelmességit magokrol el-

fordíttyák […] Ezt pedig igy: I. Vadnak ollyak, a’ kik […] emberi eröben vetik 

bizodalmokat..., II. Vadnak, a’ kik […] hamissat szolnak felebaráttyok ellen…”
397

, majd 

következi még 6 hasonló lehetőség az Istentől való elszakadásra. A következő gondolat, 

hogy aki elfelejti, hogy Isten pásztorsága alá tartozik, az kétfelé szolgál, ti. a Sátánnak is. 

Ennek módjait 3 pontban tárgyalja a szerző, majd ismét 3 pontban, hogy mikor a fenti 

cselekedetek egyikében magunkra ismerünk, akkor az Isten milyen lehetséges 

büntetéseinek vagyunk kitéve. Végül a gyakorlati tanácsok következnek, hogy ha már a 

felvázolt feledékenység jellemző ránk is, hogyan szabadulhatunk meg belőle: 

„Tselekedgyétek ezeket”, tanácsolja Keresztúri, s ismét 3 pontba rendezi a gyakorlati életre 

vonatkozó mondanivalóját, majd újabb 3 pontban magyarázza befejezésként, hogy miért 

hajtsa végre a saját életében a hallgató a javasolt lépéseket.)  

A vázolt forma a vizsgált 34 beszéd esetében lényegében állandó, csak az egyes 

részek alpontjainak száma módosul a magyarázat bonyolultságának függvényében. Nem 

nehéz itt észrevenni annak a puritán prédikációszerkesztési gyakorlatnak a hasonlóságát, 

amelyet Csorba Dávid mutat be
398

 Enyedi Fazekas János Mennyei szó…
399

 című 

prédikációskötete szerzői gyakorlatát elemezve.  
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Meg kell állapítanunk ugyanakkor, hogy Keresztúrinál nem találkozunk az 

ortodoxia által szintén elkerült, de a puritán gondolkodásban jelentős szerepet játszó 

jegyesi misztika témakörével, ellenben megjelenik a prédikációkban a rettentő és feddő 

usus, melyeket Győri L. János prófétai attitűdként értékel, amivel puritán elvárás hatására 

kiegészül a prédikátornak az ortodoxia által túlhangsúlyozott tanítói szerepe.
400

 

Regisztrálnunk kell Keresztúri beszédeiben is azt a „Nagyon fontos tartalmi változás[t is], 

[…] hogy az applikációban a hittételek racionális elfogadtatása mellett szerepet kap a 

lélekelemző ráhatás is, a bűnbánat és a megigazulás kérdésének hangsúlyozásával. Ezt a 

tendenciát jelzi a vizsgáló, önvizsgáló usus megjelenése.”
401

 A bűnbánat felébresztésében 

központi helyet foglal el Keresztúrinál − és a puritánoknál
402

 − a lelkiismeretvizsgálat, 

aminek szükségessége szinte minden beszédben felmerül. Az Egyenes ösvény IX. 

prédikációjában így definiálódik a lelkiismeret szerepe: „Azért, mikor Isten ellen vétesz, 

akkor-is magaddal itilteti-meg, ha meg-érdemledé a’ büntetést. […] Mert a’ minémü 

vétkeket kiváltképpen gondolkodásidban cselekszel, senki jobban náladnál s’ a’ te 

lelkednél e’ földön nem tudgya. Azért tégedet mint vétkeidnek tudoját, itilö biroul fog az 

Isten magad ellen. Mert az Isten az ö igaz itilö szolgáját te beléd helyheztette, a’ki igazán 

meg-itili mit érdemely te. Micsoda az? A te lelked-ismereti, oly igazat itilö birája az az 

Istennek, hogy vagy meg-ment, vagy pedig meg-szentenciáz érdemed szerint.”
403

  

A doctrina religionis közvetítésének célja mellé ebben a viszonyrendszerben 

odarendelődik az életvezetés szentségének gyakorlati szempontja. Az ehhez rendelt 

retorikai eszköztárban Keresztúri a genus didascalicum, a genus deliberativum és a genus 

demonstrativum elemeit egyaránt alkalmazza. A szövegalkotásban tehát leképeződik a 

teológiai cél, a kognitív ismeretek átadása, miközben az emocionális hatáskeltés teljes 

eszköztára felvonul, ahogy „A puritanizmus lényegi szempontja volt az intellektualitás és 

spiritualitás dualizmusának egyesítése az egész hitéletben.”
404
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II. 4. 4. A Mennyei társalkodás kegyességmodellje 

 

 

Ahogy Keresztúri prédikációinak szövegszervező elve puritán mintát követ, úgy a Mennyei 

társalkodásban szintén ennek a kegyességnek a retorikai implikációi hatnak. A szövegben 

megjelenő − kálvini alapokra visszanyúló
405

 − puritán kegyességmodell
406

 a bűnbánatot 

(penitentia) helyezi középpontba. A bűnbánat hatása Keresztúri megfogalmazásában: 

„keſeregſz, ollyankor engemet ſzivedben az egekböl le-vonſz: nints olly erö, a melly 

engemet mindenható Iſtent meg-gyözne; de ihon te a’ te büneiden való bánatoddal meg-

gyöztél, és mennyei határomból magad’ ſegédségére indítál: Nints hát olly mélység, a’ hol 

kedvem már téged fel nem keresne, és áldáſimat lelkeddel nem közleném. Ne félj azért a 

bün miatt el-tsüggedt kezeidet ſzékem felé fel-emelni. El-múlt ellened való haragom, mert 

büneiden indúlt keſerves bánatod azt el-oltá; ellened fel-gerjedt búſuláſom el-múlék, mert a 

te vétkes életeden való keſergés azt hozta te-reád.” 
407

 Ugyanez máshol: „Hívem, ne búsúlj, 

a Sátánnak rettegését tedd félre, mert a te keſerves bánatod az én ſzerelmemnek tzímere: 

örvendezz, érezvén gyarlóságidon való fájdalmid, mert ez az én te benned munkálkodó 

Lelkemnek petséte.”
408

 

Perkins hatására vezethető vissza, hogy a magyar puritán gondolkodásban a 

megtérés szinonimaértékű fogalommá válik a bűnbánattal: „Jaj Iſtenem, melly gyakorta 

említem a’ meg-térésnek idejét! melly ſokſzor jut eſzembe, hogy el-múlattam a’ 

pénitentziának napját”,
409

 ami a Mennyei társalkodás lapjain előbb eljut a közönséghez, 

mint ahogy a Perkinst fordító Csepregi Turkovitz Mihály munkája 1648-ban 

Amszterdamban megjelenik. (Ott ezt olvassuk: „Az harmadik dolog, mely az idvösségre 

szükséges, a Megtérés. Ez pedig két dolgot foglal magában. Elsőt, a melly enek tsak 

kezdeti, az Isten szerint való bánatot. Másodikot, az bánat után következő változást, mely 

valósággal ő maga a megtérés …”
410

) A bűbánat (=megtérés) végrehajtását segíti az 

                                                 
405

 „az én véleményem szerint a bűnbánat helyesen úgy határozható meg, hogy az nem egyéb, mint 

életünknek Istenhez való igaz megtérése, mely az Isten iránt való őszinte és komoly félelemből ered, amely 

testünknek és a régi embernek a megöldökléséből és a lélek megelevenítéséből áll.” KÁLVIN János, A 

keresztyén vallás rendszere, ford. CZEGLÉDY Sándor, Bp., Kálvin, 1995, 571. 
406

 Lásd TÓTH Zsombor, Puritánus kegyesség és retorika Bethlen Miklós Imádságoskönyvében, It, 2000, 

210−234. 
407

 KERESZTÚRI 1726, 23. 
408

 KERESZTÚRI 1726, 24. 
409

 KERESZTÚRI 1653, 53. 
410

 CSEPREGI TURKOVITZ Mihály, Ama Szent Iras feitegetesben hatalmas és igen tudos doctornak, G. 

Perkinsusnak A lelki-ismeretnek akadekirol írott drága szép tanításának elsö könyvében az akarmi okbol 
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őszinteség (sincerias) és a kíméletlen lelkiismeretvizsgálat (casus conscientiae), melynek 

kiemelt helye van a praxis pietatison belül. „Szólnék tenéked illyen jól-tévö Iſtennek, de 

nyelvemben a’ ſzólásra való erö el-fogyott panaſzt tennék magam ellen te elötted itélö UR 

elött, de lelkem-esméreti meg-elöz, fenyeget, és a’ kárhozattal rettegtet”
411

 Másutt: 

„Utálatos élttem már az emberek köztt; reſzket, retteg, nem nyughatik lelkem-eſméreti 

bennem, tsak bujdosik lelkem nappal és a setet éjjel”
412

 Keresztúri más munkáiban is 

kiemelten foglalkozik az isteni törvény jelenlétével a lelkiismeretben, ahogy azt 

prédikációinak bemutatásakor láttuk. Szintén ő az, aki a jó lelkiismeret megőrzését vagy 

megnyerését, a penitentiatartás révén véli elérhetőnek, ha a bűnbánat/bűnvallás az Isten 

törvényeinek szigorú figyelembevétele által történik. „valaminémü dolgot magadban 

magadban fel-találsz az Istennek mind az ö tiz parancsolattya ellen, eggyül eggyig mind el-

vesd töled, mert ha el nem veted, csak egy vétket ne vess-is-el töled, im ez három gonosz 

rajtad mindörökké: 1. Egy vétekkel az Istennek igasságát meg-rontod 2. Egy vétekkel az 

örök kárhozatra méltóvá teszed magad. 3. Egy vétekkel az örökké való halálban ejted 

magadat.”
413

 A Perkinst is fordító/kompiláló Csúzi Cseh Jakab ugyanezt a szemléletet 

képviseli, mikor az isteni törvény áthágásáról értekezik: „Az Isten törvényének megrontója 

átkozott s kárhozatra méltó […] Midőn akképpen maga felöl ítéletet tött az ember, akkor 

származik ö benne nag törödés és keserves félelem, az Istennek igaz itéletének 

súlyosságától; mely lelki-isméret fulánkjának avagy szívnek megdobbantásának és 

bágyasztó meg-keseredésének nevezetik.”
414

  

 A puritán via salutis „teológiai megformáltságában az Institutiora megy 

vissza. Kálvin a fentiekben szemléltetett lelki folyamatot az elválasztás, elhívás, 

megigazulás, megdicsőítés egymásra következő állapotaiban azonosította, mondván: »azt 

állítjuk […], hogy a választottakban az elhívás az elválasztás bizonyítéka, azután, hogy a 

megigazulás az elválasztás megnyilvánulásának másik jele, amíg el nem jut az ember a 

dicsőségre, ami az elválasztásnak beteljesedése.«”
415

 A predestináció tana a Mennyei 

társalkodásban is hangsúlyos szerepet kap: „de ennen magamért ſzoktam én az embert 

meg-ſzánni, és az én ingye[n] való kedvemböl meg-áldom a’ kit meg-akarok áldani, és 

                                                                                                                                                    
meg-félemlet és rettegö lelki esmeretnek meg-vigasztalására és gyogitásara[!] le-tött istenes orvoslasi, 

Amszterdam, 1648, 66, RMNy 2201. 
411

 KERESZTÚRI 1653, 20. 
412

 KERESZTÚRI 1653, 4. 
413

 KERESZTÚRI 1653, 75. 
414

 Idézi TÓTH 2000, 214. 
415

 TÓTH 2000, 217. 
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még a’ halálban-is nem hagyom-el ötet.”
416

 Az Isten és a hívő közti dialógus voltaképpeni 

tétje ennek belátása, és a belátásból fakadó üdvbizonyosság (certitudo salutis) 

megszerzése, ami az egész könyvön végigvonuló megváltási pánik ellenpontja. A hívő 

megszabadulása a szorongástól ugyanakkor Keresztúrinál éppúgy nem a hívő élet végcélja, 

ahogy a puritán irodalomban elengedhetetlen a gyakorlati szempont a hívő életének 

megítélésekor. A puritánok ugyanis határozottan állították, hogy bizonyos külső és belső 

jegyekből biztosan megállapítható, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el. A művek jelentős 

része azzal foglakozott, hogy mik ezek a jegyek.
417

 Perkins például a következőket sorolja 

fel: „Söt az Isten az ö irgalmasságábúl ollyan jegyekeit adta, és emelte fel én bennem, hogy 

semmiképpen el nem eshezem, és meg nem csalattathatom, az melly jegyek ezek. 

(I) En magamra az én számtalan sok büneimért, az melyekben az elött meg 

nyugodtam, és magamat gyönyörködtettem, haragszom, és bosszonkodom. Rom 7 v. 15. 

24. 

(II) En magamban fel töttem, hogy ha az Isten engemet meg-segit, (az mint elis 

hiszem, hogy meg segit) azokat soha többé nem gyakorlom. Solt. 119, 106. 

(III) Felette igen nagy áhitatossággal kivánom azokat, az mellyeket az Isten 

parancsolt, végben vinni. Vers 111. 

(IV) Az Isten fiait tellyes szivböl szeretem, és csak emlekezeteketis kedvellem, és ö 

nékik annyi jot kivánok, mennyit magamnak. I. Jan. 3 v. 14. 

(V) Az én szivem felette igen örül, midön az Isten igéjét Praedikáltatni hallom. Luc. 

24. 22. 

(VI) Az Christusnak második el jövetelét ohajtom, hogy az bünnek, és azzal az 

Isten boszszuságának véget vessek. Jelen. 22. v. 20. 

(VII) En bennem az léleknek gyümölcsét, örömöt, szeretetet, békességes türést, és 

mértékletességet tapasztalok; az testnek cselekdeteit gyülölöm, minémüek az paráznaság, 

tisztátalanság, fajtalanság, bálvány imádás, veszekedés, harag, gyülölség, részegség, 

torkosság és ezekhez hasonlok. Galat. 5. v. 19. 20. 21.”
418

 

Keresztúrinál is megjelenik a korabeli conduct bookok népszerű témáit alkotó felsorolás a 

kiválasztott, megszentelődött hívő jellemzőiről: „Örült az én ſzívem, mikor az én 

házamban ſietni láttalak; vígadtam, mikor buzgó foháſzkodáſidat ſzemléltem, mikor 

ſóhajtáſidnak ſokſágát ſzámláltam, mikor sürü imádkozáſid ſzékem elejibe állottak. 

                                                 
416

 KERESZTÚRI 1653, 18. 
417

 Részletesen: MOLNÁR 1994, 39. 
418

 William PERKINS, Kettös kereszt és kisértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslása, Debrecen, 

1685, A 11v-A 12v, RMK I. 1330. 
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Gerjedeztem a’ te ſzép lelki ſzelídſégeden, a’ te alázatos gyakor térd hajtáſidon, és az én 

felölem való ſzent beſzélgetéſiden. Tetſzett nékem, mikor az én ſzegényeimet tápláltad, 

mikor az én rongyoſimat ruháztad, mikor az ártatlant ſoha nem nyomorgattad. […] Tudom 

én, melly könyörülö vóltál te itt e’ földön; tudom melly igen keſergettél a’ keſerves 

életüeknek keſerüségeken. Láttam én, melly nagy vólt tebenned a’ ſzent életre való ſzép 

ſzándék; ſzemléltem, melly gyakorta való küſzdéſed vólt néha a’ teſtnek minden 

indúlatival. Láttam, melly ſzívböl kerülted a’ bünösöknek ſeregét, melly igen gyülölted 

a’vétkekben vígadóknak ſzékeket, melly nehéz fülekkel hallgattad a’ tiſztátalan beſzédeket. 

Meg-hartzoltad te a’ te nemeſ hartzodat, meg-tartottad a’ te benned le-tött hitedet, meg-

futottad a’ te pálya-futáſodat, és el-nyerted a’ lelki vitézségnek  jutalmát. Meg-gyözted e’ 

világ’ édeſgetö beſzédit, meg-gyözted a’ bünt, a’ teſtnek undok bújálkodáſit; meg-gyözted 

az halált, a’ pokolnak erejét, ’s ama lelked után olálkodó rút Sátánt: Söt engemet-is minden 

eröknek Iſtenét, feddhetetlen életeddel meg-gyöztél.”
419

 Nem túlzás azt mondanunk, hogy 

mintha a puritánus kegyességi irodalom által kidolgozott, és a korabeli conduct bookok 

népszerű témáit alkotó, a kiválasztottság gyakorlati jeleit tartalmazó felsorolását ismételné.  

 A puritán kegyesség teológiai jellemzőihez rendelt nyelvi eszköztárról a 

későbbiekben részletesen szóltunk, így most csak röviden utalunk rá, hogy a Mennyei 

társalkodásban nyelvileg is manifesztálódik a puritán jelleg: a biblicizmus jegyében 

elsősorban a Szentírás retorikai eszköztárából építkezik a szöveg, ugyanakkor a téma által 

megkívánt apokaliptika, az eszkatológia, valamint a bűnbánat felébresztésének igénye 

retorikai értelemeben demonstratívabb eszközeit is beveti, amelyeket Kecskeméti Gábor a 

„bibliai ihletésű egyszerű stílus” mellett ugyancsak puritán sajátosságként jelöl meg, mint 

az „allegorikus vízió, a dialógus, az élénk képhasználat”
420

. 

 

 

II. 4. 5. Az ellentétes tapasztalatokból származó haszon 

 

 

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a Keresztúri életmű puritán sajátosságainak 

számbavételéből − előzetes elvárásainkat beigazolva − meglehetősen antagonisztikus 

tapasztalatokat szűrtünk le. Az életműben megjelenő kegyességmodell és az ehhez rendelt 

nyelvi eszköztár különböző célokhoz alkalmazva változik. Azt is megállapíthatjuk, hogy 

                                                 
419

 KERESZTÚRI 1653, 91−93. 
420

 KECSKEMÉTI 1998, 92. 
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minekutána a Keresztúri művekben (főként a Mennyei társalkodásban) megjelenő 

őszinteség nem azonos az Ecsedi Báthory István- vagy a Bethlen Miklós-féle kitárulkozás 

személyességével, ezért ebből nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket Keresztúri 

személyes kegyességére nézve. Mivel azonban célunk nem az volt, hogy minden kétséget 

kizáróan bizonyítsuk Keresztúri ortodox vagy puritán lelki beállítódását, sőt szövegeit sem 

szerettük volna mindenáron kizárólag az egyik vagy másik skatulyába gyömöszölni, ezért 

ezt az eredményt is hasznosnak tartjuk, hiszen a korszak irodalmában általában is 

hasonlóan ellentmondásos jelleg tapasztalható. Következhet ez abból, hogy a magyar 

hagyományban eleve „a reformáció és a (késő-) humanizmus tradícióit folytató és a semper 

reformanda jegyében megújító folyamatnak lehetünk szemtanúi, melyben a puritán tanok 

csak a németalföldi egyetemeken megszűrt és a kálvinista hagyományokkal egyeztetett 

formában vannak jelen”,
421

 ahogy Keresztúrinak sem voltak élő angliai kapcsolatai, mégis 

egyénien hasznosítja a legújabb kegyességi tradíció eredményeit. A Keresztúri által 

preferált „alkalmazkodó” egyházpolitikai és irodalmi hozzáállást ezen kívül azonban más, 

a szélesebb irodalmi hagyományban is megtalálható jelenség is indokolhatja. Kecskeméti 

Gábor hívta fel a figyelmet például arra a következetlenségre, hogy bár a hazai 

használatban is forgó Bucanus-féle homiletika
422

 által elítélt „aulica dicendi genus” 

valóságos szitokszóvá vált a magyar puritánok közt, addig az ennek jegyében követelt 

közérthető írás-/beszédmódra való törekvés mégsem valósult meg minden esetben. 
423

 

Ennek Kecskeméti szerint az egyik oka a közönség igényeihez való alkalmazkodás 

kényszere: egyrészt retorikai értelemben eszerint végzi a szónok a stílus differenciálását,
424

 

másrészt a reformtörekvések megvalósításához szerzendő nemes pártfogók megnyerése 

érdekében sem lehetett mindig az egyszerű stílus ideájához ragaszkodni a gyakorlatban.
425

  

                                                 
421

 PÉNZES 2012, 7. 
422

 Guillielmus BUCANUS, Ecclesiastes, seu de methodo concionandi tractatus duo, Várad, 1650, RMNy 

2354. 
423

 „Medgyesi a Praxis pietatisban (1636) hosszú jellemzést adott az udvari stílus sajátosságairól. […] 

Nagyari Benedek is (1651) »udvari piperé«-nek nevezte e stílus kellékeit. Mikolai Hegedűs János (1648) a 

»cifra festett szokat«, »a himes szokat a’ fülök viszkettetöknek olvasására és hallgatására« kívánta hagyni. 

Debreceni Szűcs János a jezsuita stílust jellemezte így 1666-ban: »A’ tanitásban s’ beszédben valo czifraság, 

negédség és pipeskedés« jellemző »amaz Iesuitai mázos, czikornya, méz beszéd«-re, amellyel szemben saját 

szónoki eszményét ekképp fogalmazza meg: »Szeledseggel és alázatossággal kel az iget praedikállani, nem 

festett, fület csiglandoztató beszédek által.«„ KECSKEMÉTI 1998, 98−99. 
424

 BARTÓK István, A casa rustica és a mechanici, Az alacsony stílus ismérvei a XVII. század magyar 

irodalomelméletében, ItK, 1992, 569−578. vö. Szent Ágoston, De doct. Christ. IV, 17,34−18,37 idézi 

KECSKEMÉTI 1998, 100. 
425

 A puritanizmus már csak azért sem mondhatott le teljesen, „különösen kezdetben […] a stílus 

ékítgetésének eddig megszokott módjairól, hiszen első renden a művelteket, a nemességet akarta megnyerni 

reformtörekvései számára: A Praxis ajánlása Lónyay Zsigmondnak szól. Medgyesi e műve ajánlásában 

kijelenti ugyan, hogy a fordítás egyszerű magyarosságra törekedett, nem udvari piperére, hímezett-hámozott 

beszédre, ennek ellenére a magyar Praxis határozottan művészi törekvéseket árul el: nemcsak annyiban, hogy 
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Az elv be nem tartásának másik oka az egyéni invencióban keresendő, amellyel az 

egyes szerzők válogatnak a közvetíteni szándékozott tartalomhoz illő retorikai megoldások 

közül. Ezek az okok teszik lehetővé a puritán beszédmód sokszínűségét, időnként az 

„ellentábor” nyelvi, retorikai megoldásainak megtartását. „A különböző teológiai-filozófiai 

iskolákhoz tartozó személyeket elválasztó és az ugyanezen személyek tényleges szónoki-

irodalmi működését tagoló határvonalak [tehát] nem esnek szükségképpen egybe. Az 

alkotók nem az adott irodalmi jelenségeket saját elméleti rendszerükben a legmegfelelőbb 

praeceptumok közvetlen realizálását végzik el, hanem szokásokat, mintákat utánoznak. A 

közönség szociokulturális különbségeinek figyelembevétele mellett ez a személyes ízlés és 

tájékozódás is az azonos eszmei törekvéseket vallók irodalmi műveinek erős tagoltsága, 

rétegzettsége irányába hat.”
426

 Keresztúri példájából kiindulva hozzátehetjük, hogy a 

közönséghez való alkalmazkodás igénye (a Mennyei társalkodás esetében például a 

katolikus Báthory Zsófiához, a Csecsemő keresztyénnél az uralkodói ház 

önreprezentációjához stb.), és az egyéni invenció akár egy életművön belül is képes 

létrehozni ezeket a különbségeket.  

                                                                                                                                                    
a retorikus stílus összes lehetőségeit (figurák, tropusok) kihasználja, hanem olykor megragadó leírásaival, 

szemléletes képeivel. […] Nem veti meg ő sem az antik irodalom közhelyeit, de tartózkodóbban él velük, 

citátumait gyakorta már jegyzetbe teszi.  Az igazán népszerű, itt-ott már népies puritánus stílus azonban 

Medgyesi későbbi műveiben, Mikolai Hegedűs Jánosnál, Diószegi Bónis Mátyásnál kell keresnünk.” BÁN 

Imre, Apáczai Csere János, Bp., Akadémiai, 1958 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 2), 81. 
426

 KECSKEMÉTI 1998, 105−106. 
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III. FEJEZET 

„Hát én, Uram, mit szóljak te elötted?”
427

 

A Mennyei társalkodásról 

 

 

III. 1. A Mennyei társalkodás helye Keresztúri életművében 

(A megjelenési adatok hitelességéről) 

 

 

A Mennyei társalkodás első, ma példányból ismeretlen, kiadásának emlékét az 1726. évi 

második kiadás címlapja őrzi.
428

 Az RMNy valószínűsíti, hogy a mű valóban megjelent 

1645-ben, Keresztúri Pál aktuális szolgálati helyén Váradon, esetleg a másik fejedelmi 

nyomdában Gyulafehérvárott.
429

 A címlapon megjelenő 1645-ös évszámot, mint a 

példányból ismeretlen első kiadás megjelenési évét és a szerző megjelölését hitelesnek 

tartjuk, amennyiben Keresztúrinak az ifjabb fejedelemasszony áttérésében játszott 

lelkigondozói szerepére gondolunk,
430

 és a Báthori Zsófiának címzett ajánlásban olvasható 

utalást a „nemzetünket […] emésztő döghalál”-ra
431

 azonosítjuk az 1644−45-ben pusztító 

pestisjárvánnyal, amely az abaúj-tolnai lelkészek zömét is elragadta.
432

 Hogy a munka 

valóban megjelent a 17. században, s a szerzője tényleg Keresztúri megerősíti az is, hogy 

az itt szereplő záróformulát: „… Na(gysá)god a sok ſzámu Szentekkel lelki ſzép örömmel az 

Iſten ſzínének ditsöségére érkezik.”
433

 szerzőnk máshol is használta: az 1653-ban Váradon 

megjelent Egyenes ösvény … című munkájának ajánlásában Csepregi Mihálynak kíván 

hasonlókat: „kegyelmed istenes indulattya naponként nevekedvén , érjen fel az Isten fényes 
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színe eleiben, az holott a’ sok számú szentekkel egygyütt, a kegyelmed virágzó 

reménségének koronája le vagyon tétetvén.” 
434

 

 

 

III. 2. Konvertálási eset, udvari reprezentáció és főrangú női irodalom 

 

 

Az 1645-ös első megjelenés mellett szól még, hogy a második kiadás idejében (1726) már 

valószínűleg senkinek sem jutott volna eszébe a rekatolizált nagyasszonynak, Báthori 

Zsófiának ajánlott református kegyességi művet költeni. Köztudott, hogy férje és anyósa 

halála után Zsófia komoly összetűzésekbe került az erdélyi protestáns rendekkel, és térítő 

földesúri ellenreformációt
435

 folytatott a birtokain élő kálvinistákkal szemben. Hitelesíti 

tehát az adatközlést az a hasonló típusú kegyességi munkák újrakiadása során tapasztalható 

gyakorlat is, hogy a kiadvány prelimináriáit változatlanul hagyják, mert már a korabeli 

kiadói szándék szerint is így alkotnak a művel megbonthatatlan, hiteles egészet, annak 

ellenére, hogy az ajánlás címzettje esetleg rég vallást váltott.
 436

 (Pl. Nyáry Krisztinának 

Thurzó Imre feleségeként ajánlotta evangélikus imádságoskönyvét 1620-ban Mihálykó 

János eperjesi lelkész, de változatlanul hagyták az ajánlást az 1629-es és 1642-es 

megjelenéskor, pedig Nyáry Krisztina ekkor már Eszterházy Miklós felesége és katolikus 

volt.)
437

 

Az ajánlás révén az egyébként elsősorban lelki tartalmak közvetítésre született 

Mennyei társalkodás jól beilleszthető a dinasztia-építő Rákóczi-ház fejedelmi 

önreprezentációjának
438

 keretébe is. Ide – ahogy arról korábban szóltunk – egyrészt a 

György és Zsigmond herceg iskoláztatására létrehozott schola aulica mellett a 

nagyszabású, nyilvános vizsgával járó konfirmációs ünnepélyek, és az ezekhez kapcsolódó 

kiadványok: a Christianus lactens című káté (magyarul Csecsemő keresztyén címmel); a 

Schola triumphata  valamint a Pallas Dacica című munkák sorolhatók. A fejedelmi 
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önreprezentáció másik vonulataként ábrázolhatjuk a család női tagjainak, a 

fejedelemasszonyok „imidzsének” kialakítására szolgáló kiadványpolitikát, melynek 

keretében Lorántffy Zsuzsanna imádkozó, kegyes, (saját összeállítású 

locusgyűjteményével
439

 teológiailag képzett) patrónaként jelenik meg.
440

 Báthori Zsófia 

személye a Mennyei társalkodás ajánlásában belehelyeződik ebbe a fejedelemasszony-

paradigmába: az „Erdély Országának ifjabb Fejedelemasszonya”
441

 megszólítás is kifejezi, 

hogy itt nem pusztán az életkorból fakadó megkülönböztetéssel van dolgunk, hanem a 

Lorántffy Zsuzsanna által megteremtett hagyomány folytatódik. Zsófia „régi fényes 

nemzetének”
442

 emlegetése ugyanakkor a nemrégiben született Rákóczi Ferenccel 

folytatódó dinasztia legitimitásának megmutatása szempontjából gyümölcsöző, hiszen a 

kisfiú a régi és az új fejedelmi család egyesülése révén is alkalmas a trónra. A frissen 

konvertált ifjabbik fejedelemasszony új vallásában való patrónai felmutatása pedig az 

egyház számára hasznos, hiszen a főrangú személyek áttérése mindig példaként állítható az 

alattvalók elé. Ennek megfelelően Heltai János a konvertálásokhoz fűződő hitviták 

megjelentetésének fő hasznát abban látja, hogy „az áttérésre hivatkozva újabb híveket 

lehetett megnyerni. […] A jó példának sugalmazó ereje van. […] Érthető tehát, hogy 

különösen nevezetes személyek, papok, prédikátorok vagy főrangú személyek áttérési 

eseteit próbálták meg felhasználni arra, hogy példájukkal másokat meggyőzzenek”
443

  

Mivel Kersztúri közelről láthatta Báthori Zsófia lelki vívódását, a Mennyei 

társalkodás „válaszol a konvertálás miatti esetleges lelkiismereti kérdésekre, vigaszt nyújt 

a vallási különbségek miatti gyötrődésekre.”
444

 Hasonló megfontolásból nyomtatták ki − 

szintén Báthori Zsófiának ajánlva−Sibolti Demeter Lelki hartzát
445

 1643-ban, (két nappal 

az esküvő után) Szalárdi Miklós, az erdélyi kancelláriáról Zsófia szolgálatára rendelt 

íródeák ajánlásával. Érdekes, hogy ennek a traktátusnak az első kiadása is olyan főrangú 

asszonyhoz intézett ajánlással látott napvilágot, aki a sajátjától eltérő vallású férfival lépett 
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házasságra: 1632-ben idősebb Bethlen István ajánlotta ezt a művet menyének, ifjabb fia, 

Péter feleségének, az evangélikus vallású Illésházy Katának.
446

 

A hasonló munkák nagyban hozzájárulnak annak az idividuális kegyességnek a 

kialakításához, amely a korban az abszolutikus állam alapértékeként jelent meg, ahol az 

uralkodói családok kegyességgyakorlása mintaként szolgált az alattvalók számára,
447

 s 

egyben nemzedékek nyelvhasználatát befolyásolta. Itt fontos megjegyeznünk, hogy a mű 

magyarul íródott, megfelelve a használati irodalom ama vonulatának, mely – növekvő 

arányban világi közönség számára– nemzeti nyelven íródott, s így jelentős mértékben 

hozzájárult az irodalmi nyelv és gondolkodás fejlődéséhez. Az anyanyelven való 

megnyilvánulási mód lehetővé tette új közönségrétegek elérését is: a nőkét, akik közül 

feltehetőleg kevesen olvastak latinul. Ennek jegyében láthatjuk, hogy a 17. század 

folyamán a különböző felekezetek számára készült ima- és elmélkedőkönyvek ajánlásainak 

címzettjeiként egyre nagyobb számban jelennek meg főrangú asszonyok, így pl. Kapi 

Anna, Pethe Rozália, Telegdy Borbála, Kenderesi Mária, Erdődy Zsuzsana, Nyáry 

Krisztina, Czobor Erzsébet, Lisztius Anna Rozina, Thurzó Anna, Homonnay Drugeth 

Mária, Károlyi Zsuzsanna, Échi Orsolya, Várdai Kata, Poppel Éva, és Illésházy Kata.
448

 

Mondhatjuk, hogy Keresztúri eddig bemutatott, nyomtatásban is megjelent műveinek 

sorából műfaját, a mű nyelvében megnyilvánuló ó- és középkori beágyazottságát, 

költőiségét tekintve kilóg a Mennyei társalkodás, ugyanakkor a hitviták és prédikációs 

kötetetek sorát jól kiegészíti hitvitamentes, szelíd hangnemével, amely az olvasó 

érzelmeire is apellál. Ha a szerzői életmű egyéb darabjai Keresztúri homiletikai és 

dogmatikai elveit tükrözik, akkor a Mennyei társalkodást lelkigondozói kézikönyvként is 

olvashatjuk, így áttételesen képet nyerhetünk belőle Keresztúri lelkigondozói 

tevékenységéről is, melynek fontosságát a könyvecske is hangsúlyozza: „moſt jut már 

eſzembe amaz iſtenes tanítóknak intéſek, moſt gyötör már az ö intéſekhez való 

engedetlenségem.”
449
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III. 3. Udvari böjt 

 

 

A Papistak… szerzőségének vizsgálatakor már utaltunk I. Rákóczi György III. Ferdinánd 

elleni offenzívájára, amellyel belépett a harmicéves háborúba. Lennar Torstenson svéd 

tábornagy – aki a Szilézia és Morvaország elleni hadműveleteket irányította – 1642-ben 

küldött üzenetet a fejedelemnek, hogy csatlakozzék a svéd-francia szövetséghez. A 

Krisztina svéd királynő által megerősített szövetséglevelet a fejedelem csak 1643. október 

végén tudta aláírni, de ebben végül is vállalta a III. Ferdinánd elleni harcot és a Torstenson 

seregeivel való együttműködést.
450

 I. Rákóczi György 1644. január 3-dikára országgyűlést 

hívott össze, amelyre Váradról Gyulafehérvárra hívatta az ifjabb Györgyöt feleségestül,
451

 

és minden bizonnyal udvartartásukkal együtt, amelynek Keresztúri is tagja volt. A 

januárban lezajló országgyűlésen I. Rákóczi György megszerezte a felhatalmazást a 

svédekkel és franciákkal kötendő szövetségre, februárban már útra is kelt csapataival. „A 

ma legelfogadottabb tudományos álláspont szerint célja az erdélyi fejedelemség önálló 

államként való elismertetése volt, korlátozott és megfontolt katonai részvétel révén.”
452

  

A csapatok elindulását követően az ifjú Rákóczi György mellőzve érezhette magát, 

hiszen apja helyette Zsigmondot vitte magával a hadjáratba, miután 1643. november 14-én 

Székelyudvarhelyen udvarhelyszéki és háromszéki főkapitánynak és a székelyek 

generálisának nevezte ki.
453

 Györgynek a gyulafehérvári székhelyű kormányzóság jutott, 

de az sem teljes jogkörrel, hiszen a „pénzügyek jó részét apja a fejedelemasszonyon 

keresztül intézte, és az ifjú György hatáskörét tovább csökkentették a mellé kirendelt 

tanácsurak, különösen Kassai István kancellár.”
454

  

Lorántffy Zsuzsanna valószínűleg egyéni ambíciókat látott Rákóczi Habsburg-

ellenes hadba szállása mögött, ezért azt helytelenítette. Erre enged következtetni, hogy 

férje mentegetőzve ír neki a táborból 1644 júniusában: „Ugy vagyon édesem, volna miért 

búsúlnod, ha az mi vött fáradtságunk magunk privatumáért volna, de mivel az Isten 

dicsőségéért, ez szegény haza szabadságáért vagyon, igen keresztyén módon és 
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mértékletesen kell magadat viselned.”
455

 Amikor az anyagi források 1644 májusában 

kiapadófélben voltak, a harc kimenetele pedig kérdéses volt, Zsuzsanna már az egész 

udvarban böjtölést és könyörgést rendelt el, hogy a háború végre véget érjen.
456

 A böjttel 

nyilvánvalóan bűnbánat jár együtt, ami szerepet játszhatott a Mennyei társalkodás téma- és 

formaválasztásában. 

 

 

III. 4. Istennel való édes beszélgetés 

(Imádság és elmélkedés viszonya a Mennyei társalkodásban) 

 

 

A kora újkori devóciós irodalom szövegfajtáinak műfaji tipizálása során a meditáció és az 

imádság műfaji elkülönítésének/elkülöníthetőségének nehézségeivel szembesül a hazai és a 

nemzetközi kutatás,
457

 hiszen − Imre Mihály szavaival − „… az imádság […] gyakran 

fordul elő az elmélkedő-meditációs irodalomban, itt azonban nehezen különíthető el; 

könnyen alakulnak-áramlanak át egymásba e bensőséges, ineriorizált lelkiség nyelvileg 

manifesztálódott részmozzanatai.”
458

 Ez a fejezet kettős célt tűz ki: egyfelől egy konkrét 

példa alapján kívánja bemutatni, hogy egy művön belül is van és ugyanakkor „nincs éles 

határ az imádság és elmélkedés műfaja között, [melyek] széles átmeneti skálán 

érintkeznek”
459

, másfelől pedig egy, az imádságirodalmon belüli tipológiai kérdést kíván 

felvetni: a protestáns meditációt kísérő imádságét.
460

 

A Mennyei társalkodás az Isten és a kegyes Hív közt lezajló tizenkét fordulós 

dialógust, és egy lezáró monológot tartalmaz. A századokon át népszerű hitmélyítő 

könyvecskében zajló, Isten és a kegyes Hív közti párbeszéd témáját már az ajánlás kijelöli:  

„Sir a’ föld a’ vétkeknek ſúlyos terhe alatt; a’ teremtett állat tsak ſohajt, várván ama’ 

szabadúlásnak óráját, mellyen ’e gyarlóság miatt romlandó terméſzet romolhatatlanságra 

mehetne. Az Iſten, a’ ki mennynek, földnek itélö Birája, kiált, ’s kiáltatja a’ megtérésnek 

idejét. De el-nyomta e’ Világot a vétek, meg-ſokasúlt a’ bün, ’s a’ bünösöknek fijai napról- 
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napra többülnek. Nints a’ ki gondolkodnék a jövendö idökröl, nints a’ ki jóra fogná életét, 

meg-nézné veszedelmes útait, ’s halandó vóltáról a’ teremtö Iſtennel beſzéllgetésre 

indúlna. …”
461

  

A könyvecske fő tartalmi motívuma tehát a Hívő szövegeiben a bűnbánat, a 

bűnvallás, a kegyelemből való kieséstől való rettegés, és ezek ellenpontjaként a 

kiválasztottságban való vigasztalás és kegyelembe ágyazottság tudatosítása az Isten 

megszólalásaiban. A szöveg bűnbánati tematikáját több szempont is indokolja, így a 

keletkezés idején a hadi események miatt meghirdetett böjt, a gyónás kiváltásának igénye 

és nem utolsó sorban Keresztúrinak az ajánlásban megjelenő nemzetszemlélete, mely a 

wittenbergi történelemszemléletből ered: „Én azért [ …]minden bünein szomorkodó lelket 

a Felséges Iſtenhez az édes beſzéllgetésre ingatok, hogy kiki ſzemlélvén a’ megbúsúltt 

Iſtennek oſtorit, a’ fegyvert, a’ pusztúláſt, és e’ mi szegény Nemzetünket sürüen eméſztö 

döghalált, ſerkenne-fel; hogy minekelötte magán, ’s maga szép tselédénn, és ſzívébe be-

férkezett barátin az URnak meg-nehezült karját könyvezö ſzemekkel nézélné, elmélkednék 

hirtelen el-múló életének végéröl, és Iſtennél ama’ fényes bóldogságnak helyéröl 

beſzéllgetne …”
462

 A nemzet nehézségei, a háborúk, a pestisjárványok és az egyéni 

sorsokban bekövetkező tragédiák tehát az Isten bűnökből fakadó büntetései az 

embereken.
463

 „A kora újkori magyar református történetteológia alapelemei a XVI. század 

közepén rögzültek wittenbergi (lutheri–melanchtoni) hatásra, gyökerei azonban Szent 

Ágostonig nyúlnak vissza. E szerint a szemlélet szerint az emberiség történelme az isteni 

üdvtörténet részét képezi, azaz Isten közvetlenül beleavatkozik a világtörténelem 

eseményeibe, így a nagy történelmi események – a háborúk, a járványok, a természeti 

csapások – mindig a mechanikus isteni büntetés következményei. Ez a deuteronomikus 

szemlélet azt vallja, hogy – mint az Ószövetség népe életében – az emberi bűnre mindig 

büntetés következik, a megtérésre pedig kegyelem. Isten nemcsak egyes embereket, hanem 

egész népeket is fölhasznál a büntetés vagy a kegyelem eszközeként.”
464

 Fontos itt 

megjegyeznünk, hogy a korban nem beszélhetünk egységes nemzetfogalomról. A nemzetet 

a(z elsősorban puritán) kortárs szerzők − a bűnösség fogalma mentén megragadható − 
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differenciálatlan közösségként értelmezik.
465

 Keresztúri ennek megfelelően a bűn-

büntetés/bűnbánat (=megtérés)-kegyelem fogalompárral írja le az eseményeket, így ebben 

a kontextusban a megtérést sürgető szerzői elvárás a kívánatos. 

A szövegbeli beszédszituáció a topikus jó pásztor-metaforára épül: a kegyes Hív 

eltévedt, elveszett, megkeseredett, kicsinyhitű bárány(ka),
466

 legvégül, az utolsó ítélet 

megjelenítésekor pedig már ártatlan bárányka,
467

 – jelezve az érte való krisztusi áldozat 

kegyelmi működését –, míg ennek megfelelően az Isten juhaidnak legeltetö 

pásztorokként
468

 jeleni meg. A mű középpontjában az Isten előtti őszinte bűnvallás, 

bűnbánat (penitentia) és lelkiismeretvizsgálat (casus conscientiae) áll, ami a szöveget 

tovább olvasva kiegészül egyfajta permanens üdvözülési szorongással/pánikkal. 

Mindennek ellenpontjaként az Isten vigasztalásaiban az eleve elrendelésből fakadó 

elveszíthetetlen kegyelem és a kiválasztottság bizonyos jegyek alapján való 

felismerhetőségének hangsúlyozása áll, az üdvbizonyosság (certitudo salutis) elérésének 

lehetőségével. Így tehát a Mennyei társalkodásról elmondható, hogy alapvetően a puritán 

teológiából és az ez alapján létrejött kegyességi irodalom szöveghagyományából építkezik: 

nem nehéz például észrevenni a párhuzamosságokat William Perkis magyarul Kettős 

kereszt …
469

 címen megjelent szintén dialogikus munkájával. Mindennek az sem mond 

ellent, hogy Keresztúri személyes kegyességét Dienes Dénes „református pietizmusként” 

határozza meg, amennyiben ez a kegyesség „nem kételkedett a református tanítás 

igazságában [és] nem elégedett meg annak tételes ismeretével, hanem arra ösztönzött, hogy 

amit a tanítás magában foglal, az a keresztyén embernek személyesen végiggondolt és 

megküzdött élménye legyen.”
470

 Ezt a kegyességet − ami szövegünkben is megnyilvánul − 

„aktív bűnbánatból fakadó bűnismeret jellemzi […], ami feloldódik Isten szabadító 

tettének személyes és konkrét […] elfogadásában.”
471

 

Ha a Mennyei társalkodás műfaját akarjuk meghatározni, a cím és fent idézett rész 

alapján előzetesen imádságoskönyvre számíthatunk, hiszen az Istennel való beszélgetés a 

                                                 
465

 LUFFY 2002, 48. 
466

 „én kételkedö bárányod”: KERESZTÚRI 1726, 78; „meg-keſeredett bárányom”: KERESZTÚRI 1726, 79; „el-

rémültt báránykám”: KERESZTÚRI 1726, 84.  
467

 KERESZTÚRI 1726, 94. 
468

 KERESZTÚRI 1726, 71. 
469

 DEBRECZENI T. István [ford], Kettos kereszt, es késértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslasa, 

az az: elöe, a’ Satan keserteti ellen való lelki fegyver, es masodik, egy lelki tanitó, és egy gyengélkedö 

keresztyén között való gyönyörüséges beszelgetes; mellyet amaz b. e. Perkinsus Villyám angliai nyelven irott, 

és abból deák nyelvre fordittatott múnkájából … magyarra forditott. Debreczeni T. Istvan, Debrecen, Töltési 

István, 1685, RMK I. 1330. 
470

 DIENES 2001, 141. 
471

 DIENES 2001, 141. 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



kálvini teológiában (Augustinus nyomán)
472

 általában az imádságra utaló kifejezés: „az 

imádság [Kálvin felfogása szerint] a két fél: Isten és az ember közlő kapcsolatba jutása 

(kommunikációja) […] beszélgetés vagy még inkább: felelet Isten igéjére […], a szívnek 

az a legmélyebb törekvése, mely önmagát kiönteni és feltárni kívánja Isten […] előtt, mert 

sejti, hogy Isten jobban ismeri őt, mint ő saját magát.”
473

  

A dialogikus szövegforma azonban, amelyben Isten is megszólal, a mű egészét 

tekintve szétfeszíti az imádság műfaji és retorikai kereteit.
474

 A dialógus mindkét 

szereplőjétől többször elhangzó, az olvasói magatartást irányító, s egyúttal a mű saját 

funkciójára reflektáló „elmélkedem” „elmélkedjél”– típusú kifejezések és felszólítások, 

amelyek személyes élményként kínálják fel a bűnbánat általános érvényű kijelentéseit, a 

teljes mű műfaji meghatározását inkább az elmélkedés, a prózameditáció irányába terelik.  

A műfaj európai kialakulás- és fejlődéstörténetét, valamint ennek függvényében 

meghatározott definícióját Erdei Klára vázolta fel először.
475

 Az ő eredményeit 

felhasználva Tüskés Gábor
476

 mindenekelőtt felhívja a figyelmet a műfaji sajátosságok 

bemutatásának nehézségeire, hiszen „a meditáció műfaji sajátosságainak egy része a 

mindenkori kontextustól függően változik.”
477

 Egyébként megállapítja, hogy „a 

szépprózával is érintkező elmélkedések az olvasó érzésvilágát a vallásos célnak 

megfelelően hangolják, nem teológiai érvekkel, hanem hangulati elemekkel, példázatokkal 

buzdítanak, teret nyitnak a moralizáló képzeletnek s a költői próza elemeit is felhasználják. 

[…] Erdei Klára a műfaj jellemzői közé sorolta az értelem és az érzelmek ellentétes irányú, 

együttes működését, valamint a többnyire dicsőítésben feloldódó szubjektív vallomás és 

objektív hitvallás jelleget. A tartalom fő vonatkozási pontjai a személyes érzések, az 

egyéni áhítat megnyilvánulásai, illetőleg az egyházi tanítás és ezek feszültsége. Az 

ellentéteknek ez a kölcsönhatása a szerkezet mellett meghatározza a meditáció stílusát, 
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melyben a konkrét, didaktikus és az elvont, költői kifejezésformák egymás mellett élnek, s 

számos átmenet lehetséges. A vallásos elmélkedés első felívelése a XV. század végén 

következett be, kiteljesedése XVI. század utolsó évtizedeire tehető. Ekkor a meditáció a 

XVI. századi mentalitás és irodalom egyik modellje, Klaniczay Tibor kifejezésével „a 

manierizmus reprezentatív műfaja,”
478

 amely jelentős mértékben befolyásolja a művészi 

próza fejlődését, s tükrözi a korszak két fontos folyamatát: „a vallásosság általános 

válságát, a bűnről és bűnbánatról hirdetett hagyományos tanítások megkérdőjeleződését, 

illetve az erre válaszként megszülető katolikus és protestáns reformelképzelések 

elsajátítását, belsővé tételét.”
479

 A meditáció/elmélkedés kifejezésen a Mennyei társalkodás 

műfajának megnevezésekor Gábor Csilla megfogalmazásában „az imádsággal rokon 

áhítatformát, a hit és erkölcs igazságainak egzisztenciális elmélyítési lehetőségét értjük 

[…], amely diszkurzív beszédmódja mellett is az objektív hitigazság szubjektív 

(vallomásos formát öltő) megfogalmazása, és amelyben így fontos összetevő az affektív 

jelleg.”
480

 A Mennyei társalkodás esetét a fentiek tükrében értelmezhetjük úgy, hogy 

később, a már nagyjából lezárult dogmarendszerek korában is jól hasznosítható a 

műfajtípus az egyéni hitbizonytalanságból eredő feszültségek kezelésére (a lelkiismeretnek 

a végső dolgokkal való rettegtetése igen hatékony volt, annyira, hogy az üdvös bűnbánat 

elérésén túl a kegyelemből való kieséstől való rettegéssé transzformálódott), mindenekelőtt 

az egyéni hitgyakorlás keretében, melynek immár fontos eszköze a nyomtatott könyv.
481

 

De interpretálhatjuk akár úgy is, hogy Keresztúri műve még abba a 16. századi lelki 

igények által generált folyamatba illik, melyről Erdei Klára azt írja, hogy Európa összes 

országának vallásos irodalmában végbement (némi időbeli eltolódással, és ebben az 

esetben ezen van a hangsúly), melynek szellemében a harcos vitairatok, tudós teológiai 

traktátusok mellett egyre inkább megjelentek a polemikus hangot tudatosan kerülő 

műfajok.
482

 Ennek megfelelően helyét abban a műfajilag sokféle tágabb szövegkorpuszban 

jelölhetjük ki, mint a kezdetben kizárólag protestáns, majd a katolikus elmélkedő próza: 

Ecsedi Báthori István, Rimay János, Pázmány Péter, Nyéki Vörös Mátyás, Hajnal Mátyás 
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művei valamint Heltai, Balassi vagy Bornemisza „vigasztaló könyvecskéi”, Sibolti 

Demeter Lelki hartza, Magyari István Kezbeli könyuetskéje vagy Zólyomi Perinna 

Boldizsár Martin Moller és Johann Gerhard-fordítása. Ide sorolható még Pécsi Lukács 

Ágoston-fordítása, Petrus Canisius és Kempis Tamás magyarra ültetése Vásárhelyi 

Gergely és Pázmány Péter tollából, ugyanígy Bellény Zsigmond Savonarola-tolmácsolása 

vagy Wesselényi István és Lépes Bálint kegyességi írásai.
483

  

A szöveg tehát eszköz kíván lenni az istenismerethez vezető úton, amely ebben a teológiai 

konstrukcióban nem más, mint a kíméletlen önvizsgálat útja. Ennek végrehajtásában 

formailag a zsoltárköltészetet hívja segítségül, így meghatározó benne a gondolatritmus, a 

jelzőbokor-használat, a hosszú sorokból álló periódusok, a párhuzamok és ellentétek 

sorjázása. A bűnök és a bűnös ember kegyelemből való kiesettségének bemutatásából 

fakadó érzelmi túlfűtöttség miatt „a szöveg ritmusa sokszor felgyorsul, egyenletessé és 

akusztikailag tagolttá válik, s különböző hanghatásokkal (alliterációkkal és sokszor igen 

tiszta, néha több szótagra is kiterjedő ragrímekkel) gazdagszik.”
484

 Jellemző a bűnök és a 

bűnös ember kegyelemből való kiesettségének bemutatásából fakadó érzelmi túlfűtöttség, 

melyet megerősítenek a gyakran használt indulatszók. A mű fő részének (a párbeszédnek a 

hívő és az Isten közt) retorikai felépítését az argumentatio és refutatio technikái határozzák 

meg. A szöveg gondolati ritmusa éppen ebből az ellentétes szerkezetből adódik: a 

kétségbeesés és a vigasztalás felelnek egymásnak, a folyamatos ismétlés (minden 

szakaszban ugyanaz a bűnbánati tematika körvonalazódik) pedig segíti az emlékezetet és a 

figyelmet a tárgyra összpontosítani. Szintén kontrasztot teremt a hívő szövegein belül is, 

hogy ezek mindig egy pozitív tételmondatból indulnak ki (Isten jóságára, kegyelmére 

vonatkozóan), ám ez után mindig „de” következik, hogy a bűnök sokaságának felsorolása 

még élesebb ellentétbe állítsa az isteni és emberi létmódot. A bűnös állapot leírása 

ugyanakkor előrevetíti az eszkatológiai tematika megjelenését a szövegben az utolsó 

ítélettel és a pokol minden rettegtető kínjával, amely felekezettől függetlenül kedvelt 

témája a kor lelkiségi irodalmának. Például Malomfalvay Gergely Püski János kalocsai 

érseknek írott ajánlásában olvashatjuk: „Nem találok én (Nagyságos Uram) a’ szabad 

életnek meg-zabolázására, a’ bünök el-távoztatására, és következendö képpen, az 

megátalkodott bünös ember kemény szivének, megrontására, vilagitasara és tisztitására, az 

örökké valóságnál hathatósb eszközt; ha tudniillik arról szól az ember szorgalmatossággal 
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és nem tunyán; gyakran és nem hébehóba; fontosan és nem nyargalo elmével 

gondolkodik.”
485

 

A félelem érzésének fokozása − a bűnök és következményeik, valamint a kárhozat 

retorikus kérdésekkel és felkiáltásokkal nyomatékosított leírása révén − a megtérésre való 

felszólítás fő eszköze. A halál közelségének toposza a jó életvezetés szükségességére 

figyelmeztet, de felveti az elmulasztott lehetőségeket is az eddig eltelt életben. Az egyes 

dialógus-fordulókon belüli bűn-párhuzamok sorjáztatása is a feszültség fokozására szolgál, 

hogy a megnyugvás, a kegyelem felszabadító megnyilvánulása annál hatásosabb lehessen. 

Exordiumként funkcionál az ajánlás, peroratioként pedig az utolsó szakasz, melyben a 

ruminatio történik meg összefoglalva az eddigi tapasztalatokat, eljuttatva az elmélkedőt (a 

szövegbelit és az olvasót is) a saját gyöngeségének bevallásán túl a szöveg horizontján 

kívüli Istentől való segítségkéréshez, a könyörgéshez, azon belül pedig a bizalom 

kinyilvánításához. A szöveg tehát egyszerre válik a megindítás, a movere, és a docere 

eszközévé − ezt szintén ókeresztény eredetűnek tarthatjuk, elég például Szent Ambrus 

katekézisére gondolnunk −, tehát a hittani ismeretek egyszerű és tényszerű közlésén túl 

„nemcsak az értelemhez, hanem az ember egész értelmi, érzelmi, akarati valóságához 

szól”
486

. 

A cél tehát a movere elérése, de nem csupán a tényleges imádságra mozdítani a 

lelket, hanem az utolsó szakaszban felsorolt kegyes életre jellemző cselekedetek 

véghezvitelére is: „józan légy, hogy midön ama régi kisértetek kerengnek, azoknak 

hatalmok alá hátra ne eſsél. Szent légy elmédnek minden gondolkodáſiban, ſzóláſidban, és 

naponként való munkájidban; hogy a’ ſzentſégnek útán, az idvezültt ſzenteknek tárſaságába 

botránkozáſ nélkül be-lépheſs, az irgalmaſságnak útait el-ne hagyd: foháſzkodjál ſzüntelen, 

és alázatos életedben ſzomorkodjál mindenkor, hogy e’ földi ſiralomban ne maradj. Az 

Iſtennek itéleti ſzemed elött forogjon, vétkeidet elötted tartsd, ’s úgy nézzed; útáld a’ bünt, 

’s járj ártatlan életben. Hazug beſzéd ſzádban ſoha ne légyen; és  irigység távol járjon te 

töled; ’s a’ gyülölség benned ne találtaſsék. Szereſs mindent, lám az Iſten-is ſzeret tégedet; 

irgalmas légy, lám az UR-is irgalmas lött te hozzád. Gyülöld a’ gonoſz-tévöknek 

tselekedeteit, kerüld meſzſze a’ hazugságos beſzédet, a vér-ſzopó férjfiakkal ne beſzéllj; az 
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 MALOMFALVAY Gergely, Belsö-képpen indító tudomany, mellyet némely theologus doctoroknak diák 
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iſtentelenekkel eledeled ne légyen; ne ülj a’ tsúfolódókal egy ſzékben; a’ bújákkal ne tarts 

’s ne barátkozzál. Gyönyörködjél az igaz emberekben; a’ ſzentekkel ſzüntelen egy úton járj; 

az Iſtenre nézzenek a’ te ſzemeid; ö-véle élj, s felöle gondolkodjál; és magadat a’ ſzün- 

[I5r=99] telen imádkozásban foglaljad…”
487

 

És ezen a ponton értünk vissza a fejezet elején felvetett, a műfaji jellegű 

elkülönítést nehezítő kérdéshez: ha ugyanis elfogadjuk a Historisches Wörterbuch der 

Rethorik definícióját is, mely szerint „az önmegszólítás különbözteti meg az elmélkedést 

az imától: a téma és a beszédmód nem szükségszerűen különbözik a két áhítatgyakorlati 

formában és műfajban; csakhogy míg a meditációval a lélek önmagával beszélget, ez 

utóbbiban Isten a megszólított.”,
488

 akkor minek értékeljük a szövegünkben a hívő Istenhez 

intézett szavait? Esetleg tekinthetjük a misztika irodalmában megszokott, az augustinusi 

mintára épülő kempisi modell („Audiam, quid loquatur in me Dominus Deus!”)
489

 

értelmében az énen belül létező (fiktív?) Istennel való beszélgetésnek ezt a 

megszólalásmódot és maradhatunk annyiban, hogy a szöveg kizárólagosan elmélkedés?
490

 

Vagy működhetnek-e a hívő szövegei − kiemelve a kontextusból − imádságként olvasva? 

Retorikai értelemben talán nem felelnek meg ezek a részek a szigorúan vett imádságnak: 

nincs bennük kérés, hálaadás, dicsőítés, tulajdonképpen csak a bűnvallás halmozása 

történik meg, ráadásul mindez az Isten vigasztaló argumentációjának folyamatos 

infirmációjaként,
491

 ami szintén szokatlan. Ugyanakkor mindezek használta csak szigorúan 
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liturgikus alkalmakkor volt előírás, ezért nyújthatnak mintát ezek a szövegek bűnbánati 

imákhoz, esetleg saját szavakkal történő átfogalmazáshoz.
492

 Így lehetséges, hogy a kegyes 

hívő szövegei mégis imádságként működjenek, tehát a szöveg horizontján kívül lévő 

Istennek is elmondhatók, miközben a fiktív párbeszéd keretében is benne maradnak.  

A használat felőli megközelítés is hasonló eredményre vezet a műfaji 

szétválaszthatóság kérdésében, ui. a Mennyei társalkodás 18. századi kiadásainak 

kolligátumos példányai vizsgálata kapcsán megfigyelhető, hogy az ima és meditáció közti 

határ funkcionálisan is (nemcsak a szövegen belül) átjárt és átjárható, hiszen a 18. századi 

tulajdonosok által létrehozott kolligátumos kötetekben mindig vegyesen szerepelnek 

imádságos és elmélkedő könyvek: a Mennyei társalkodás mellett Szokolyai Anderkó 

István Lelki balsamomja
493

 Diószegi Kis István Lelki fegyvere
494

 és Rádai Pál Lelki 

hódolása
495

 és a Bujdosásnak emlékezetköve
496

 áll. Ennek alapján is igazolhatónak látszik, 

hogy bizonyos esetekben nincs éles határ a két műfaj közt.
497

  

Tovább bonyolítja azonban a helyzetet, hogy a műben mégis megjelenik (és 

elkülönül) egy, az elmélkedést kísérő, lezáró, a szöveg által könyörgésnek nevezett, a fiktív 

párbeszéd keretein kívüli (?) Istenhez forduló imaforma. Nem egyedülálló jelenség ez, úgy 

tűnik, (felekezetre való tekintet nélkül) szokásos a tágabb korszakban: a témával behatóan 

foglalkozó Helen C. White írja, hogy „a 16. századi angol devóciós irodalomban is 

továbbélt az a hagyomány, hogy a szerzők ugyan megőrizték a két szövegtípus közti 

különbséget, de ők is gyakran kezdték a meditációt kéréshez hasonló formában, illetve 

zárták azt sokszor a megelőző meditáció megtartására vagy tanulságainak alkalmazására 

vonatkozó konkrét könyörgéssel.”
498

 Ugyanezt állapította meg a meditáció-kutatásban 

megkerülhetetlen Erdei Klára is, aki szerint „a személyes átéltség, a bensőséges, mély 

érzelmi töltés az imához közelíti a meditációt, az ima (könyörgés, hálaadás) 

tulajdonképpen beépül, általában indítja vagy lezárja a meditációkat.”
499

 A Mennyei 
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társalkodás egyfajta közösségi individualitás, általános személyesség jegyében szólal meg, 

és itt is imádság kíséri a szöveget. Kifejezetten ráirányítja a befogadó figyelmét a 

műfajváltásra a 12+1 –es szerkezeti felépítés, hiszen a tizenkettes számot egyébként már az 

ókortól a teljesség jelentésével ruházták fel, s a középkor kész képzetként vette át (és 

örökítette tovább) ezt a jelentést.
500

 A tizenkettes felosztás többször megjelenik a korszak 

különféle felekezetű meditációs irodalmában, példaként említhetjük itt Philipp Kegel 

Thesaurus spiritualis precationum piarum (első kiadása: Magdeburg 1596) című munkáját 

(1637-ben, Leidenben jelent meg magyar fordítása Debreceni Péter tollából),
501

 a Tasi 

Gáspár által magyarított Lelki kalendariom, az-az tizen-ket elmelkedest
502

 (Bécs, 1627.) 

vagy Malomfalvay Gergely Belsö-képpen indító tudomanyát.
503

 (Bécs, 1653.), de szintén 

tizenkét fő részben tárgyalja Wiliam Perkins a lelkiismeret akadályait a The whole treatise 

of the cases of conscience (Cambridge 1608.) című munkájának első részében (magyar 

fordítása: Amszterdam 1648.
504

), ahogy később Petrőczi Kata Szidónia Jo illattal füstölgö 

igaz sziv
505

 (Lőcse 1708.) című elmélkedő-imádságoskönyvében is ezt a formát választja. 

A kora újkori prédikátor-írók gondolkodási sémái közé bizonyára a Biblia közvetítésével 

jutott el ez az elképzelés (pl. Jákóbnak és Izmaelnek is 12 fia volt: 1Móz 25, 22; 1Móz 25, 

12). Így nem meglepő, hogy a tökéletes Istennel való beszélgetés (az elmélkedő rész) 
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éppen 12 részre osztódik, s az ezen kívül eső tulajdonképpeni imádság pedig a 13. részben 

jelenik meg. Maga a szöveg figyelmeztet arra a pontra, amikor műfajt vált: „… és térdre 

eſvén elötte, így könyörögj …”
506

 Mivel Keresztúri nem hagyott ránk retorikai nézeteit 

összefoglaló elméleti munkát, így a Mennyei társalkodás esetében a szöveg alapján 

rekonstruálhatjuk elképzelését a bűnbánati meditációt kísérő ima megformáltságáról és 

gyakorlati kivitelezésének módjáról. A tematikájában a szöveg egészéhez igazodó 

bűnbánati imát a kegyesség és retorikum kölcsönös meghatározottsága jellemzi, vagyis a 

puritán teológiai elvárások szövegszinti realizációja megy végbe. A könyörgés Isten 

megszólításával kezdődik:  

„Irgalmaſ UR, rajtam könyörülö Iſtenem!”, utána a bűnökről való rövid vallástétel 

következik: „Tenéked vétkeztem óh ſzent Jehova Iſten, és gonoſzſágot a’ te ſzemeid elött 

tselekedtem!” 

Majd a bűnöktől való megszabadítás kérése következik az ismételt kérdések művészien 

kidolgozott, néha lírai betéteivel, melyek a szépírói invenció érvényesülését mutatják:
507

 

 „de kérlek, légyen a’ te kegyelmednek ortzája én rajtam. A’ te böséges irgalmaſságod 

ſzerént, vedd-el az én büneimnek terhét én rólam, vond-el az én bünös ſzemeimnek 

homályát, töröld-el fertelmemnek rútságát: moſs-meg engem gyenge hitü Hívedet, az 

ártatlan Báránynak le-tsepegett vérével. Ne nézd régi büneimnek ſokságát; de nézd velem 

közlött kedvedet, ’s légy kegyelmeſ ſzegény bünös fejemnek. A’ te reám fordított orczádat 

ne fordítſd-el én rólam. Kedvezz, ’s haragodban ne térj-el tölem. Légy ſegítöm, míg ez 

életben járok, légy mellettem, bíztaſs, ’s minenekben vezérelj. Oh ne taſzítsd-el elöled 

ſzíned elött keſergö lelkemet! Ne üzd-ki ſiránkozó ſzivemet, és ne verj-meg az én érdemem 

ſzerint! Ohajtozik az én lelkem URam te hozzád menni, e’ hamar el-mulandó világból. 

Küldd-el URam hozzám vígaſztaló Lelkedet, hadd vígaſztaljon engemet, bünein 

ſzomorkodó gyarló Hívedet. Övedz-bé engemet én Iſtenem, a’ te igaſságodnak övével; 

ruházz-fel ſzent ártatlan élettel; kerítsd-bé kegyelmednek gyepüjével az én hátra-maratt 

kitsiny életemnek napjait, adj töredelmeſ ſzivet, és a’ bünön ſiránkozó lelket. Ne engedd óh 

URam, hogy az én ſzüléjimböl reám ſzállott motsok meg-vakítson engemet! gyomláld-ki 

belölem a’ gonoſzſágnak minden hajlandóſágát. Ne hagyj el-merülni életemnek nyavalyás 

sárjában; fenyítsd, meg az én reám következö ſok próbát; tsendeſítsd a’ kísérteteknek 

habjait, ’s óltalmazz a’ kétségbe-eséstöl. Tarts-meg könyörületeſségednek kezével, hogy ne 
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vétsek ellened, támaſzſz-meg jobb-karoddal az égböl, hogy meg-álljak ſzíned elött, és el-ne 

tsiſzamodjam. Adj énnékem, óh Uram! feddhetetlen életet e’ Világi életemben, hadd 

térheſſek-meg te hozzád az én vétkes életemnek útáról; útáltasd-meg vélem e’ meg-veſzett 

világot, a’ bünt a’ teſtnek meg-veſzett indúlatit; hogy míglen járok e’ ſiralmas gyáſzomban, 

ſoha te rólad édes Iſtenemröl feledékeny ne légyek; hanem hadd járhaſſak te veled a’ te 

ſzerelmednek tetſzése ſzerint”  

Végül rövid befejezés a mennyei dicsőségről:  

„míglen az én halandóságomnak koporsója el-jö, és ama’ ditsöséges Angyaloknak 

ſzavokra a’ földnek porából új életre kelek, és az égnek felhöjiben az idvezültt lelkekkel 

hozzád fel-emelkedem. A’ holott meg-nyugſzom földi ſok gondolatimtól, és tenéked mind 

örökké ditséretet éneklek. Ámen” 

Akár azt is megkockáztathatnánk, hogy Keresztúri Medgyesi Doce nos 

oraréjának
508

 V. táblájából dolgozott; itt találkozunk a könyörgésre való legrövidebb 

vázlattal: I. Az Istennek Meg-szollétása, II. Vallástétel, III. A’ Kérések, IV. Bé-fejezés,
509

 

ha ez utóbbi nem 1650-ben, öt évvel később jelent volna meg. (Persze azért nem meglepő, 

hogy a fent vázolt puritán lelkiség retorikai implikációi is ezen a vidéken kereshetők.) A 

könyörgésre felhívó mondat tágabb szövegkörnyezete alapján pedig − „magadat a’ 

ſzüntelen imádkozásban foglaljad, és térdre eſvén elötte, így könyörögj …” − 

következtethetünk arra is, hogy Keresztúri tudatosan nevezi a következő imatípust 

könyörgésnek, ugyanabban az értelemben, ahogy az imádság és könyörgés közötti 

terminológiai különbségtétel igénye felmerül Medgyesinél: „NB. Az Imádság a’ mi 

nyelvünkön, ugy tettzik többet tészen az Könyörgésnél; mert az Könyörgés tulajdonul 

alázatos törekedést, vagy Kérést jegyez, de az Imádság bé-foglallya mind az Részeket, 

mellyekböl az Könyörgés közönségessen áll.”
510

  

Feltűnő ezen a ponton az egyéni hitgyakorlatba illeszthető ima megfelelő 

performálásának módjáról való intenció, hiszen Keresztúri más műveiben nem találunk 

konkrét felszólítást, mely szerint a magányos bűnbánati imádságnak letérdelve kellene 

manifesztálódnia. Anélkül, hogy a térdepelve mondott nyilvános és magánima tágabb 

korabeli imádságtörténeti kontextusának részletes tárgyalásába bocsátkoznánk,
511

 

                                                 
508

 MEDGYESI Pál, Doce nos orare, quin et praedicare, Bártfa, 1650, RMNy 2310. 
509

 Közli: BARTÓK 1998, 355. 
510

 BARTÓK 1998, 168. 
511

 Megtette ezt a Practice of Piety és a Praxis pietatis kapcsán az imádság (elsősorban nyilvános) 

performálásának kora újkori elvárásait, ennek angol és magyar kontextusait és a térdepelve mondott 

imádságról szóló konformista-puritán vitát bemutató FAZAKAS Gergely Tamás, Az imádság testi kifejeződései 

az angol és a magyar puritanizmusban: Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és ikonográfiai kérdései = 
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elmondhatjuk, hogy annál inkább megtalálható ez az imádság kifejezésére szolgáló gesztus 

(mint az egyéni kegyességgyakorlás elengedhetetlen része) a Praxis pietatis Medgyesi által 

magyarított szövegében, például Az Estveröl valo Elmélkedésekben: „Hogy ha az 

gyarlóság, vagy valami erös kisirtet miát, valami nagy bünt és fogyatkozást jút eszédben, 

hogy tselekedtel: meg né probáld, hogy addig el-aludgyál, míg térden álva Istenedet arrúl 

az Christus által meg nem engeszteled …”
512

 és „Agyadnál, a’ vagy ahól akarod essél 

térdre, lelkednek és testednek Szemeit kezeiddel eggyüt mennyei Szent Atyádhoz emelvén, 

az ö Sz. Fiának az Úr Jesusnak nevében könyörögy [!] …”
513

 Fazakas megállapítása 

szerint itt éppen az angol puritán felfogással szemben álló, konformista, udvarpárti retorika 

− a földi és égi hatalom előtti alázatosságnak a letérdepelésben is kifejeződő gesztusa − 

közvetítődik a magyar olvasó felé, árnyalva a Baylyről kialakult képet.
514

 Annak fényében, 

hogy az imádság testi kifejezésének módját a legtöbb 17. századi magyar vagy magyarra 

fordított szöveg adiaforonnak tartotta, azaz a Biblia által se nem tiltott, se nem előírt 

kategóriába sorolta,
515

 valószínűnek látszik, hogy Keresztúri − akinek az udvarban betöltött 

tisztségénél fogva nem lehetett ellenérzése a világi hatalom előtti leborulással szemben 

sem − éppen a Praxis pietatis, vagy peregrinációja során megismert egyéb angliai eredetű 

szövegek ismeretében, azok hatására tartotta fontosnak kihangsúlyozni a térdreesés 

kérdését. 

Természetesen ettől még tartható, hogy miközben az egész munka a puritanizmus 

gondolkodásában központi helyen szereplő megtérés előkészítését végzi el, aközben az 

olvasóban felébredt bűnbánat és a lelki kétségek ebben a végső − a gyónás 

kiiktathatóságára is mintát adó − könyörgésben, az Istennel való szoros egyéni kapcsolat 

kifejeződésében oldódnak fel. Vagyis ebben a kontextusban az elmélkedés akkor sikeres, 

ha végül a megtérés a szöveg horizontján kívüli beszédaktusként is végbemegy.
516

 

Hogy ez a folyamat a külön erre a célra felkínált ima-mintaszövegen keresztül 

megy-e végbe, vagy valamelyik imaként is használható elmélkedő szövegrész nyújt 

azonosulási és megszólalási lehetőséget, azt a befogadónak kell eldöntenie. 

                                                                                                                                                    
Medgyesi Pál redivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról, szerk. FAZAKAS Gergely Tamás, 

GYŐRY L. János, Debrecen, Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtár, 2008, 120−133. (95−147.) 
512

 MEDGYESI 1638, 380. 
513

 MEDGYESI 1638, 383. 
514

 FAZAKAS 2008, 129. 
515

 FAZAKAS 2008, 126. 
516

 „A meditációnak ugyanis akkor van igazán értelme, ha annak következménye van a szöveget befogadó 

életére nézve, ez azonban egy folyamat, nem közvetlenül az olvasás/befogadás után történik: az elmélkedést 

követően szükség van elmélyítésre, könyörgésre. A vers, az ének [is] ennek az eszköze, éppen 

szövegformájának köszönhetően.” FARMATI 2004, 73. 
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Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a vegyes műfaji besorolást önmagában még 

nem indokolná az elmélkedés végén megjelenő imádság, hiszen kisebb-nagyobb 

imatömbök a meditációs kötetekben, a prédikációs- és énekeskönyvekben, valamint 

katekizmusokban és agendákban is előfordulnak. Sokkal inkább a főrészben megjelenő, 

funkcionálisan imádságnak is értelmezhető részek, amelyek jól megvilágítják, hogy a két 

műfaj hogyan áramolhat át egymásba. Másodszor megállapíthatjuk, hogy az imádság egy 

jól elkülöníthető fajtájával találkozhatunk itt: az elmélkedést kísérő könyörgésen belül a 

puritán megtérés-aktus szöveges kifejeződésével, amely évszázadokon át mintaként 

szolgálhatott a bűnök megvallására és a kegyelem elfogadására.  

 

III. 5. Interkonfesszionalitás és Kempis-recepció – Közös ars devotio? 

 

 

A 17. századi devóciós irodalom kompilatív és interkonfesszionális jellegére már 

Thienemann Tivadar
517

 is felhívta a figyelmet, majd Gábor Csilla kutatásai alapján került a 

kérdéskör újra a köztudatba: „Miként a műfaji, úgy a konfesszionális határok is átjárhatók 

és át is jártak az elmélkedés esetében. A lectio-meditatio-ruminatio monasztikus 

hármassága, miként a patrisztika öröksége, sőt a középkor misztikájának számos eleme 

olyannyira jelen van a 17. század lutheránus meditációs irodalmában,
518

 hogy a kutatás 

megállapítása szerint nem is beszélhetünk specifikus lutheránus meditációs metódusról. 

Kempis Tamás De imitatione Christijének interkonfesszionális kedveltsége közismert […] 

magyarországi példák [is léteznek V.B.], amelyek ugyancsak közös ó- és középkori 

forrásokból való eredésük miatt a felekezetek közötti teológiai disputációk ellenére 

kölcsönösen elfogadhatóvá teszik a kegyességi irodalom alkotásait.” − írja Gábor Csilla.
519

 

Másutt
520

 a közös ars devotióba ágyazottság példájaként a puritán Csúzi Cseh Jakab 

Bernát-recepcióját
521

 említi, valamint több szövegpéldát is felsorol a patrisztikára és a 

középkori hagyományokra való támaszkodásra: így a Praxis pietatis Medgyesi-féle 

fordításának
522

 (1638, Lőcse) és az angol eredeti 1631-es kiadásának újraolvasásából 

adódó tapasztalatait összegezve megállapítja, hogy a szöveg(ek) forrásait/hivatkozásait a 

                                                 
517

 THIENEMANN Tivadar, A XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű művei, ItK, 1922, 75–76. 
518

 Udo STRÄTER, Wie bringen wir den Kopf in das Hertz?” Meditation in der Lutherischen Kirche des 17. 

Jahrhunderts = Meditation und Erinnerung in der frühen Neuzeit, ed. Gerhard KURTZ, Göttingen, 2000, 25. 
519

 STRÄTER 2000, 50. 
520

 GÁBOR 2008a, 86−87. 
521

 Ezt regisztrálta BODONHELYI József, Az angol puritánizmus lelki élete és magyar hatásai, Debrecen, 1942, 

36, 99, 127−130. 
522

 RMNy 1735 
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reformáció különféle irányzatainak képviselőin túl (ilyenek Kálvin, Alsted, Keckermann, 

Scaliger, Béza) misztikus és skolasztikus doktorok valamint ókori egyházatyák (Bernát, 

Anzelm, Dionüsziosz Aeropagitész, Bonaventura, Aquinói Tamás, Tertullianus, 

Augustinus stb.) írásai közt találhatjuk meg.
523

 Mivel a Mennyei társalkodás esetében is 

felvetődik az interkonfesszionalitás kérdése, így a következőkben ezt mutatjuk be, érintve 

a műben rejtőző Kempis-recepció természetét is. 

Kétségtelen tény a kora újkori protestáns szövegek bizonyos részének ez a közös 

ars devotioba ágyazott forráshasználati hagyománya, s ennek folyományaként az 

interkonfesszionális jelleg kialakulása, de vizsgáljuk meg, milyen elvi alap teszi ezt a 

kapcsolódást lehetővé anélkül, hogy a szerzőknek vállalniuk kéne a közös hagyomány 

révén a látszólagosnál mélyebb katolikus gyökereket. Meg kell itt említenünk, hogy a 

patrisztika öröksége és a középkor misztikus hagyománya éppen reneszánszát éli a vizsgált 

időszakban, ami az ehhez a vonalhoz tartozó kegyességi munkák újrakiadását illeti. Az 

Erdei Klára által felvázolt új lelki igények által generált lelkiségi folyamatot, ami a 

használati irodalom kevésbé harcias műfajtípusainak felvirágzását eredményezte 

„mindenütt a középkori „klasszikusok” devócionális-misztikus írásainak nyomtatása és 

fordítása vezette be, majd e tekintélyek bátorító példáját eredeti művek követték.”
524

 

Gábor Csilla megjegyzi, hogy Bayly a Charles walesi hercegnek írt ajánlásában 

azzal magyarázza ezt a patrisztikára és középkori hagyományokra támaszkodó 

forrásválasztást, hogy a kaotikus, hitvitákkal teli saját korában „megmutassa az igazi 

kegyesség régi, még a kereszténység megoszlása előtti gyakorlatait”
525

 Bayly 

megfogalmazásából tehát az látszik, hogy itt a protestáns szerzők szándéka szerint fel sem 

merül, hogy szövegeik interkonfesszionális jelleget öltenének, hiszen ezeknek a 

szerzőknek az idézése praktikusan a saját hagyományhoz való visszanyúlást jelenti, 

recepciójuk így a korabeli olvasatban − doktrínálisan − megmarad a konfesszionális 

határok között. Ezt a feltételezést erősíti Angela Baumann, aki Andreas Musculus 

Precandi Formulae (Frankfurt an der Oder, 1553) és Betbüchlein (Frankfurt an der Oder 

1559) című műveiben fellelhető patrisztikus szövegrecepcióról írva megállapítja, hogy 

Musculus meg volt győződve arról, hogy ezekben az általa beépített szövegekben azt a 

tiszta tant találta meg, amit Luther állított helyre.
526

 Ugyanígy a Medgyesi Pál által még 
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 GÁBOR 2008a, 87. 
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 ERDEI 1990, 566. 
525

 ERDEI 1990, 88, 19. jegyzet. 
526

 Az interkonfesszionalitás kérdése tehát nem elmélkedés-specifikus, kiterjeszthető a rokon-műfajokra is, 

mint az imádság. Érdekes megjegyezni, hogy a jelenség egyház - és irodalomtörténeti interpretálása 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



debreceni tanár korában fordított William Cromptontól származó traktátus is azt óhajtja 

bizonyítani, hogy Szent Ágoston a protestáns tanításokkal minden lényeges pontban 

egyetértett. Már a cím is remekül tükrözi ezt az álláspontot: Szent Agoston vallasa, 

melyben… megh bizonyittatik, hogy ö papista nem volt…, mivelünk protestansokkal penig 

az hitnek minden derekas agaiban egyet ertet. Irattatot elsöben angliai nyelven, mostan 

nagyub haszonnak okaért, egynehany istenes elmelkedesekkel es buzgo imadsagokkal 

eggyütt magyar nyelvre fordittatot Medgyesi Pal által.
527

 „Az egyházatyákhoz való 

viszony meghatározása, az egyházatyák írásainak tekintélyérvként való használati 

lehetősége és szabályai véső soron az egyház régiségével és folytonosságával összefüggő 

kérdések. Aki saját örökségeként tudja birtokba venni a patres, az atyák műveit, szellemi 

hagyatékát, nyilván amellett szól a régiek igazsága, s az saját tanításainak szellemi 

folytonosságát is bizonyította.”
528

  

Miközben a Mennyei társalkodás objektív kálvinista hittételeknek a 

befogadtatását/elmélyítését tűzi ki célul (az egész szöveg példázza, hogy papi közvetítés 

nélkül is fordulhatunk bűnbánatunkkal Istenhez, de szó esik az eleve elválasztás kegyelmi 

ajándékáról
529

), mégis első pillantásra érzékelhető a szöveg ó- és középkori 

beágyazottsága, hiszen Keresztúri egy a lélek és Krisztus közötti dialógusból álló 

szövegtípust
530

 vesz át a Mennyei társalkodásban. Ezt hagyományosan ágostoni eredetűnek 

tekintjük, s ennek a szövegtípusnak az egyik legreprezentatívabb példájával Kempis Tamás 

De imitatione Christi című művének III. könyvében találkozhatunk.
531

 Tudjuk, hogy 

                                                                                                                                                    
korántsem volt mindig ilyen megengedő, ami a konfesszionális határok szövegszintű átjárhatóságát illeti a 

szerző másik felekezethez sorolása nélkül. Angela Baumann kiindulópontja itt egy Paul Althaussal folytatott 

vita. Althaus ugyanis a lutheránus szöveghagyományba ékelődött idegen anyagnak tartotta az augustinusi- 

bernáti misztikus vonalat felelevenítő Musculus műveket. Angela BAUMANN, Zur reception patristischer 

Texte in den Gebetbüchern des Andreas Musculus = Gebetsliteratur der frühen Neuzeit als Hausfrömmigkeit, 

Funktionen und Formen in Deutschland und den Niederlanden, hrsg. von Ferdinand van INGEN und Cornelia 

NIEKUS MOORE, Wiesbaden, Harrasowitz, 2001 (Wolfenbütteler Forschungen 92), 239.  
527

 Debrecen, 1632, RMNy 1525. 
528

 HELTAI 2008, 154. 
529

 „Kitsoda a’ ki a te vétkes életednek elmélkedésébe[n] keſerves ſirásnak folyamatját indított a’ te 

ſzivedben? Kitsoda az, a’ ki régi büneidnek útáról el-térítvén; ſzép töredelmes ſzível épített-fel tégedet? 

Kitsoda az, a’ ki e’ világnak hívságos édességével hízakodott lelkedet veſzett életednek mélységes 

gondolkodáſival meg-ſebesítette? Én vagyok az a’ tégedet ſzeretö nagy Iſten …” (KERESZTÚRI 1726, 5.) és 

„Nézd-el máſokkal mit tselekſzem; kísértetre jutnak, ’s nintsen a’ ki nékik reménységet nyújtana; rettegnek; ’s 

a rettegésben el- epednek; ſirnak, ’s a’ ſírás miatt el-fonnyadnak; vétkeznek, ’s azon vétkekben el-veſznek; 

kiáltanak, ’s nintsen a’ ki meg-hallgatná” KERESZTÚRI 1726, 30. 
530

 A dialogusról, mint kommunikációs formáról: Dialoge, Sprachliche Kommunikation in und zwischen 

Texten in deutschen Mittelalter (Hamburger Colloquium 1999), hrsg. Nikolaus HENKEL, Martin H. JONES, 

Nigel F. PALMER, Niemeyer, Tübingen, 2003. vagy Das Gespräch, hrsg. Karheinz STIERLE und Rainer 

WARNING, München, 1984 (Poetik und Hermeneutik, 11). (Főként: Reinhard HERZOG, Non in sua voce, 

Augustinus Gespräch mit Gott in den Confessiones, Voraussetzungen und Folgen = STIERLE 1984, 213−250.) 
531

 A dialogikus szövegformának több variációjával is találkozhatunk a tágabb protestáns 

szöveghagyományban is, melyhez a Mennyei társalkodás kapcsolódik. Ilyen például a Praxis pietatis utolsó 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



Keresztúri − a kor protestáns gondolkodóinál megszokott módon − ismerte és elfogadta a 

kora középkori egyházatyák tekintélyét. Felserdült keresztyén
532

 című vitairatában például 

„nem protestáns, hanem kizárólag római katolikus szerzőket sorakoztat fel érveinek 

alátámasztására. […] negyvennégy szerzőt idéz, egyházatyákat, középkori 

kommentárírókat, a megelőző évtizedek jezsuita íróit”,
533

 ráadásul ezt a 438 lapnyi munkát 

alig 2–3 hónap alatt, betegen írta, korábban tehát már behatóan tanulmányoznia kellett 

(akár másodkézből is) az idézett szerzőket. 

Kérdés, hogy beszélhetünk-e egyenesen Kempis-recepcióról a Mennyei társalkodás 

esetében? Feltételezhető, hogy a „Biblia után a legtöbbet olvasott” könyvet Keresztúri 

ismerte,
534

 sőt annak nyelvi fordulatai és gondolati sémái már kódexirodalmunkon 

keresztül
535

 a magyar irodalmi köztudatba kerültek mielőtt Vásárhelyi
536

 vagy Pázmány
537

 

tolmácsolásában még szélesebb közönség számára elérhetővé vált volna. Tematikus és 

formai hasonlóságon túl azonban nem található szöveg szerinti egyezés a két munka közt, 

tehát csak „szellemi recepcióról”, a Biblia szövegére épülő hasonló argumentációról 

beszélhetünk. Azonban a probléma így is további gondolkodásra ad alapot. Miért válhatott 

elfogadottá Kempis műve a református használati irodalomban is?
538

 Közismert, hogy a 

tágabb kálvinista hagyományban is előfordul egyes katolikus egyházatyák műveinek 

recepciója, például a németalföldi Nädere Reformation kegyességi irodalma nem 

                                                                                                                                                    
előtti fejezete, ide sorolhatjuk Kegel elmélkedésének bizonyos részeit és ez jelenik meg Perkins Kettoes 

keresztjének második részében is, valamint ilyen típusú szöveg jön létre Johann Gerhard szintén 

sikerkönyvnek számító Meditationes sacrae (Jena, 1618−1619) című háromkötetes munkájának második 

részében (Enchiridion consolatorium) is, ahol a Vígasztaló (Consolator) és a halál által megérintett ember 

(Tentatus) társalognak. 
532

 Várad, 1641, RMNy 1914 
533

 DIENES 2001, 114–115. 
534

 Feltételezzük annak ellenére, hogy a mai ismereteink szerint a Rákócziak családi könyvtárában – amely 

egyfajta nyilvános könyvtárként is szolgált az udvar számára –nem volt megtalálható Kempis műve. Sőt, egy 

Lorántffy Zsuzsannához intézett levél tanúsága szerint a fejedelemasszony például nem olvasta azt:  

Vamovichi Pater János szerzetes Lórántffy Zsuzsannának Rómából, 1658. június 21.: 

„Sokszor sóhajtok, járván a szent helyeket, kivánván, hogy nagyságod látná a római dolgokat és a sok 

szentségeket, kiket látván, lehetetlennek tartom, hogy nagyságod azt az útat ne követné, a mely vihet öröken 

való boldogságra; és hogy azt az útat megösmerhetné nagyságod kerestesse fel az Krisztusnak követésérül 

Kempis Tamás által iratott könyvecskét; azt olvasván, nagy lölki vigasztalására leszen nagyságodnak. 

Elsőben nem mindig fog tetszeni, de ha nagyságod megkóstolja annak ídességgét és belső lölki hasznát, 

annyira megszereti, hogy nem fogja győzni eléggé olvasni” Közli: ILLÉSY János, Adalék Lorántffy Zsuzsánna 

fejedelemasszony irodalmi működéséhez, MKsz 1888, 332–333. 
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 MIKLÓS Ráfael, A Krisztus követése magyar fordításai, Szombathely, Martineum, 1934−35, 18−28. 
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 VÁSÁRHELYI Gergely, Christvs Iesvs követéséről való könyvek deakvl irattak Kempisi Tamastol magyar 

nyelvre fordittatot Maros-Vasarheli Gergelytől, Kolozsvár, 1622, RMNy 1271. 
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 PÁZMÁNY Péter, Kempis Tamásnak Christvs koeveteservel. Négy koenyvei. Mellyeket magyarrá forditott 

Pazmany Peter Esztergami Ersek, Bécs, 1624, RMNy 1297. 
538

 Németországban a pietista mozgalom karolta fel olvasását, de az Imitatio Christinek ismert református 

használatra szánt magyar fordítása is: 1864-ben Szeremlei Samu református lelkész fordította le, úgy tűnik 

sikerrel, hisz a következő évben a fordítás tetemesen javított kiadása jelent meg. Lásd MIKLÓS 1934−35, 
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elhanyagolható mennyiségű középkori devóciós anyagot használt fel.
539

 Ennek 

magyarázatához Kálvin késő-középkori kegyességgel szemben tanúsított magatartásáig 

kell visszamennünk. Ha ez a szellemi örökség Kálvin szerint teljesen elvetendő lett volna, 

akkor az nemcsak a reformáció előtti spirituális hagyománnyal való teljes szakítást 

jelentené, hanem a pietista reformáció kontinuitása is megkérdőjeleződne. Arie de Reuver 

részletesen összevetette
540

 a Krisztus követését Kálvin Institutiojának III. könyve 6–10. 

fejezeteivel (vagyis a pietast tárgyaló részekkel), amelyek bizonyos értelemben az Imitatio 

Christi reformátori megfelelőjének számítanak. Az összehasonlítást három fogalom 

mentén végezte: az alázat, a követés és az örök életről való elmélkedés kérdésköreiben. Itt 

nem áll módunkban részletesen bemutatni az összevetés részleteit, csupán a 

végkövetkeztetést idézzük: „Kempisből nem faragunk elő-reformátort, és Kálvint sem 

tüntetjük fel a devotio moderna képviselőjeként, ha elismerjük, hogy lelkiségük 

hasonlóságot mutat egymással. […]  Kálvin Thomas imitatio-kegyességének meghatározó 

pontjait feldolgozta. Van Spijker ezt a feldolgozást transzformációnak nevezi. De ezt 

nevezhetnénk kritikus integrációnak is. Kálvin Thomas kegyességét eklektikusan használta 

– mérlegelve és korrigálva – és beépítette a maga reformátori munkájának keretébe. Így 

ötlik szemünkbe, ha implicite is, a kritikus ellenhang mellett az egyetértés hangja is. A 

valóságot nagyon leegyszerűsítenénk, ha egyoldalúan csak a törésvonal aspektusát 

hangsúlyoznánk. Kálvin spiritualitásának híd-funkció szerepe is van. Az egyháza katolikus 

tradíciójában állva hordózója és átvivője volt mindannak, amit az előtte járó nemzedékek 

hagytak maguk után, legalábbis abban az esetben, amennyiben az általa követendőnek 

tartott norma – a Szentírás – próbakövét kiállta. Ez a híd-funkció érvényes a pietas 

szempontjára nézve.”
541

 Kálvin tehát kritikus integrációval dolgozta bele az Imitatio 

alapgondolatait az Institutioba. 

A közös strukturális sémák és motívumok bizonyos fokig már az egyházalapító 

Kálvinnál is megjelennek, innen eredeztethető a kegyességi irodalomban megjelenő 

református Kempis-recepció. És ha már Kálvinnál tartunk, rákérdezhetünk a szövegünkben 

megnyilvánuló szabad és költői kezelésére a Szentírás szövegrészeinek. Kálvin ugyanis 

ellenezte és tiltotta a bibliai témát, a hitigazságokat feldolgozó költészetet, az egyéni laikus 
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bibliamagyarázást.
542

 Ezt az elvet képviseli a Sainte-Foy-i zsinat egyik rendelete is: 

„Figyelmeztetnek mindazok, akik a Szentírás történeteinek megverseléséhez fognak, hogy 

ne keverjenek bele kitalált meséket, és ne tulajdonítsák Istennek hamis istenségek nevét, és 

ne tegyenek hozzá, ne is hagyjanak el semmit belőle, hanem ragaszkodjanak a Szent 

Szöveghez.”
543

 Ez a szigor lazult fel némileg Béza meditációinak megjelenésével, amelyek 

felszabadították az utat a további egyéni megoldások előtt, annyira, hogy a 17. század 

közepére már bevett gyakorlatnak számított a kálvinista dogmatika logikájának és 

terminológiájának lefordítása a Mennyei társalkodásban is megnyilvánuló már-már költői, 

a bibliai igéket szabadon parafrazeáló formára. 

Ha a műben megszólaló „én” felől olvassuk a szöveget, ismét megállapíthatjuk, hogy az itt 

megszólaló hívő „én” közelebb áll a kempisi értelemben vett − ott a monasztikus 

hagyományból adódó − „kollektív, általános én”-hez, mint ahhoz az „individuális én”-hez, 

akit például Szent Ágoston vagy Ecsedi Bárhori István szólaltat meg. Ebben a 

megközelítésben jelentős szerepe lehet annak, hogy a Keresztúri-mű először a Rákóczi-

udvar számára íródott, s mint ilyen Keresztúri udvari lelkészi működésének keretében 

interpretálható. Ez az udvari lelkész-szerep kevésbé hasonlít az aktualizáló, ostorozó, 

sokszor indulatokat kiváltó Medgyesi-féle individuális beszédmódra. Keresztúrinál sokkal 

inkább a lelki tartalom didaktikus általánosságig vitt „személyességével” állunk szemben, 

melyben életrajzi vonatkozások nem sejthetők, ezért prédikációinak bizonyos részei és a 

Mennyei társalkodás szinte egésze zsoltárszerűen hat. Éppen ez a bizonyos értelemben már 

személytelen beszédmód segítheti az olvasót abban, hogy a meditációt saját lelki élménnyé 

alakíthassa. A módszer egyébként hasonló a kor vallásos költészetének módszeréhez, 

különösen az énekköltészethez, amely sohasem individualista, ezért „e szövegek esetében a 

személyes, individuális vagy sajátos, egyéni jelző nem én-lírát jelöl.”
544

 Talán éppen ez az 

affektív jelleg az oka a mű 18–19. századi népszerűségének is, hiszen ez a munka valóban 

bevált (ha úgy tetszik használt) szövege volt a kegyességi irodalomnak, sőt Dienes Dénes 

szerint „a Praxis pietatis mellett a Mennyei társalkodás lehetett az a mű, amely ösztönző 

erővel hatott az áhítatos műfaj kibontakozásában. Mindkettő egyszerre hiányt pótolt és 

mintát adott – s nem csak abban, hogy milyen hitmélyítő munkákat írjanak vagy 

fordítsanak a lelkipásztorok, hanem vezérfonal volt abban, hogy miként szólítsa meg 
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Istenét a »Megváltónak meghódolt keresztyén lélek«”
545

 Ebben a kollektív 

megszólalásmódban, valamint a szöveg bűnbánati tematikájában Béza meditációinak, 

illetve az ő működése nyomán létrejött prózameditációs (jobbára bűnbánó zsoltárokkal 

foglalkozó) iskolának a hatása érződik. Ennek egyik fő célja az volt, hogy „a gyónás 

szentségének eltörlése miatti tanácstalanságban példát mutasson a híveknek az új, egyéni 

konfesszióra”
546

. A Mennyei társalkodásban tehát a közvetlenül isten előtt való bűnbánat-

gyakorlás aktusa közben fordítódik le nyelvileg a kálvinista dogmatika affektív elemekkel 

teli, „emészthető” formára.  

A kollektív megszólalásmódban, valamint a szöveg bűnbánati tematikájában a 

kempisi hatás mellett protestáns előképet is felvázolhatunk, ti. ebben is Béza 

meditációinak, illetve az ő működése nyomán létrejött prózameditációs (jobbára bűnbánó 

zsoltárokkal foglalkozó) iskolának a hatása érződik.
547

 (És mindkét forrás más-más 

megfontolásból bár, de részben közös anyagból, a zsoltárokból merít.) Béza meditációinak 

egyik célja az volt, hogy a gyónás szentségének eltörlése miatti tanácstalanságban példát 

mutasson a híveknek az új, egyéni konfesszióra,
548

 csakúgy, mint ahogy feltehetően ez volt 

Bátory Zsófia legfőbb hitbeli kétsége is. Hogy a fiatal fejedelemasszony mennyire 

bizonytalan volt új vallásában, arra jól rávilágít az az Örsy Zsigmond császári követ által 

leírt eset, amikor látogatása alkalmával az ebédlőasztalnál Örsy kijelentette, hogy a 

katolikus vallás az egyedül üdvözítő. II. Rákóczi György erre megjegyezte, hogy felesége 

bezzeg önként tért át a kálvinista hitre, mire Zsófia szemei könnyekkel teltek meg.
549

 A 

többi közt a gyónás szentségének elvesztése és az ebből fakadó üdvbizonytalanság 

leküzdésének egyik eszköze lehetett (volna) a kálvinista hittételeket költői formában 

interpretáló Mennyei társalkodás Zsófia számára. Az előszóban pedig a „szelídség 

pedagógusa” nemcsak megtalálja a fejedelmi család fekete bárányában az őszintén 

dicsérnivalót: „szívébe bé-nemzett szelíd, alázatos elméjéről; természeti szép ékességé[ről] 

a könyörületesség[ről]” ír, hanem katolikus kegyességi művekre jellemző stíluselemekkel 

igyekszik otthonos nyelvi közeget teremteni Zsófia számára, például „ama’ kereſztfáról le-

tsepegö vérrel pirosló ſereg”-ről beszél. 

Ezt az eljárást persze interpretálhatnánk úgy is, mint a felekezetek közti polémia 

legalább időleges felfüggesztését, ám valószínűleg tévednénk, ha ezt tennénk. Sokkal 
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inkább gyaníthatjuk, hogy itt valójában a pedagógusi-pszichológusi erénynek és a 

megfelelő teológiai-retorikai-stilisztikai képzettség birtokában kivitelezett, „leleményes 

interkonfesszionizmusról” van szó, amelyhez nem volt szükség dogmatikai megalkuvásra. 

A forma és a stílus csak a tanítás direkt jellegét hivatott elleplezni. Hogy bibliai 

kép(telenség)et idézzek: láthatjuk, hogy hogyan lehetséges bizonyos célok érdekében új 

bort régi tömlőbe tölteni. 

 

 

III. 6. A szöveg bibliai meghatározottsága
550

 

 

 

A dolgozat egyik előző fejezetében, a Keresztúri-művek ismertetésekor már megjegyeztük, 

hogy a Felsördült keresztyén című vitairatát szerzőnk néhány hónap alatt írta meg, 

miközben ráadásul − a fejedelmi levelezés szerint − betegség gyötörte.
551

 A könyvben 

található szövegszerűen idézett bibliai locusok nagy számából következik, hogy erre a 

teljesítményre csak akkor lehetett képes, ha a Szentírás nagy részét memoriter ismerte. 

Nem szokatlan ez, hiszen ahogy több tudós kortársa is, Keresztúri Pál a kor tudományos 

elvárásainak megfelelően képzett exegéta volt, így peregrinációja során elsajátította a 

görög mellett a héber nyelvet is, mely nyelvek a Biblia eredeti szövegeinek − az ad fontes 

elve alapján való − ismeretéhez és magyarázatához elengedhetetlenül szükségesek 

voltak.
552

 Egyéb munkáinak olvasásakor is szembetűnő Keresztúri alapos bibliaismerete: 

prédikációiban bibliai locusok özönét hozza a margókon „a Szentírás önmagát 

magyarázza”-elv jegyében, s számos bibliai történetre utal illusztráció gyanánt. Szerzőnk 

kapcsolata a Szentírással tehát nem csupán közhelyszerűen volt szoros, de a Biblia 

memoriter ismeretétnek
553

 átadását is fontosnak tartotta. Bethlen Miklós leírja, hogy 

Keresztúrinak speciális módszere volt a „localis memoria”, az összefüggő szentírási helyek 

és idézetek bevésésének oktatására: „A bibliából két vagy háromezer locust kiszedett, 
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kezdvén a Genesisen, Apocalipsisig, és rész szerént jegyekkel, rész szerént csúfos 

figurákkal, nevetséges képekkel s fabulákkal distingválta s töltötte el az ember elméjét.”
554

 

A Mennyei társalkodás szövegének bibliai meghatározottsága már első pillanatban 

látható, hiszen a munka legfontosabb formai szervezőelve a zsoltárköltészetben (is) 

alapvető gondolatritmus, ami hol szinoním („mintegy kárhozatra ſententziáztatott bünös: 

mert meg-ſzegtem a’ te áldott törvényedet, Ur Iſten; el-hagytam az életnek öſvényét, ’s el-

tántorodtam a’ te ortzádnak elöle, és bé-estem a’ ſetétségnek vermébe. Gyarlóságomnak 

rútsága bé-borított engemet, bé-fedezett a vétkeknek homálya, s meg-gyözött dühös 

búsúlásomnak ereje …
555

)., hol antitetikus („Tiſzták URam a’ te ſzentséges ſzemeid 

mindenkor, nem nézhedd undok életemnek fertelmét. Szent vagy, óh nagy Iſte(n), a’ te 

ſzentséges ſzékedben! én pedig el-veſztém ſzentségemnek ruháját. Ártatlanok a’ kik 

ſzentséges ſzárnyaid  alatt legelnek, ’s kegyesek a’ kik ſátorodban lakoznak. Én pedig (óh 

nyavalyás bünnel meg-terheltetett ember!) ollyá lök, mint a télozló fiu, az ártatlanságot el-

hagyám, földi életem éktelenségre hanyatlék, és ſzelídségem mérges kígyóvá változék.”
556

) 

hol pedig szintetikus módon („Kedves én nálam ſzerelmes Hívem büneiden való ſiralmad; 

kivánatos én nálam a’ te keſerves bánatidtól meg-törödött ſzived; örvendez az én Lelkem, 

mikor látom, hogy te én elöttem édes Atyád elött keſeregſz; örülök, mikor büneiden böséges 

ſirásod’ orczáidon ſzemlélem. Mert a’ te keſerves életednek vége, mint valami bizonyos le-

tétetett jutalmat, az örömet úgy várja; ſirásra hanyatlott ſzemeid, büneidet ezennel el-törlö 

kezeimet kereſik: El-jö az öröm, ’s keſerüséged el-múlik; meg-ſzünik ſiralmad, ſzivedben 

víg éneket énekelni kezdeſz; bé-kötöm meg-ſebesültt lelkedet, ’s az életre meg-

gyógyúlſz.”
557

) tartja folyamatos lüktetésben a szöveget. 

Mivel a Mennyei társalkodásban tematikusan fellelhetők a puritanizmus bűnbánati 

jegyei
558

: a sinceritas, a certitudo salutis, az istentől való születés előtti elválasztás 

gondolata, ezért az előzetes értelmezői hozzáállás (a témából adódóan) leginkább a 

bűnbánati zsoltár szövegtípusának hagyományát várja a szövegtől, de csak igen kevés 

alkalommal igazolható, hogy a Kegyes Hív szövegeinek ezek a praetextusai.
559

 [2, 13, 69] 

A bűnbánat retorikai hagyománya egyúttal elvárja a vigasztalás megszólalásmódját is: az 

Isten szövegei így a hitben, kiválasztottságban, kegyelemben megerősítés jegyében is 

szólnak, és ilyen tartalmú bibliai utalásokkal érvényesülnek. [3, 4, 6, 7, 12, 15] A bibliai 
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képek/szövegek jelenléte abból a szükségszerűségből is fakad, hogy a szöveg a Biblia 

legitimációs hatalma nélkül csak szavak halmaza lenne a befogadó számára.  

Ha a szakrális szöveg használati módját vizsgáljuk a Mennyei társalkodásban, 

megállapíthatjuk, hogy – éppen a fejből való idézés miatt − csak majdnem szó szerinti 

idézeteket találunk. [3−24] A biblia metaforái és meghatározó képei szinte észrevétlenül, 

szétfejthetetlenül épülnek be a dialógusokba, mindössze két helyen figyelmeztet a szöveg 

arra, hogy a Szentírást idézi. [1,2]  

A legjellemzőbb módja a bibliai helyek intertextualizálásának az állandó jelzők, a 

gyakran használt metaforák és egyéb képek átvétele, összesűrítése, amely gyakorlat 

eredményeként az olvasónak folyamatosan az az érzése támad, hogy a szöveg nem áll 

másból, mint megfelelő tartalmú bibliai idézetek egymáshoz illesztett sorából. Csak a 

részletes egybevetés mutatja meg, hogy ez a megérzés voltaképpen hamis, nem 

szövegszerűen pontosan idézett igehelyekről van ugyanis szó. [25−97] Ez az idézési 

technika természetesen nem példa nélkül való a korban. Elég Pázmányt említenünk, aki 

hasonlóképpen járt el Imádságoskönyve
560

 megfogalmazásakor: nála is jellemző, hogy 

gyakran csupán egy-egy sort, gondolatot, kifejezést idéz, ugyanakkor a biblikus hang, és 

nyelv, az Ószövetségé éppúgy, mint az Újszövetségé, teljesen átszövi a művet. Itt is 

viszonylag kevés a szó szerinti idézet, leggyakrabban a bibliai szöveg parafrázisát, 

átfogalmazott változatát olvashatjuk, valamint számos olyan bibliai idézettel, parafrázissal 

találkozhatunk a Pázmány-szövegben is, amely egyáltalán nincs jelölve.
561

  

Meghatározó módon jelen van tehát a Szentírás a Mennyei társalkodás 

hasonlataiban és utalásaiban is, így egész bibliai történeteket (azok teljes konnotációjával) 

hoznak játékba rövid mondatok: például amikor a bűnök következményétől rettegő hívő 

szinte feladva lehetséges megigazulásába vetett hitét így kiált: „a’ te veled való küſzdésre 

nintsen én bennem erö!”
562

, ezzel felidézi Jákób Ézsau elől való menekülésének, és az 

Istennel való birkózásának történetét. Hasonló módon működik a szöveg, amikor az Isten a 

tékozló fiú atyjának pozíciójából vigasztalja bűnein bánkódó hívét, hogy már a bűnbánat 

szándéka is üdvösséges lehet: „… még mikor távol vólna-is tölem a’ bünös, tsak láſſam 

                                                 
560

 Pázmány Péter, Keresztyeni imadsagos könyv, melybe szep aytatos könyörgesek, haladasok es tanvsagoc 

foglaltatnac es rövid tanvsagh, mint ismerhesse megh akar mely együgiü emberis az igaz hitet, Graz, 1606, 

RMNy 945. 
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 BOGÁR Judit, Pázmány Imádságos könyvének szövegkritikájához = Textológia és forráskritika, Pázmány-

kutatások 2006-ban, szerk. HARGITAY Emil, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Pázmány Irodalmi Műhely 

Tanulmányok 6), 62. 
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felém való ſzándékát, elejibe mégyek …”
563

 Ugyanígy villan fel a  − korban is nyilván 

sokat magyarázott − jeremiási ige fazekasa: „ … nem vólnék én erös Iſten, ha ötet mint a’ 

tserepet meg-nem rontanám…”
564

 Ezt a fajta idézési típust a dialógusok bármely pontján 

használja Keresztúri. [98−116] A történtek felvillantása tehát néhány jellegzetes 

hívószóval történik, s ez a módszer nyilván feltételezi, hogy a történeteket az olvasó 

ismeri, „egyébként nincs a szöveg üzenetének célba érkezési lehetősége. Az is nyilvánvaló, 

hogy nem az egyes történeteken van a hangsúly, hanem azon az új történeten, ami a 

felvillantások során kibontakozik. […] A technika a középkori cizellált szövegek 

eszköztárára emlékeztet (művészi igényű szekvenciák, kanciók). […] A narráció [itt] 

egyfelől a szöveg mögött zajlik […], másfelől a szöveg hatásában, a recepció folyamatában 

(amennyiben a befogadó-történetmondó „megírja” belőle saját szubjektív történetét), és a 

szövegben valósul meg a legkevésbé, vagy legalábbis ott észlelhetjük a legrejtettebb 

módon.”
565

 

Ha azt vizsgáljuk, hogy az ószövetségi és újszövetségi utalások száma hogyan 

oszlik meg, látható, hogy a mérleg 53/34 arányban inkább az Ószövetség felé billen (bár itt 

nehéz statisztikát készíteni a párhuzamos igehelyek egyaránt elfogadható variánsai miatt), 

ebből is mindössze 14 könyv jelenik meg,
566

 közöttük a legtöbbször az előzetes 

várakozásnak megfelelően a Zsoltárok és Ézsaiás próféta könyve. Az Újszövetséget 13 

könyv képviseli,
567

 melyek közül a Jelenések könyvének a legnagyobb a súlya. (A végső 

ítélet-tematika szintén középkori hagyománya elengedhetetlen az ars bene vivendi 

motivációjában, ahogy arra korábban már utaltunk.) Nagyjából azonos számú bibliai 

motívumot tudtunk felfedezni a Kegyes Hív és az Isten szövegeiben, bár az előzetes 

elvárás inkább az lenne, hogy a lutheri
568

 és kálvini
569

 ima- és meditációelmélet jegyében 

szinte kizárólag vegytiszta bibliai szövegekből építkezzen egy ilyen jellegű kegyességi 

munka, de az Isten megszólalása legalábbis mindenképpen. Hogy ez itt nem így van, az 

ismét csak a mű sajátosan interkonfesszionális gyökereit mutatja.  
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 KERESZTÚRI 1726. 83. 
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 KERESZTÚRI 1726, 68. 
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 FARMATI Anna, A narráció típusai és a történetmondás szerepe a XVII. századi magyar katolikus 

népénekekben = A történetmondás rétegei a kora újkorban, szerk. Gábor Csilla, Kolozsvár, Scientia, 2005 

(Sapientia Könyvek, 35), 86−87. 
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 Nem a bibliai sorrendben: Jer, Ézs, Zsolt, Jób, Neh, Jóel, 1Móz, Ez, 4Móz, Náh, 2Sám, Józs, 2Móz, 2 Kir. 
567

 Nem a bibliai sorrendben: Mt, Jel, 2Kor, Jak, 2Tim, Róm, Luk, Ef, Jn, 1Kor, Zsid, 1Jn, 1Thessz. 
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 Luther felfogásáról lásd Johannes WALLMANN, Zwischen Herzensgebet und Gebetbuch. Zur 

protestantischen deutschen Gebetsliteratur im 17. Jahrhundert = Gebetsliteratur der frühen Neuzeit als 

Hausfrömmigkeit. Funktionen und Formen in Deutschland und den Niederlanden, Hg. Ferdinand van INGEN–

Cornelia NIEKUS MOORE, Wiesbaden, 2001 (Wolfenbütteler Forschungen 92), 19–21. 
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A szövegben előforduló bibliai reminiszcenciák (a munka jellegéből fakadóan) nem 

tipologizálhatók funkciójukat tekintve többféleképpen, mint például Misztótfalusi Kis 

Miklós Mentségének alanyi típusú és tárgyi/ szakmai jellegű Szentírásbeli idézetei,
570

 

hiszen ez a munka személytelenül szubjektív módon ad a mindennapi életfolytatás gondjai 

között utat kereső ember számára személyes vigasztalást, spirituális útmutatást, s nélkülöz 

mindenfajta biográfiai vonatkozást, így a korabeli általános közállapotokra is csak az 

előszó néhány gondolata utal. Jellemző ez a szubjektív személytelenség Keresztúri 

prédikációs gyakorlatára is: „az igehirdetések szinte minden tekintetben megmaradnak 

individuális keretek között […] Számos bibliai történetre utal illusztráció gyanánt 

szerzőjük, saját kora történetei, mindennapi vonatkozásait tekintve viszont igen tartózkodó. 

Míg a jeles kortárs prédikátorok művei társadalom- és művelődéstörténeti adatok 

tárházaiként is felfoghatók, addig Keresztúri prédikációiban ilyeneket elvétve találunk.”
571

 

Szólnunk kell még a Mennyei társalkodás szövege alapján feltételezhető 

bibliakiadásról/fordításról, melynek alapján Keresztúri dolgozott. Saját könyvtárára 

vonatkozó adatok híján kézenfekvőnek tűnik, ha ebben a kérdésben a fejedelmi család 

könyvtárában meglévő bibliakiadásokra és kommentárokra támaszkodunk, s ezek alapján 

próbáljuk megrajzolni, hogy milyen szövegeket ismerhetett Keresztúri, hiszen „a Rákóczi-

udvarok könyvgyűjteményei az udvari környezet számára – így a vitatkozó lelkészek, 

tanárok számára is – nyitottak voltak.”
572

 A családi tulajdonban lévő biblia-kiadások közül 

17 keletkezett 1645 előtt. Ezek időrendben: 1462 Mainz, 1468 Strassburg, 1472 Róma, 

1575 Nürnberg, 1494 Brescia, 1498 Basel, 1498 Velence, 1502 Lyon, 1534 Basel, 1539 

Velence, 1546 Velence, 1556 Genf, 1590 Vizsoly, 1599 Heidelberg, 1608 Hanau, 1613 

Leiden, 1614 Frankfurt am Main.
573

 „A Biblia-filológiában a XVI. század elején, és annak 

végén is számos alapvető eredmény született. A Rákóczi-könyvtárban a legtöbb kiváló 

kiadás ott volt a polcokon: Sebastian Münster, Benedictus Arias Montanus, Immanuel 

Tremellius, Franciscus Junius, Theodorus Beza fordításai, többnyelvű kiadásai nem 

elavuló eredményeket őriztek. […] Az eredeti nyelveken (héber, görög, arámi, kaldeus) 

kívül számos latin kiadás, egy francia, illetve a hazai nyomdák termékei (magyar és román 

nyelven) szerepelnek a [Rákóczi Zsigmond könyveiként a Sárospataki kollégiumba került 
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könyvek] katalógus[á]ban.
574

 [Betoldás tőlem. V.B.] Monok István nem tartja 

elképzelhetőnek, hogy a XVI. századi magyar fordítások (Komjáthi, Pesti, Sylvester, 

Heltai, Félegyházi, stb.) ne lettek volna megtalálhatók a pataki gyűjteményben, csakúgy, 

mint az oppenheimi biblia, bár ezekről konkrét feljegyzés nem maradt fenn.
575

 A 

gyűjtemény a „kötelező” (és modern) protestáns bibliamagyarázatok (Urlich Zwingli, 

Johanes Oecolampadius, Rudolf Gualterus, Petrus Martyr Vermigli, Augustus Marloratus 

David Pareus, Bartholomeus Coppen és Johannes Piscator művei) mellett tartalmazta 

Origenész, Szent Ambrus, Nagy Szent Gergely pápa kommentárjainak bázeli és párizsi 

humanista kiadásait, s a szintén itt megjelent korai- és középkori egyházatyák (Dionysius 

Carthusianus, Johannes Chrisostomus, Szent Ambrus, Szent Eucharius és Beda 

Venerabilis) munkáit is.
576

 Az egyes biblia-példányok bejegyzéseiből kitűnik, hogy az öreg 

fejedelem és felesége a hanaui kiadást használták mindennapi olvasásra,
577

 a gyűjteményt 

pedig egyébként inkább a kisebbik fiú, Zsigmond gyarapította (és használta) törekedve 

beszerezni a környezetében felbukkanó bibliakiadásokat és kommentárokat.
578

 Mindez 

természetesen nem jelenti azt, hogy Keresztúri mindezeket és csak ezeket a biblia-

kiadásokat ismerte és használta volna lelkipásztori és tanári működése során, de 

valószínűsíthető, hogy Rákóczi Zsigmondnak a témához való tudós hozzáértésének és 

szemléletének megalapozásában neki is tevékeny része lehetett. A fejezethez csatlakozó 

táblázatokban hozott szövegbeli példákból látszik, hogy Keresztúri biztosan ismerte a 

Károlyi fordítást, illetve annak Szenci által javított változatát, hiszen ez a szöveg jelenik 

meg (ha nem is mindig pontosan) a Mennyei társalkodásban. Ezt a fordítást használta 

Keresztúri a prédikációiban is.
579

 Néhány helyen azonban feltűnő a különbség a 
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 Erre példa a lelki legeltetés 12 textusa, vagyis a XXIII. zsoltár:  

Az Ur az én pásztorom. /Azért semmiben meg nem fogyatkozom. /Gyönyörüséges és füves helyeken legeltet 
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A XXIII. zsoltár a hanaui kiadásban:  
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mert te én velem vagy. A te veszszöd és az te botod vigasztalnac engemet. Asztalt szerzesz én elöttem azok 

ellen, kic énnékem ellenségim, meg-hizlalod olayjal az én fejemet, és meg-töltöd az én poháromat 
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Károlyi/Szenci szöveghez képest [43, 50, 60]. Az itt megjelenő szóhasználat szóbeliségben 

terjedő korai bibliafordítások hatására utalhat. Az sem zárható ki ugyanakkor, hogy az 

eredeti szöveg és a fent említett fordítások ismeretében Keresztúri saját fordítási 

eredményeket is beleszőtt a szövegbe, hiszen „a bibliai idézetek fordításával kapcsolatban 

régi magyar szerzőinknél [egyébként is] megfigyelhető az az eljárás, hogy a fordító nem 

korábbi fordításokat vesz elő, hanem − figyelembe véve az aktuális kontexust − saját 

megoldásokat kínál. Tudván 16-17. századi (és nemcsak egyházi) szerzőink igen mély 

bibliaismeretéről, ezt az eljárást természetesnek kell tartanunk.”
580

  A teljes szöveg bibliai 

meghatározottsága pedig végső soron megteremti a befogadói alapélményt: a „közösséghez 

tartozás” otthonosságát. Keresztúri tökéletes jártassággal beszélte és írta azt a biblikus 

egyházi nyelvet, melyben –Bán Imre kifejezésével – a bibliai allegóriákat „topikus nyelvi 

formulaként” alkalmazzák,
581

 s „ez a nyelv közössége számára is jó ismerős volt, [így] a 

könyvecske használói otthonos és meghitt közegben érezhették magukat. Ennek a stílusnak 

a szokásos formulái, a templomi ájtatosság és éneklés gyakorlata által, szellemi és érzelmi 

közösséget teremtettek…”
582

 A szövegbe épülő bibliai nyelv dekódolása tehát egyfelől 

előzetes ismereteket feltételez, másfelől a mű mégis vérehajtja azt a bravúrt, hogy ennek a 

nyelvi közegnek (és az affektív elemeknek) a felhasználásával képes a már „haladó” hit 

elmélyítésére, ugyanakkor egyidejűleg alkalmas teológiai fogalmak, hittitkok 

megismertetésére és megértetésére is. Tehát a megcélzott olvasóközönség egyszerre lehet a 

teológiailag művelt udvari sokaság, de a kor egyszerű embere is, ugyanazokat a 

határtapasztalatokat
583

 fogja átélni az olvasás során. 

 

                                                                                                                                                    
bövségessen. Söt még bizonnyal az te jó vóltod és irgalmasságod követnek engemet életemnek minden 

idejébe, es lakozom az Urnac házában hoszszu ideiglen.  
580

 HARGITTAY Emil, Három Kempis-fordítás = Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter 

műveiben, Bp., Universitas, 2009 (Historia Litteraria, 25), 226. 

Például Pázmány prédikációiban található sok ezer bibliai citátum fordításáról nem bizonyosodott be, hogy 

valamelyik korábbi magyar bibliafordítás átvételei lennének. Vonatkozik ez a perikópa-szövegekre is. 
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Káldi-, sem más fordításokkal nem egyeznek. Bizonyosan benne élt a Vulgata szövege, s amikor magyarul 

idézte a Bibliát, nem volt segítsége mankóra. Lásd még: BITSKEY István, Humanista világkép és barokk 

erudíció, Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979, 58.; ŐRY Miklós, Pázmány az Ige 
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81−84.; BENCZE Lóránt, A „hív magyarázat” eredete (Pázmány bibliai idézeteinek fordításáról, forrásáról), 

MNyr, 1986, 170–174.; LUKÁCSY Sándor, Pázmány fordítói elvei és gyakorlata, ItK, 1990, 1−20.) 
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 BÁN Imre, Korai felvilágosodásés nemzeti műveltség = B. I., Költők, eszmék, korszakok, Debrecen, 1997, 

232. 
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 LUKÁCSY 1994, 47. 
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III. 7. Az eredetiség kérdése 

 

A 16−17. századi magyarországi elmélkedő- és imádságirodalommal kapcsolatban 

elmondhatjuk, hogy az ekkor megjelent művek nagyobbik része fordítás, vagy fordításon 

alapuló átdolgozás, kompiláció. „Az európai gyakorlatnak megfelelően a nemzeti nyelvű 

művek is számos esetben a latin nyelvű és/vagy az abból készült más nemzeti nyelvű 

fordítások révén jutottak el az országba. Német nyelvterületen különösen nagyszámú 

fordítás készült latinból, s ezeknek a fordításoknak egy része további magyar fordítások 

alapjául szolgált.”
584

 A kiadott munkák forráskezelési gyakorlata azonban igen hektikus: 

akad példa a forráskiadás legprecízebb feltüntetésétől kezdve arra is, hogy a fordító 

egyáltalán nem tartja fontosnak az eredetire való legcsekélyebb utalást sem, s teszi mindezt 

tudatosan, a tartalmat preferálva a filológiai pontossággal szemben. Csúzi Cseh Jakab 

Kincses tar-haz című munkája ajánlásában például csinos „elméleti keretet” ad az utóbbi 

eljárásnak: „Ne törje senki elméjét azon, honnan legyen ez kis munkácska, hanem azon 

szorgalmatoskodjék, miképpen élhessen vele. Használ a’ Paticaban rendesen egyben 

timperaltatott orvosság, ha szintén a beteg nem tudgya is rendel, micsoda edénybül vétetett 

s’ hányféle ingredentiakbul elegyített is öszve.”
585

  

A Mennyei társalkodás esetében nem esik szó az ajánlás szövegében arról, hogy a 

munka fordításon alapulna. Ahogy arról már beszéltünk, egyértelműen megállapítható, 

hogy a Szentírás szöveghagyománya a legmeghatározóbb a szövegben, de Kempis Imitatio 

Christijének és Béza meditációinak hatásáról is szóltunk már. Ezek nem konkrét 

szövegszerű átvételek, csak a műfaj és a téma közösségéből eredő áthallások, ugyanannak 

a topikus és tropikus eszközrendszernek a megnyilvánulásai. Meg kell említenünk még 

ebben a sorban az Augustinusnak tulajdonított Soliloquia, a Meditaiones és Manuale- 

kiadásokat is.
586

 A „bevallott nyomorúság beszédmódja”
587

 hasonlóan jelenik meg Pécsi 

Lukács Augustinus-fordításában, mint a Mennyei társalkodásban: 
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 TÜSKÉS 1997, 14. Erre példa még THIENEMANN 1922. 
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 CSUZI CSEH Jakab, Kincses tar-haz, avagy az élö s elevenitö igaz hitnek idvesseges gyakorlása, mellyben 
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Pécsi Lukács 

 

 

„Imhol elvesztem,teremtett állatod vagyok, 

im meghalok, a te alkotmányod vagyok, im 

semmivé leszek: tüled formáltattam, szent 

kezeid teremtettek engemet, és ábráztattak 

azok a kezek, mellyek szegekkel 

fölfüggesztettenek én érettem, uram 

kezeidnek alkotmányát ne vesd el szemeid 

elöl, tekencs meg kezeidben való mély 

sebeidet könyörgök […] szent tenyereiden 

fölirtál engemet, olvasd az irást […] 

teremptö vagy, vidámecs meg engemet: 

Alkotmányod im hozzád kiáltok, élet vagy 

elevenets meg engem […] Légy 

engedelmes, és bocsásd meg uram 

énnekem, mert semmik az én napim […] 

bocsásd meg uram, hogy hozzád szólok, 

bocsásd meg szolgádnac, ki ilyen urnak 

merészel szólani, de az szükség törvény alá 

nem vetett, az fájdalom keszeret, hogy 

szóljak, az nyomorúság, mellyet szenvedek 

erőltet, hogy kiálcsak […] Élö élet tekencsd 

meg az halottat: mi vagyok én, ki veled 

szólokIaj uram nekem, engedj uram nekem, 

megrothat dög vagyok, férgek eledele, 

büdös edény, tüznek keszetet étke. Mi 

vagyok én, ki veled szólok. Iaj Uram 

énnekem bocsáss meg Uram. … Iaj szegény 

Keresztúri 

 

 

„az én hamiſságomnak ſoksága el-áradt e’ 

földön, és fel-ért gonoſságomnak kiáltása 

elödbe: mert én te ellened igaz Biró ellen 

vétkeztem, el-eſtem, ’s a’ Sátánnak 

nyomdokára eredte[m], és élttemben a’ 

kegyetlenséget követtem. Hová legyek, óh 

URram! ha itélö ſzéked elött meg-állok? 

Mit várhatok, ha irgalmaſságodat óhajtom? 

Tiſzták URam a’ te ſzentséges ſzemeid 

mindenkor, nem nézhedd undok életemnek 

fertelmét. Szent vagy, óh nagy Iſte[n], a’ te 

ſzentséges ſzékedben! én pedig el-veſztém 

ſzentségemnek ruháját. Ártatlanok a’ kik 

ſzentséges ſzárnyaid  alatt legel- nek,’s 

kegyesek a’ kik ſátorodban lakoznak. Én 

pedig (óh nyavalyás bünnel meg-terheltetett 

ember!) ollyá lök, mint a tékozló fiu, az 

ártatlanságot el-hagyám, földi életem 

éktelenségre hanyatlék, és ſzelídségem 

mérges kígyóvá változék. El- árúlám a 

me[n]nynek földnek Iſtenét, el-ſzakadék a 

Kriſtus kegyelmétöl, ’s el-távozám a lélek 

Vezérétöl. Tsak bolygok, mint a’ puſztában 

járó vad; tsak ſohajtok, mint a’ kárhozott 

lélek; és tsak ſivok, ordítok, mint a’ kínok 

köztt fetrengö. Meg-gyülölém a’ 

ſzentségnek öſvényét, meg-motskolám a 
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fejem mi vagyok én? Iaj mivé leendö? 

Ganajnak edénye rothadásnak csigabigája 

[…] vak, szegény, meztelen, sok szükség 

alá vettetett belsö, kilsö dolgaimat 

jüvetelemet és ki menetelemetszegény és 

halanó ember nem tudván, kinek napi mint 

az árnyék el megyen, kinek élete, mint az 

változó holdnak árnyéka elenyészik, mint 

az fáknak bimbói között nevekedö virág, 

kinyíl és megszárad, most virágoz és 

mindjárt megasz.”
588

 

ſzentek társaságát, a bünösöknek seregekre 

ſzakadék. Harag mérge meg-gyökerezék 

bennem: a gyülölség ollyan lön, mint 

eledelem: a boſzſzu-állás együtt járt, ’s 

együtt nyugodtt én velem. Medgyek, ’s mit 

tégyek én bünös meg-eſett ember! A’ föld 

tsak nyög vétkes rút életemen; az ég nézi 

hamiſságim tanátsit; lelkem bennem tsak 

forr, búsúl, ’s retteg az utolsó törvénytöl. 

Jaj énnékem, mert bünnek követöje lök: 

gonoszságom kiált földröl Iſtenhez, a’ ſok 

tanú ſzámos mint a’ tsillag ellenem, s 

nintsen kihez ragaſzkodjam végtére. 

Utálatos élttem már az emberek köztt; 

reſzket, retteg, nem nyughatik lelkem-

eſméreti bennem, tsak bujdosik lelkem 

nappal és a setet éjjel.”
589

 

 

 

A két szövegpélda alapján is látható, hogy tematikus, formai és stílusbeli 

hasonlóságról igen, de szövegszerinti egyezésről nem beszélhetünk.  

Eddigi vizsgálódásaink alapján tehát a Mennyei társalkodás önálló alkotásnak 

bizonyult, de letagadhatatlan, hogy a műfaji, tartalmi, szerkezeti és stílusbeli sajátosságok 

tekintetében egyaránt megvannak az európai párhuzamai, előképei, így ezek hazai 

recepciójában játszott közvetítő szerepe is kétségtelen. 

 

 

III. 8. Dialógus 

 

 

Bár szövegszerűen önálló alkotásnak tekintjük a Mennyei társalkodást, mégis fontos 

leszögezni, hogy ezzel együtt nem a semmiből teremtődött, érdemes tehát tovább árnyalni 
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a fent említett előzményeiről alkotott képünket, így ki kell térnünk a dialógusforma 

használatából leszűrhető tanulságokra is. Az elsődleges nehézség itt abból fakad, hogy a 

különböző tudományterületek határán álló, különbözőképpen megközelíthető dialógus-

fogalmat miképpen tudjuk a saját vizsgálódási területünknek megfelelően szűkíteni. A 

dialógus ugyanis nem pusztán egy forma vagy egy műfaj, hanem „logikai-történeti 

kategória, egy kultúra alkotási elve, egy bizonyos tartalom létrehozásának módja”
590

. 

Irodalmi hermeneutikai értelemben a dialógus az értelmezés módszereként is felfogható, 

ahogy a gadameri vagy jaussi dialóguselméletben ez a szempont dominál.
591

 Ezt a formát 

hagyományosan és elsődlegesen a dráma műfajához szokás társítani, „irodalmi értelmezése 

szerint olyan szépirodalmi formaelemnek is tekinthető, amely a dráma műnemébe tartozó 

alkotások egyik legfontosabb szerkezeti eleme. A művek a dialogikus formán keresztül 

közvetítik a szereplők jellemét és cselekvéseit, valamint a közöttük kibontakozó 

konfliktust is.”
592

 Dolgozatunk szempontjából azonban a dialógus egy másik 

(használati)irodalmi, filozófiai és teológiai megnyilvánulása az érdekes, ami több műfajban 

is megjelenik, ezért nehéz nyomon követni a szerteágazó szövegtípusokban. 

Alább – anélkül, hogy a dialógusnak irodalmi közlésforma vagy önálló műfaj 

voltáról szóló vitába
593

 belemennénk – igen röviden vázoljuk a dialógusforma 

használatának történetét, különös tekintettel a műfajnak a keresztény teológiai irodalomban 

való múltjára, hogy láthassuk, milyen úton tett szert ez a forma a maga népszerűségére a 

16−17. században, majd igyekszünk a magyarországi dialógushasználat gyakorlatát 

bemutatni, valamint elhelyezni a kortárs szövegek közt a Mennyei társalkodást. (Ilyen 

szempontú bemutatását ennek a műformának-műfajnak eddig főleg csak a német 

nyelvterület szakirodalma végezte el,
594

 míg a magyar szakirodalomban mindössze a 16. 

századi olasz dialóguselméletekről értekezett monografikus igénnyel Tekulics Judit.
595

) 
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A dialógus „szó a görög eredetű dia „között” és logosz „beszéd” jelentésű 

szavakból keletkezett összetett szóra vezethető vissza, a magyar párbeszéd szó 

megfelelője. Nézeteket szembesítő közlésforma, a közvetlen (élőszóbeli) kommunikáció 

leggyakoribb formája, amelyben az információk ide-oda áramlanak a felek között, de nem 

egyetlen folyamatos egészben, hanem kisebb részletekben.”
596

 

A dialógus irodalmi használata bevett volt már az ókori egyiptomi, mezopotámiai, 

görög, latin és zsidó hagyományban.
597

 Ebből számunkra fontos kiemelni a bibliai 

dialógushasználat jelentőségét és hatását, főként a Kr.e. 400 és 200 között keletkezett Jób 

könyvének lírai dialógus-részleteire gondolhatunk, amelyekben a prózai keretelbeszélést a 

szenvedésől szóló Jób és a barátai, valamint Jób és Jehova közt zajló, eredetileg verses 

párbeszédek színesítik.
598

  

Meg kell említenünk a platóni dialógusnak a későbbiekben megtermékenyítően 

ható irodalmi műfaját, „amelyben a párbeszéd nem két különböző nézetű beszélgetőpartner 

nézetcseréje, hanem egy bizonyos álláspont szigorúan szabályozott kifejtése kérdés-felelet 

formájában. […] A platóni dialógus határozott célkitűzéssel és az alaptétel rögzítésével 

kezdődik, csak ezeket követi a tételek bizonyítása. A párbeszédes forma a drámai 

feszültség megteremtésének lehetőségét is magában hordozza, amelynek feltétele a 

világnézeti természetű téma, a felvetett kérdés több szempontú megvilágítása és 

megoldásának lehetősége, valamint a közgondolkodásban elevenen élő nézetek elemzése, 

ütköztetése. […] A platóni dialógusnak az idők folyamán több típusa, változata is 

kialakult. Az ókorban (és később is) a tanítás során gyakran folyamodtak a szókratészi 

párbeszédhez, a kérdezés művészetéhez. Ekkor a beszélgetés irányítója úgy kérdezett rá 

egy problémára, hogy a másik félnek csak két, egymást kizáró válaszlehetősége maradjon, 

amelyekben a problémának két válaszlehetősége fogalmazódhat meg. A párbeszédes 

módszer alkalmazása a dialogikus érvelés technikájának kimunkálása felé tolódott el. 

Platón szerint a dialogikus érvelés nemcsak hogy megkönnyíti az érzéki és értelmi ismeret 

közötti különbségtevést, hanem az egyetlen hatékony módnak bizonyul az igazság 

megszerzésére. Arisztotelész a dialektikát már egyértelműen a védekezés és cáfolat 

technikájának tekintette, amelyet a vitában részt vevő felek gyakorolnak, s több művében a 

dialogikus érvelés elméletének kimunkálására törekedett. Ez a megközelítési mód a 

dialogikus beszédhelyzethez a vita szellemét és az egymással versengő érvek 
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konfrontációját társította, tehát a résztvevők szembenállására és az érvek párviadalára 

helyezte a hangsúlyt. Így a dialógus sokáig olyan konfliktushelyzet beszédeseményeként 

értelmeződött, amelyben a felek tényleges szellemi küzdelmet vívnak egymással az 

igazságért.”
599

  

A korai kereszténység irodalma hamar rátalált a dialógusra, kezdetben mint 

elsősorban az apologetika területén jól kiaknázható beszédmódra. Az egyik legfontosabb 

szöveg ebből a korszakból Justinusnak a Dialogus cum Tryphone című filozofikus 

köntösbe bújtatott, Kr. u. 155 körül készült munkája.
600

 A forma a patrisztika korában az 

eretnekek elleni érvelésen túl más teológiai tartalmakkal is telítődött, így pédául Nüssziai 

Szent Gergely (334?–394?) a halhatatlanságról írt dialógusával helyezte a problémát új 

nézőpontba.
601

 Szempontunk szerint a legfontosabb ebből a korszakból Augustinus (345–

430) Soliloquiája,
602

 hiszen ebben jelenik meg először belső konfliktus, a saját lélekkel 

való „beszélgetés”,
603

 ami inkább monológ, de bizonyos értelmezések szerint ez is a 

dialógus egy fajtája.
604

 Augustinusnál (illetve a pszeudo-Augustinus-művekben) áll először 

középpontban a bibliai meditáció, ami nem is annyira elmélet, mint inkább gyakorlati 

technika, a bűnbánat és bűnvallás útja Istenhez.
605

 (Ahogy maga a bűnbánat is 

Augustinussal kerül a keresztény teológia alapkérdései közé.) 

A középkor folyamán aztán Bonaventuránál (1221–1274) válik az építő irodalom 

állandó stíluseszközévé a platóni dialóguson alapuló (valódi) párbeszéd. Nála már nem a 

tanár beszélget a tanítvánnyal, hanem az ember a lelkével vagy az Örökkévalóval. A 

soliloquium így valóságos kétszereplős dialógussá lesz: az istenfélő lélek kérdez, míg Isten 

válaszol.
606

 

Később a skolasztika által recípiált arisztoteliánus modellre épülő dialógusban nyer 

teret a fenti „questio-responsio”-forma. E korszak egyetemi disputáit a dialektika 

elsősorban logikára épülő szigorú szabályai szerint vívták, ennek kedvelt okfejtési formája 

volt a pro és contra érvek felsorakoztatása, majd az egyértelmű és kizárólagos válasz 
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megtalálása.
607

 A külön arsként tisztelt dialektika az igazság keresésének módszereivel 

(lectio, disputatio, obiectio, responsio) kétségtelenül hozzájárult a dialógusforma 

fennmaradásához, irodalmi értelemben főként úgy, hogy lukianoszi mintára az érveket 

ellenkező álláspontokat valló személyek vagy allegorikus alakok szájába adó, s valamely 

keretbe foglaló dialógusként tálaló certameneket használta.
608

 Ebben a korszakban terjed el 

a katekizmus-irodalom, ami mellett azonban találunk olyan misztikus teológiai alapon álló 

dialógusokat is, amelyek a kegyességépítés augustinusi formáját viszik tovább, mint Sienai 

Szent Katalin estében.
609

 A korszak legjelentősebb dialógusáról, az ágostonrendi Kempis 

Tamás (1379–1471) Imitatio Christijének III. könyvéről, amely szintén misztikus 

hittapasztalat átadásra született, s amelyben a hívő lélek Krisztussal folytat párbeszédet 

korábban részletesen beszéltünk, ezért itt csak megemlítjük. 

A humanista dialógusban aztán ismét felelevenedik a cicerói és platóni gondolat, 

hogy a vita minden körülmények közt hasznos, hiszen elvezet az igazsághoz. Itt már nem 

annyira az igazság feltárása, mint inkább minden irányból való körbejárása jelentette a célt, 

nem zárva ki a tévedés lehetőségét sem. Petrarca (1304–1374) dialógusai példák erre a 

saját lelkét feltáró, nyitott párbeszédre, amelyet meditatív, önreflexiós tartalom tölt meg a 

Secretumbam.
610

 Erdei Klára szerin ezek a neoplatonista szövegek az eruditio és a devotio 

olyan sajátos keveredését hozzák, ami miatt nem is lehet őket egyértelműen szorosan vett 

vallásos meditációnak nevezni.
611

 Hatalmas és szerteágazó szövegkorpuszt jelentenek a 

későbbi olasz reneszánsz irodalom változatos világi témájú dialógusai, melyekben a studia 

humanitas diszciplínái jelentik a szellemi hátteret, amelyek közt már nem kap önálló ars-

szerepet a dialektika, hanem a retorikán belül tölti be funkcióját, erősen kötődve a 

poétikához és a morálfilozófiához.
612

 Ezek a ciceroniánus dialógusok a konkrét 

mindennapi valóság felé fordulva választják meg tárgyukat, miközben „a középkori 

disputák logikája, érvelési technikája kiegészült a klasszikus szónoklattan szabályaival […] 

Az ágostoni és petrarcai keresztény dialógus belső konfliktust megjelenítő modellje után a 

humanista és a reneszánsz dialógusok a […] belső konfliktusokat […] külső vitává, a 
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 ERDEI 1990, 67. 
612

 „Olvasni és kommentálni kezdik Arisztotelész Poétikáját és Retorikáját, Cicero középkorban is ismert 

művein […] kívül 1421-ben felfedezik a De oratore című dialógust, valamint az Oratort, 1416-ban pedig 

Poggio Braccolini épségben megtalálja Quintilianus összes műveit.” TEKULICS 2009, 21. 
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különböző szereplők által képviselt nézetek ütköztetésével alakítják át, amelyben az olvasó 

is résztvevőnek tekintheti magát.”
613

 Ez az olasz, spanyol és portugál területen egyaránt 

népszerű és elterjedt dialógustípus már jellemzően anyanyelvű.
614

 

Az olvasónak szintén kitüntetett hermeneutikai szerep jut a reformáció korának 

hajnalán született dialógusokban is. Urlich von Hutten Lukianosz mintájára írt 

Gesprächbüchleinjét (1521) és Erasmus Colloquia familiara (1518) című erkölcsnemesítő 

célzatú műveit kell itt megemlítenünk, ahol a társalgás tétje már nem egyértelműen az 

előre fixált tanulság megtalálása.
615

  

 A reformáció korában aztán német nyelvterületen ugyanúgy hatalmas 

népszerűségnek örvendett egy sajátos dialógus-műfaj, mint a humanista-reneszánsz 

dialógus Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában a 15–16. század folyamán. 

Ez az ún. Reformationsdialog, amely 1518-tól élte virágkorát, és alapvetően a hitvita- és a 

röplapirodalom nászából jött létre.
616

 1530-ig több mint 100, zömében német, kisebb 

részben latin nyelvű munka jelent meg ebben a műfajban, melynek legjelesebb (és 

legtermékenyebb) képviselői Hans Sachs, Johann Eberling von Günzburg, Martin Butzer, 

Johannes Agricola és Jörg Wickram voltak.
617

 A döntően anyanyelvű párbeszédek 

újdonsága és kelendőségének oka abban állt, hogy ezek a művek az egyszerű embert 

állították középpontba, az ő nézőpontját ütköztették a kor kihívásaival, mindenekelőtt 

természetesen az új hit megerősítése céljából. Így hitvédő, eretnekek ellen küzdő és 

hitmélyítő dialógust is találunk köztük, de társadalmi problémákat szintén megvitatnak.
618

 

Ez a műfaj irodalmi eszközei tekintetében már a hitvitadrámákkal mutat rokonságot.  

 A már megszilárdult tanrendszerű protestantizmus, de a katolicizmus irodalma is 

szívesen alkalmazta a 17. század folyamán is a fenti műfajokban és funkciókban az 

időközben a katekizmusirodalom által is népszerű dialógus-formát. A 17. század során a 

puritanizmus, majd a pietizmus irodalmába is beleszövődik a patrisztika és a misztikus írók 

által hagyományozott forma. Így például Bayly Praxis pietatisának utolsó előtti 

fejezetében Krisztus beszélget a hívővel,
619

 de ide sorolhatjuk Perkins magyarul Kettös 
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 Uo., 25. 27. 
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 HIRZEL 1963, 388–390. 
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 HWRh 2, 609. col. 
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kereszt címmel megjelent munkáját is,
620

 ahol a Tanító és a Bűnös, valamint a Sátán és a 

Keresztyén beszélgetnek. Johann Gerhard szintén sikerkönyvnek számító Meditationes 

sacrae (Jena, 1618−1619) című háromkötetes munkájának második részében (Enchiridion 

consolatorium) pedig a Vígasztaló (Consolator) és a halál által megérintett ember 

(Tentatus) társalognak.
621

 

 A 17−18. századi magyarországi irodalom (csakúgy, mint az európai) több 

funkcióban is használja a dialógust: jelen van ez a forma a számunkra fontos áhítatos 

irodalomban az elmélkedő-imádságos műveknél, a katekizmusokban, a hitvitákban, a 

vallásos énekirodalomban, az erkölcsépítő munkákban, csakúgy, mint a világi alkalmi 

kiadványok esetében az esküvői és gyászversek, vagy a politikai traktátusok szövegeiben. 

Esetünkben érdemes részletesen is felsorolni azokat a vallásos elmélkedő dialógusokat – 

tehát Mennyei társalkodás szűkebb szövegkörnyezetét alkotó munkákat – amelyek a 1640-

es évekig itthon megjelentek. Ezek a következők: 

 

1. KULCSÁR György [transl.], Az ördögnec a penitencia tarto bünössel való vetekedéséröl 

es az kétségbeessés ellen az reménségröl való tanusság, irattatot az also linduai Kvltsar 

Giörgy mester által, Alsólindva, 1573, RMNy 320. 

 

2. PÉCSI Lukács [transl.], Szent Agoston doctornac, elmelkedö, magán beszellö, es 

naponkent valo imadsagi, Nagyszombat, 1591, RMNy 671. 

 

3. ZÓLYOMI PERINNA Boldizsár [ford.], Ötven szetseges elemelködesek, Bártfa,1616, 

RMNy 1100. 

 

4. VÁSÁRHELYI Gergely [transl.], Christvs Iesvs követéséről való könyvek deakvl irattak 

Kempisi Tamastol magyar nyelvre fordittatot Maros-Vasarheli Gergelytől, Kolozsvár, 

1622, RMNy 1271. 

                                                 
620

 DEBRECZENI T. István [ford], Kettos kereszt, es késértet alatt nyögö keresztyén embernek lelki orvoslasa, 

az az: elöe, a’ Satan keserteti ellen való lelki fegyver, es masodik, egy lelki tanitó, és egy gyengélkedö 

keresztyén között való gyönyörüséges beszelgetes; mellyet amaz b. e. Perkinsus Villyám angliai nyelven irott, 

és abból deák nyelvre fordittatott múnkájából … magyarra forditott. Debreczeni T. Istvan, Debrecen, Töltési 

István, 1685, RMK I. 1330 
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 Magyarul: ZÓLYOMI PERINNA Boldizsár [ford.], Ötven szetseges elemelködesek, Bártfa, 1616, RMNy 

1100. 
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5. NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Dialogvs, az az eggy kárhozatra szállott kazdagh test és leleknek 

siralommal tellyes eggymással valo keserues panaszolkodo beszélgetések…, mellyet 

régenten Szent Bernárd doctor… irt uolt deákul, most az nemes magyar nemzetnek is… 

maga nyelue szollására hozattatot, Prága, 1623, RMNy 1294. 

 

6. PÁZMÁNY Péter [transl.], Kempis Tamásnak Christvs koeveteservel. Négy koenyvei. 

Mellyeket magyarrá forditott Pazmany Peter Esztergami Ersek, Bécs, 1624, RMNy 1297. 

 

7. SIBOLTI Demeter [transl.], Lelki hartz, az bünös embernek nehéz lelki késirtetiröl való 

vetelkedése és azoknak Isten igéjéböl való megh gyözése. Irattatot Sibolti Demeter által, 

Gyulafehérvár, 1632, RMNy 1532. 

 

8. MEDGYESI Pál [transl.], Praxis pietatis Lőcse, 1636, RMNy 1735. 

 

9. DARHOLCZ Kristóf [transl.]: Novissima tvba, az az itiletre serkentö vtolso trombitaszo. 

Mely ez kis könyvben keresztyeni hat kivaltkeppen valo beszelgetesekben osztatot el. 

Kellyetek fel halottak, iövetek [!] az itiletre. Deakbul magyarra forditatot Darholcz 

Christoph altal Kassa, 1639, RMNy 1768. 

 

10. GYIRVA Vencel [transl.], Cristvs Vrvnknak Szent Peterrel valo beszelgetese ez mostani 

világnak el-fordult és gonosz s veszedelmes állapottyárol. Szerzettetett Nyul Conradus 

által. Megforditotta penig Gyirwa Wentzel németböl magyarrá az újságkévánóknak 

kedvekért Lőcse, 1649 RMNy 2269. 

 

A felsorolásból láthatóvá válik, hogy ebből a körből a Mennyei társalkodás kivételével 

valamennyi fordítás. Ha ehhez a tényhez hozzávesszük a Mennyei társalkodásban 

megjelenő szépírói ambíciót, nem túlzás, ha kiemelkedő teljesítménynek tekintjük 

Keresztúri munkája esetében azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 

formaválasztásában a fenti előzmények mellett bizonyára szerepet játszott a katekizmus-

forma hatása is. A kátékban a tanítás és a polemizálás megfelelő ötvözete segít fixálni a 

helyes tant, de nem a jaussi pszeudo-dialogicitás talaján, vagyis „a megengedett kérdések 
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és kötelező válaszok rögzített sorát nyújtva”,
622

 hanem a magisztrális párbeszédnek egy 

másik megnyilvánulásaként, ahol kiaknázhatók a kétség és a keresés kommunikációs 

energiái, bár a válasz elsőbbsége szintén a Szentírás megkérdőjelezhetetlen igazságában 

gyökerezik, de a kérdésnek mégis valódi funkció jut: megvilágítja az ellentmondást a 

mindkét oldalon előtárt igazságok között, majd előkészíti a dogmatikailag helyes 

választ.
623

 Nem felejtkezhetünk itt el a memorizálhatóság alapkövetelményéről sem, 

melyet a dialogikus forma elősegít, s amit pedagógusként szem előtt tarthatott Keresztúri. 
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 Hans Robert Jauss álláspontját idézi OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés, Bornemisza Péter 

gyülekezeti énekhasználata, Debrecen, 2000 (Csokonai Könyvtár 22), 76. 
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IV. FEJEZET 

„az elmélkedésnek mestersége egy a’ leg-szükségesebbek közzül”
624

 

A Mennyei társalkodás 18. századi sikertörténetének margójára 

 

 

Ebben a fejezetben a Mennyei társalkodás kiadási „sikertörténetének” bemutatását tűztük 

ki célul, ami közelebb vihet a szöveg keletkezési ideje korszakának megértésén túl az 

éppen aktuális újrakiadás idején létrejövő újabb kontextusok felvázolásához is. 

Körbejárjuk tehát az egyes edíciók keletkezési körülményeit, bemutatva a műhelyeket, 

ahol a nyomtatás történt, felvázolva a korabeli piaci elvárásokat és jellemzőket 

(példányszám, ár, stb.). Igyekszünk pedig ezenközben rávilágítani arra a paradoxonra, 

hogy míg a mű kétségtelenül nemzedékeken át működőképes lelki olvasmány tudott 

maradni, (a pietizmus által meghatározott befogadói közösségben is elfogadható modellt 

nyújtva); addig kétszáz éves fennmaradásában jelentős szerepet játszott az állami (és 

egyházi) cenzúra is, mely erősen predesztinálta a nyomdákat a már „bevált” szövegek, 

ezek közt a Mennyei társalkodás újra- és újrakiadására.  

 

 

IV. 1. A kiadásokat generáló lelki igény és egy új meditációelméleti keret 

 

 

A Mennyei társalkodás 18. századi sikertörténetének egyik oka a hasonló műfajú 

kegyességi munkák iránt manifesztálódó lelki igény, amely a pietizmus
625

 térnyerésével 

erősödött fel. Ez a protestáns kegyességi irányzat a hit személyessé tételének elvárásából 

fakadóan alakult ki (a puritanizmus közvetítésével), és sok tekintetben a misztika 

protestáns változatának tekinthető, amely ebben az értelemben nem a középkori katolikus 

hagyomány tartalmi felelevenítésére törekszik, hanem annak a gyakorlati életre vonatkozó 
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 Jean la PLACETTE, Oktatás az elmélkedésröl, a’ miben az a’ kegyességre tartozik, Debrecen, 1750, 7. 
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 A protestantizmuson belül 1675 és 1730 között beszélhetünk a klasszikus pietizmus korszakáról, mikor ez 

az irányzat megerősödött és hatni kezdett. GÁLFY Zoltán, A klasszikus pietizmus kérdései = Cselekvő hit, 

emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára, szerk. SOMOGYI Botond, Kolozsvár, 

Erdélyi Ref. Egyházkerület, 2000, 207. – A pietizmusról még: Johannes WALLMANN, A pietizmus, Bp., 

Kálvin, 2000. – Interdisziplinäre Pietismusforschungen, Beiträge zum Ersten Internationalen Kongress für 

Pietismusforschung 2001, hrsg. Udo STRÄTER, Tübingen, Niemayer, 2005. – CSEPREGI Zoltán, Magyar 

pietizmus 1700-1756, tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez, Bp., Teológiai Irod. 

Egyes., 2000 (Adattár XVII–XVIII. Századi Szellemi Mozgalmaink Történetéhez, 36). – SZELESTEI NAGY 

László, Eszmék és arcok a 18. századi Magyarországról, Bp., Universitas, 2010 (Historia Litteraria, 26). 
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irodalmi tapasztalatainak hasznosítására.
626

 „A német klasszikus pietizmus keretében 

beszélhetünk frankfurti (speneri), hallei (franckei), herrnhuti (zinzerdorfi) és würtenbergi 

(bengeli) korszakról és irányzatról. Valamennyi hátterében holland és angol 

kezdeményezés áll. Holland vonatkozásban Gisbert Voetius utrechti professzor vitái a 

kartezianizmussal és coccejanizmussal. Angol vonatkozásban a puritán-presbiteriánus 

mozgalom […] mindkettőnek kálvini gyökerei voltak…”
627

 A református pietizmus 

magyarországi elterjedésében jelentős szerepet játszott az a körülmény, hogy az új 

kegyességi irány szervesen tudott illeszkedni a puritanizmus elveihez.  

Mind az evangélikus, mind a református pietista hitgyakorlásban az istentiszteleti 

alkalmakat otthoni szabad imádságokkal és bibliai elmélkedésekkel törekedtek 

kiegészíteni. Már a 17. században kialakult Magyarországon is ez a gyakorlat a főúri 

udvarokban, ahogy Rhédei Ferenc esete mutatja, aki Eszéki István temetési prédikációja 

szerint „magányosan egy s másfél órát is szent, kegyes elmélkedésekkel, könyörgésekkel 

véghezvivén, udvara népe közé kijött s közönségesen vélek zsoltáréneklés után 

imádkozott, Bibliát olvasott és ama minden keresztyén ember házánál lenni kellő Praxis 

pietatis nevű könyvet maga száz szakaszokra elosztván minden nap olvasta nagy 

szorgalmatossággal.”
628

 A Mennyei társalkodás (valamint a hasonló lelkiségből építkező 

elmélkedések és imakönyvek) iránti tömeges igény paradox módon éppen a pietizmus 

imádságeszményéből ered, amely a szabadon fogalmazott, önálló imádságot preferálja. 

Ennek az imagyakorlatnak a kialakításához kívántak ezek a kiadványok egyfajta 

mintaszövegként hozzájárulni, alkalmat kínálva az olvasónak, hogy magára szabja az 

olvasottakat. Rimaszombati Kazai János megfogalmazásában: „Írtam ezeket, nemhogy 

ezekkel élj, hanem ezek szerint rendeld Isten eleibe gondoskodásidat, mert szived bibéit s 

gondolkodásit nem tudom, hanem te s a Kegyelemnek Lelke tudja, nem lehetett hát 

kivánságidat könyörgésekbe foglalnom”
629
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 Lásd ALEXA Károly, A misztika stíluselemei a magyar költői nyelvben, ItK, 1970, 285–305. itt 301. és S. 
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 GÁLFY 2000, 208. 
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 ESZÉKI István, Halotti magyar oratio. Tekéntetes, méltóságos, nagyságos urak, aszszonyok ... tiszteletes 
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 RIMASZOMBATI KAZAI János, Zöld olaj-fa-agat szajaban hozo Noe-galambja, az-az ollyatén buzgó 
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irt, és másoknak kérésekre kibotsátott Riamszombati Kazai Janos, eperjesi Helv: Conf. lévö gyüekezetnek 

mnistere, azon gyükezet ozlopjának T. Sóvári Soos Istvan uamnak mgyar-oszági snátornak uvari pédikátora, 

Bártfa, 1708, A2v, RMK I. 1742. 
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 A Mennyei társalkodás amellett, hogy lehetséges ima-mintaszöveg a bűnbánat és a 

lelkiismeretvizsgálat elvégzéséhez (a befogadó számára könnyen felkínálja a megszólaló 

„én” a mindenkori belehelyezkedés lehetőségét), arra is példát mutat, hogy hogyan előzze 

meg az elmélkedés az imádságot, vagyis hogy az elmélkedés célja az imádságra való 

felkészítés.  

A meditácókkal fogalkozó szakirodalom ugyanakkor eddig nem figyelt fel arra, 

hogy a kor egyik magyarul is megjelent teológiai munkájában, A keresztyén ethikának vagy 

erkölcsök tudományának rövid summájában egy elmélkedés-elmélet is megbúvik: Oktatás 

az elmélkedésröl, a’ miben az a’ kegyességre tartozik címmel.
630

 Ennek szerzője a 

hugenotta Jean la Placette (1639–1718) bearni lelkész, akinek a nantes-i ediktum aláírása 

miatt kellett elmenekülnie Franciaországból,
631

 majd a koppenhágai emigráns francia 

gyülekezet lelkészeként állította össze a végül Amszterdamban, 1704-ben franciául 

megjelent művét,
632

 „amely az isteni szeretet, a krisztusi tökéletes megváltás, illetve a 

keresztyéni kötelességek vonatkozásában kidolgozott rendszere alapján nemcsak a kálvini 

irányzatot követő nyugat-európai teológiai műhelyekre volt hatással, hanem 

Magyarországon is, mivel a hazai peregrináció közvetítése nyomán a 18. század közepén la 

Placette keresztény etikáját magyarul is közreadták Debrecenben.”
633

 A keresztyén 

ethikának rövid summája hazai népszerűségét – a 2000 példányos debreceni magyar 

nyelvű kiadás
634

 mellett – mutatja, hogy – német kiadásban – szerepel például Kazinczy 

János szóládi prédikátor könyvjegyzékében, az értékes teológiai kézikönyvek közt, 

amelyeket Festetics Györgynek ajánlott megvételre.
635

 A fordító nevének megjelölése 

nélküli magyar kiadásról elmondhatjuk, hogy míg Szinnyei szerint Zalakapocsi Domonkos 

Mártonnak (?–1764), Debrecen főbírájának fordítása,
636

 addig Benda és Irinyi a debreceni 

nyomda számadáskönyvei alapján Tatai Csirke Ferenc püspököt (1707–1765), és meg nem 

nevezett társát jelöli meg fordítóként.
637

 Valószínű tehát, hogy a fordítás közös munka 

eredménye. 

Mivel a főműhöz csatolt Oktatás – mely szintén la Placette alkotása – a 17–18. 

századi protestáns (elsősorban református) elmélkedés-irodalom olyan meditációelmélete, 
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 Debrecen, 1750. 
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 JÖCHER 1751, 1612–1613. col. 
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 Jean LA PLACETTE, Dissertations sur divers sujets de morale et de theologie…, Amsterdam, 1704. 
633

 KURUCZ György, Könyv és presztízs, Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára, 1812, Korall, 2011, 

156. 
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 BENDA Kálmán, IRINYI Károly, A négyszáz éves Debreceni Nyomda (1561–1961), Bp., 1961, 338. 
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amivel eddig nem foglalkozott a kutatás, ezért részletesebben ismertetjük. Az itt megjelenő 

elmélkedés-modell kevésbé kidolgozott, előíró és didaktikus, mint például a jezsuita 

meditációs modellek,
638

 sokkal inkább az augustinusi gyökerű, a devotio moderna 

gyakorlatában és Erasmus meditációelméletében is megjelenő, a bibliai hermeneutika 

alapjaira építő gyakorlatias-aszkétikus elmélkedéstípus kialakítására nyújt lehetőséget.
639

 

Az első részben az elmélkedést definiálja a szerző: „Mitsodás Elmélkedés az, a’ 

mellyröl itt lészen a’ Beszéd? Elsöben úgy tartom, hogy valamelly Dologról elmékedni 

annyit tészen, mint arról gondolkodni, és elméjét reá függeszteni. De jóllehet igaz, hogy 

a’ki elmélkedik gondolkodik, mindazonáltal meg-fordítva nem igaz; hogy a’ki 

gondolkodik elmélkedik. Nintsen senki a’ki nem gondolkodnék, söt gondolkodik az ember 

mindenkor, és minden idöben, leg-alább valamikor ébren vagyon: holott ellenben 

számtalan sok ember nem elmélkedik soha; söt még azok-is a’kik elmélkednek tsak igen 

ritkán, és ollykor-ollykor tselekszik. Lássuk annakokáért, mitsoda az ollyan gondolat, a’ 

mellyhez Elmélkedés vagyon ragasztva, és mitsodásnak kell annak lenni, hogy 

Elmélkedésnek lehessen mondani. Két dolgot találok az Elmélkedésben, a’ melly 

mindenkor egyben vagyon köttetve vele, és a’ melly nélkül a puszta gondolat el lehet. Elsö 

ez, hogy a’ gondolatnak tsak egy szempillantás alatt-is vége lehet, ellenben az 

Elmélkedésben az elme egy darabig reá vagyon a’ dologra függesztve. […] A’ mit 

Elmélkedésnek hívunk, annak természetire (essentiájára) tartozik, hogy egy darab ideig 

tartson, és mindgyárt félben ne hagyassék. A második dolog […] az Elmélkdésben ez, 

hogy abba kész akarva függesztjük az elmét a’ dologra.”
640

 Az elmélkedés ebben az 

interpretációban tehát nem azonos a gondolkodással, hanem hosszan tartó és tudatosan egy 

tárgyra irányuló gondolati tevékenység, amely az elme háromféle cselkevési formáján 

keresztül valósul meg: „az elmének háromféle munkálkodási (operatióji) lehetnek a’ 

dolgok körül, mellyek eleibe akadnak: a’ perceptio vagy a dolgoknak megérzése, a 

judicium vagy ítélet-tétel, melly által állítjuk azt, a’ mi igaznak látszik, azt pedig tagadjuk 
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a’ mi hamisnak; a’ ratiocinatio vagy okoskodás, melly által abból a’ mit tudunk, ollyan 

dolgot hozunk-ki, a’ mit nem tudtunk és ezenn az úton […] gráditsonként mégyünk-elö a 

dolgok esméretiben. Nem hívják Elmélkedésnek vagy Meditationak sem azt, mikor az 

elme a’ meg-nevezett elsö operatiójánál tovább nem mégyen, sem azt mikor a’ masodikban 

meg-állapodik, hanem tsak egyedül a’ harmadikat, melly által okoskodik a’ a dolgokról. 

Az elsö elég a contemplatiora vagy szemlélödésre, de már az Elmélkedésben többet többet 

tselekszik az elme, okoskodik és egy dologból mást hoz-ki, mellyet véghez nem vihet, 

hogy egyszersmind a perceptioval és judiciummal-is ne éljen.”
641

 A szerző a továbbiakban 

az elmélkedést két nemre bontja, „úgymint a’ speculativa és a’ practica meditatiok vagy 

Elmélkedések[re]. A speculativa meditatiokban nem keres az ember egyebet, hanem tsak 

az igazságot, és hogy azt meg-tudhassa, a’mit még nem tudott […] ilyenek már a’ 

philosophusoknak (természet-visgálóknak) és theologusoknak (Szent Irás magyarázóknak) 

elmélkedései, kik tsak azért elmékednek, hogy az által tudósabbak és böltsebbek 

lehessenek. A practica meditatiokban vagy Elmélkedésekben kiváltképpen az a’ tzélunk, 

hogy magunkat bizonyos külsö vagy belsö actusokra (vagy tselekedetekre) fel-indítsuk.[… 

enélkül pedig] lehetetlen ki-fejtözni a’ bünnek hálójából, és a kegyességben gyarapodni 

[…] És így akármiképpen gondoljuk, az elmélkedésnek mestersége egy a’ leg-

szükségesebbek közzül […] Én azért itt nem beszélek a speculativa meditatióról, hanem 

tsak a practicáról, mellynek két […] gyümöltse lehet. Egyik ez, hogy az elmét valójában 

meg-világosíthatja, másik, hogy azt meg-szentelheti.”
642

  

Ebben az elméletben tehát a praxis pietatisra való felkészítés a meditáció célja, 

szemben azzal a kontemplatív, a misztikus unio cum Christo-tapasztalatot az abszurditásig 

passzívan elérni szándékozó modellel, amit aktuálisan Miguel Molinos spanyol teológus 

elméleti munkája alapján a quietista mozgalom tűzött ki célként. Molinos a – XI. Ince pápa 

haragját is kiváltó – Guida spirituale (Róma, 1685) című művében azt állította, hogy a 

lelki élet célja, hogy a lélek elérje teljes passzivitását és nyugalmát. A lélek teljesen átadja 

magát Istennek, ekkor már felesleges a vezeklés, az egyházi előírások teljesítése, a 

kísértések elleni küzdelem.
643

 Az Oktatás ezzel vitatkozva megállapítja, hogy „ez a’ 

munka nélkül valóság (inactio) az a’ nyugalom mellyet illy pompásan festenek le elöttünk 

[a quietisták], lehetetlen, mivel a’ lélek munka nékül soha nem lehet. Másodszor, hogy ha 

szinte véghez lehetne-is vinni, hogy az elme ne gondolkodnék, még-sem kellene azt 
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tselekedni, mert mivel az Isten arra a’ végre teremtette, hogy gondolkodjék, a’ ki azt ilyen 

nyúgodalomban akarja tartani, az az Isten akaratjának ellenében szegezi magát.”
644

 

Ez az aktív elmélkedés az Oktatás szerint egyaránt szükséges a bűnösnek, aki 

megtérhet általa, a gyengélkedő hívőnek, mert megerősíti a hitben, de az erős hitűnek is, 

hiszen a földi életben nem érhetjük el a tökéletességet.
645

  

La Placette elsősorban a Bibliát jelöli ki elmélkedési alapanyagaként, míg 

„A’kegyességre tartozó könyveknek olvasásában, akármicsoda jók légyennek-is, nem 

kívántatik olly nagy figyelmetesség és szorgalmatosság. Ezek magokban nem Isteniek, 

hanem tsak a’ bennek lévö dolgok (az-az a materiájok) […] Nem kell azért azokról úgy 

gondolkodni, és hasonló tisztelettel olvasni, mint az Isten beszédét”,
646

 de azért hasznos 

„hogy tanúljuk magunkat hibáinkból meg-jobbítani, és a’ kegyességben gyarapodni.”
647

 Ha 

a kezdő elmélkedő nem tudna megfelelően koncentrálni a bibliai szövegrészre, akkor 

ajánlatos kezdetben a következő gondolatébresztő témákról elmélkednie: az Istennek 

szeretete; a bűnösöknek bolondsága, akik nem törődnek üdvösségükkel, illetve a különbség 

az időbe zártság és az örökkévalóság közt.
648

 Ha ezekben kellően begyakoroltuk az 

elmélyülést, ezek után jöhet a bibliai szöveg felett való elmélkedés, mely közben haszos 

lehet, ha kezdetben leírjuk a gondolatainat. 

Az elmélkedés eddig tehát elsősorban olvasási stratégiaként jelölődött, de az 

elméleti részben ezen a ponton a szerző felajánl négy egyéb lehetőséget is, melyek kapcsán 

elmélkedni lehet. Ezek a következők: a prédikáció előtt, közben és után; az úrvacsora vétle 

előtt, közben és után; a halálos betegségek idején ars moriendiként; valamint fontos 

élethelyzetekben, nagy döntések előtt.
649

 

A mű a továbbiakban konkrét elmélkedésmintákat nyújt a következő témákban. 

„Az Istennek esméretiröl”; „A teremtésröl”; „A Gondviselésröl”; „A váltságról”; „A 

bünöknek botsánatjáról”; „Az Isten színe látásának kívánásáról”; „Arról a’ kötelességröl, 

a’ melly szerint inkább kell kívánnunk, hogy az Istennek tessünk, mint-sem az 

embereknek”; „Azoknak oktalanságáról, a’ kik meg nem tselekszik mind azokat, 

valamellyeket meg-tselekedhetnek, hogy az ö idvességek eránt bátorságossok lehessenek”. 

A mintára a kezdő elmélkedőknek lehet szükségük, „A’ mellyel a nehézségeket 

könnyebbíthetjük […] vagynak példáink vagy mustráink, mellyeket írtak némellyek a’ mi 
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legföbb tudósaink közzül, azokat követhetjük. Söt még magam-is úgy ítélem, hogy talám 

nem fog rossznak látszani, ha én-is egynéhányat ezen munkámnak végére ragasztok.”
650

 

Mindegyik mintaelmélkedést könyörgés követ, hiszen az elméleti részben leszögezi a 

szerző, hogy „ha áhítatosan akarunk imádkozni, reá kell magunkat készíteni az Elmélkedés 

által.”
651

. 

Tehát eszerint – az irodalmi hermeneutika gondolkodásmódját előrevetítve – 

elsősorban a Szentírással, másodsorban az áhítatos irodalom szövegeivel dialogizáló 

befogadásra (elmélkedésre) kell törekednie a meditálónak. Ez az elméleti alap aztán, 

anélkül, hogy ezt célként tűzné ki, elősegíti a kegyességi művek számának gyarapodását is 

az egyre szélesedő körű, rutinos református (lelki)gyakorlati olvasási stratégiával közelítő 

befogadói réteg kinevelése által.  

 

 

IV. 2. Nyomdászattörténeti megközelítés – A piaci igény és a hatalom 

önmeghatározásának változásai 

 

 

A Mennyei társalkodás kiadástörténetének tükrében megrajzolható az a folyamat is, 

melyben az eredetileg főúri közönségnek készült szöveg fokozatosan a széles néprétegek 

számára is elérhetővé válik. Szigeti Jenő szerint az ilyen, immár népi olvasmánnyá vált 

alkotások jelentős szerepet játszottak − a régi református család zsoltárokra, imádságokra 

és házi istentiszteletekre épülő rendje mellett − a protestantizmus magyarországi 

megmaradásában a 18. századi rekatolizáció korában.
652

 A debreceni nyomdában a 18. 

század folyamán kiadott „könyvek zöme iskolai tankönyv, másik része leginkább kegyes 

vallásos irodalom”
653

, ami „az óriási példányszámban, különböző alakban kibocsátott 

énekes- és zsoltároskönyvek, továbbá Újtestámentum-kiadások mellett részben még az 

előző korszakból ismert imádságoskönyvekből állt. Németi Mihály Lelki tárház kulcsa
654

 

1673-ban, Pápai Páriz Imre Keskeny út című munkája1647-ben jelent meg először,
655

 de új 

meg új kiadásokban mindkettő végigszolgálta ezt a korszakot is. Ugyanígy régi könyv 
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újrakiadása a Czeglédi Istvánnak sok szenvedésiről íratott versek (1735),
656

 Diószegi Kis 

István Lelki fegyvere
657

 (1723-1790 közt hét kiadásban), vagy Szentmártoni Bodó János 

Mária Magdolna históriája
658

 (1735-1758 között négy kiadásban). Már „modernebb” 

munka két kedvelt vallásos könyv, Ráday Pál Lelki hódolása (1. kiad. 1715)
659

 és Bethlen 

Kata Bujdosásnak emlékezetköve (1. kiad. 1733
660

) című imádságoskönyve, mindkettő a 

magyarországi pietizmus szülötte. Rajtuk kívül 18. századbeli magyar szerző nem is igen 

van, idegenből átültetett vallásos könyveket adnak ki, így a holland Lampe által 

összeállított népies kátét, a Kegyelem szövetségét
661

 vagy Osterwald Szent Históriáját,
662

 

amely 1744 és 1800 közt huszonnégy kiadást ért meg.”
663

 A hitbuzgalmi művek ebben az 

időszakban már a legszélesebb körű olvasóközönségre számíthatnak, amit az olvasni tudók 

körének kiterjedése, a kiadványok árának csökkenése és példányszámok növekedése is 

lehetővé tesz. „Egyszerű parasztemberek tulajdonában a biblia és az énekeskönyv mellett a 

népszerű vallásos kátékkal, Bethlen Kata, Ráday Pál imádságos könyveivel, és más 

közkedvelt vallásos könyvekkel találkozunk.”
664

 A kegyességi irodalomnak tehát az 

identitásőrző szerepen túl egyfelől jól kiszámíthatóan biztos üzleti haszna volt, másfelől a 

lelki igények kielégítése mellett éppen a tömegekhez való eljutás révén 

nyelvhagyományozó/nyelvalakító szerepe sem elhanyagolható. 

 

 

IV. 2. 1. Kolozsvár 

 

 

A Mennyei társalkodás legkorábbi fennmaradt szövegének címlapja szerint a műnek ez a 

második kiadása és a kolozsvári nyomdában készült 1726-ban, Telegdi Pap Sámuel 

irányításával. A kolozsvári officinát Erdélybe hazatérve Misztótfalusi Kis Miklós alapította 

1693-ban, és ő is vezette 1702-ben bekövetkezett haláláig. Ez a nyomda több nagyobb 

tipográfia egyesítéséből jött létre, így az ország legkorszerűbb nyomdájaként működött a 
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kezdeti szakaszban.
665

  1702 után a betűmetsző- és öntőműhelyt a református 

egyházkerület vásárolta meg az özvegytől, majd Telegdi Pap Sámuelnek adta bérbe. 

Telegdi Pap feltehetően már Tótfalusinak dolgozott korábban is, s a bérbevételtől számítva 

30 évig állt a nyomda élén. Ő maga valószínűleg nem öntött betűket, hanem élete végéig 

Tótfalusi addigra már elhasznált betűivel nyomtatott.
666

 A munka feltételezett első kiadása 

a fejedelmi nyomdából kerülhetett ki a sajtó alól Váradon vagy Gyulafehérváron, de hogy 

milyen úton jutott Kolozsvárra, arról nincs adatunk. Mivel azonban szövegünk következő 

kiadása a debreceni tipográfia terméke, ezért érdemes itt az egyes Mennyei társalkodás-

kiadások egymáshoz való viszonyának vizsgálatához előre megjegyezni, hogy a debreceni 

és kolozsvári nyomdák közt Misztótfalusi ideje óta állt fenn kapcsolat. Misztótfalusi már a 

Mentség-ben megemlíti, hogy a debreceniek betűöntésre kérték fel.
667

 Hogy lett-e ebből 

valami, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy az 1699-es debreceni énekeskönyvben 

Misztótfalusi 10 pontos kottája tűnik fel.
668

 A debreceni officina az 1705-ös tűzvész után 

szinte teljesen elpusztult, készletéből alig maradt meg valami.
669

 A műhely újjászervezését 

Misztótfalusi tanítványa, Miskolci Csulyak Ferenc végezte el 1712-ben, s ezért talán nem 

véletlen, hogy a nyomda leltárában – sok egyéb újonnan beszerzett betű között – feltűnik 

150 forintnyi „Kolozsvárról hozott descendia”. Ez a 10 pontos betű jelent meg a nyomda 

egyik 1719-es kiadványában, Pápai Páriz Imre Keskeny út című könyvében. A tipográfia ez 

év július 17-én a városban pusztító újabb tűzvész áldozata lett, s egy darabig nem 

találkozunk Misztótfalusi betűivel az újjászervezés után. Csak a 18. század közepén 

bukkannak fel újra a jellegzetes antikvák közül a 10 és 11 pontosak Debrecenben
670

. Perger 

Péter vizsgálatai szerint 1743-tól a század végéig – a folyamatos betűbeszerzések ellenére 

– rendszeresen használták a debreceni officinában Misztótfalusi betűit, gyakran az 

impresszum „esztendőben” szavában „talán hagyományőrzésből, vagy épp a jellegzetes 
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Misztótfalusi-féle „sz” ligatúra esztétikai hatása miatt.”
671

 A Mennyei társalkodás Margitai 

István nevével fémjelzett 1745-ös kiadásában is feltűnik ez az egyedi, senki máséval össze 

nem téveszthető betűforma: Misztótfalusi Kis Miklós „sz” ligatúrája. Ennek alapján persze 

nem állítható biztosan, hogy a betűkészlet részleges átvételével a kolozsvári tipográfia által 

nyomtatott termékeket is automatikusan átvette volna a debreceni műhely, de az általunk 

főszövegként közölt 1726-os kolozsvári és az időben utána közvetlenül következő 1739-es 

debreceni Mennyei társalkodás-kiadás csekély számú szövegeltérése ebben az esetben 

mégis erre látszik utalni. 

 

 

IV. 2. 2. Debrecen 

 

 

A magyar művelődés 18. századi történetében Debrecen, a „kálvinista Róma”, többek közt 

éppen nyomdája miatt jelentős, ahol a Mennyei társalkodást a legtöbb alkalommal kiadták. 

„A protestantizmus megsemmisítésére irányuló törekvésekkel karöltve országosan 

visszaszorul a magyar nyelvű művelődés és irodalom is, hogy helyét katolikus barokk latin 

nyelvű termékei foglalják el. A magyar művelődésnek a reformáció korában kialakult 

hagyományait […] a vallási és nemzeti ellenzékiségbe szorult protestantizmus képviselte, 

élén Debrecennel, amely ekkor növi ki magát a nemzeti művelődés szimbólumává. Ezzel 

párhuzamosan a város nyomdája, hosszú ideig az egyetlen református kézben lévő nyomda 

jelentősége a vallási és iskolai kiadványok terén egyetemessé válik.”
672

 (Csak az 

érdekesség kedvéért jegyezzük itt meg, hogy a Mennyei társalkodást éppen az az officina 

adta ki a legtöbbször, melynek első, 1712-től névről is ismert tipográfusa a már említett 

Miskolci Csulyak Ferenc volt, aki a rekatolizált Báthori Zsófiától elűzött bodrogkeresztúri 

lelkésznek, a külföldi akadémiákon tanult, s az irodalomból ismert Miskolci Csulyak 

Gáspárnak (1627–1696) volt a fia.
673

) A debreceni nyomda könyvkiadását a 18. században 

még mindenekelőtt a város által saját költségen megrendelt, nagyjából egységes 

szempontoknak megfelelő könyvek határozták meg, de kisebb részben a külső 

megrendeléseket is teljesítettek.
674

 A város által finanszírozott munkákat elsősorban a 

debreceni polgárok, a kollégiumhoz közel álló tanárok, diákok, lelkészek igényeihez 
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szabták. Ezek az igények leginkább a hitgyakorláshoz kötődő énekeskönyveket, ima- és 

meditációs könyveket, valamint tankönyveket és nem utolsó sorban kalendáriumokat 

hívtak életre.
675

 Ebbe a kiadványkörbe tartozik a Mennyei társalkodás is, melynek 

olvasóközönsége a tisztelet- és jutalompéldányok juttatása révén is tágult. „A kollégiumi 

könyvtár a maga két példányát már az 1740-es évektől kezdve szinte kötelespéldányként 

kapta, ahogy a Helytartótanács a három példányt (amelyből egy a bécsi császári 

könyvtárba került). A kollégium és az alsóbb iskolák diákjai évről évre vizsgai 

jutalomkönyveket kaptak, száz-kétszáz példányt […] Időről időre ajándékpéldányokat 

kaptak egyes tanácstagok, lelkészek vagy egyházközségek.”
676

 (Ezt támasztja alá a mű 

egyik későbbi kiadásának possessor-bejegyzése is, miszerint Kovácsy Sándor tanár 

ajándékozta a munkát a sárospataki kollégium könyvtárának, 1885. júl. 24.-én.) 

Földrajzilag is messzire (és sokféle olvasó kezébe) juthatott a mű: a Debrecenen belüli – 

helybeli kompaktorok révén történő – árusítás mellett a városon kívül bizományos 

könyvkötők terjesztették a nyomda kiadványait, melyek hálózata a század harmincas 

éveire már teljesen kiépült, természetszerűleg elsősorban a reformátusok által lakott 

vidékeken. Az 1730-as években a következő helyeken voltak bizományosai a nyomdának: 

Nagyvárad, Szatmár, Miskolc, Sárospatak, Kassa, Eperjes, Kecskemét, Nagykőrös, Pest, 

Rimaszombat, Komárom, Győr, Pozsony és Kőszeg. Erdélyben Nagyenyed, Kolozsvár, 

Marosvásárhely és Nagyszeben.
677

  

 A Mennyei társalkodás első debreceni kiadása tehát 1739-ben látott napvilágot, 

amikor Margitai János állt a nyomda élén.
678

 A Mennyei társalkodást 3,25 íven, 1000 

példányban, átlagosan 3 krajcár áron adták ki.
679

 Ez a példányszám alacsonynak mondható 

– a debreceni tipográfia átlagos példányszáma a 18. században 3050 körül volt –, 

valószínűleg óvatosságból próbálkoztak először ennyivel, de úgy látszik, a mű beváltotta a 

hozzá fűzött üzleti reményeket, mert az 1745-ös újrakiadás már 3050 példányban látott 

napvilágot.
680

 Az első debreceni kiadás egyébként átlagos, dísztelen, nyomása néhol kissé 

homályos, az is előfordul, hogy a sorok görbék, míg a másodikban ezeket a hibákat már 

nagyrészt kijavították. 

                                                 
675

 „Ami az eladott könyvek műfaj szerinti megoszlását illeti, elsősorban az ábécéskönyvek keltek el (egy-

egy vásári hónapban 400-500 példány), aztán a nép számára írt vallási irodalom ([…] 100-120 példányban), 

és még inkább az énekeskönyvek (1755 áprilisában pl. 304 kötet.) Általában, ahogy ezt az egymást gyorsan 

követő újrakiadások is mutatják, a nyomda kiadványai nem porosodtak raktáron.” BENDA–IRINYI 1961, 105. 
676

 BENDA–IRINYI 1961, 65. 
677

 BENDA–IRINYI 1961, 105. 
678

 BENDA–IRINYI 1961, 82. 
679

 BENDA–IRINYI 1961, 343. Az árképzés általában ív/1 krajcár alapon történt. 
680

 BENDA–IRINYI 1961, 345. 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



A harmadik debreceni edíció 1759-ben keletkezett, amikor már Margitai István állt a 

nyomda élén. „Kiadványai többnyire már korábban is megjelent vallásos művek és 

tankönyvek utánnyomatai voltak, de ezeket jó papíron, ízléses kiállításban, tiszta 

nyomással készítette,”
681

 csakúgy mint a Mennyei társalkodást. Margitai Istvánt 

egyszerűség és lelkiismeretesség jellemzi, talán ő dolgozott a legkevesebb sajtóhibával az 

egész korszakban.
682

 Ennek a kiadásnak a példányszáma 3000 volt, tehát átlagosnak 

mondható.
683

  

1787. december 1-vel az ügyeket már addig is intéző Huszti Riskó Sámuelt nevezték ki 

üzemvezetővé,
684

 akinek működése alatt hagyta el a sajtót a negyedik debreceni Mennyei 

társalkodás-kiadás 1791-ben. Huszti kalandos provizorsága rövid ideig tartott ugyan, de a 

nyomda termelése feltűnően visszaesett ekkor, párhuzamosan a segédek számával együtt, 

akik mindössze ketten maradtak. 
685

 Nem tudni pontosan, hogy a Mennyei társalkodást az 

1791-es tűzvész előtt vagy már utána nyomtatták, de az biztos, hogy éppen túlélte a 

tipográfia ezt az évet, mikor 1792 elején kiderült, hogy Huszti éveken át súlyosan 

megkárosította a várost. A „nyomdavezetők kísértésének” nem tudott ellenállni, s egyrészt 

nem minden eladott példány árát szolgáltatta be, másrészt az engedélyezettnél néhány száz 

példánnyal többet nyomatott, s azokról nem számolt el. Ezért az 1792. február 2-i 

tanácsülés el is mozdította állásából.
686

 Műhelyéből származó nyomtatványunk meglepően 

tiszta szedésű, rendezett, (mindössze az élőfej záróvonala görbe), annak ellenére, hogy 

Bendáék szerint Husztival „a sajtóhibák száma megnövekedett, gondatlan szerkesztés, 

egyenetlen nyomtatás, dülöngélő sorok jellemzik kiadványait, s nem ritka az ún. „spísz”
687

 

sem.”
688

 A kiadás példányszámáról nincs adatunk, de az eddigiek alapján feltehetően ez is 

2-3000 példányban kerülhetett ki a nyomdából. 

Az első 19. századi szövegkiadásunk, az 1819-es szintén debreceni, az 1817. november 

1-én kinevezett Tóth Ferenc
689

 idejéből való. A nyomda helyzetének megerősödését és 

stabilitását mutatja, hogy Tóth már általában 15 segédet és hat inast foglalkoztatott, s 1819-
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ben a szociusok száma tizenkettő.
690

 A 20-as évek végén már nyolc sajtón dolgozott. 

Ebben az esetben a Mennyei társalkodás már csak 1000 példányban jelent meg,
691

 ami 

valószínűleg az előző kiadások által okozott piaci telítettséggel magyarázható. 

Az utolsó ismert Mennyei társalkodás-kiadás a debreceni nyomda szempontjából ismét 

zavaros időszakból származik. A provizor ekkor az 1832 júniusában kinevezett Tóth Lajos, 

Tóth Ferenc unokaöccse volt. Bendáék jól felkészült, világlátott nyomdászként jellemzik, 

aki ígéretesen, nagy lendülettel fogott munkához.
692

 Néhány év elteltével azonban nyomdát 

vásárolt Miskolcon, s ettől kezdve egyszerre látta el a debreceni officina és a miskolci 

műhely vezetői feladatait. Erre a párhuzamos vezetői időszakra esik a Keresztúri-mű 

nyomatatása is, melynek példányszáma nem ismert. Természetesen hamarosan kiderült, 

hogy Tóth Lajos minden erejét saját vállalkozása fellendítésére fordította, miközben a 

debreceni számadások nem voltak rendben, ezért 1843 végén távoznia kellett.
693

  

A következő provizor idejétől már nem adták ki újra a Mennyei társalkodást, pedig 

1848-ban az imádságoskönyvek még mindig kapósnak bizonyultak, Bethlen Katáéból 

például 488 példányt adtak el, a Lelki jó illattételből pedig 519-et.
694

 

 

 

IV. 2. 3. Pozsony és Pest 

 

 

Nem példa nélküli, hogy a kelendő debreceni könyveket más tipográfiák is kinyomtatták. 

Így például a debreceni ábécéskönyveket, vallási kátékat szerte az országban kiadták más 

nyomdák is, sőt arra is van példa, hogy a Helvét Hitvallást, melynek kiadását Debrecen 

számára a cenzúra megtiltotta, Landerer János Mihály Pozsonyban kiadta és „vígan 

árusította.”
695

 Úgy tűnik, a Mennyei társalkodás is a kapós debreceni könyvek közé 

számlálható, hiszen Pozsonyban 1769-ben és 1775-ben Landerer, 1794-ben pedig Pesten 

Patzkó is a jövedelmező vállalkozást látták benne. Arról sajnos nincs adatunk – ugyanis 

nem maradtak fenn a számadáskönyvek, mint a debreceni nyomda esetében –, hogy a 
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Keresztúri-mű hány kiadásban hagyta el Landerer vagy Patzkó sajtóját, de az üzleti 

környezet és kiadványpolitikát ezen nyomdák esetében is bemutathatjuk. 

Tehát a Mennyei társalkodást olyan üzletemberek is sikeres befektetésnek vélték, 

mint Landerer János Mihály,
696

 akinek pozsonyi nyomdatermékei közül kiemelkedik a 

Pressburger Zeitung, a hetenként kétszer megjelenő kiadvány. Ennek külön érdekessége, 

egyben népszerűségének is egyik oka, hogy Magyarországon először közölt hirdetéseket. 

Landerer Kassai műhelyében − 1774-ben ugyanis megvásárolta a kassai jezsuita nyomdát 

− készült az 1788-tól negyedévenként megjelenő Magyar Múzeum című irodalmi, 

nyelvészeti folyóirat, melynek szerkesztői Batsányi János, Kazinczy Ferenc és Baróti 

Szabó Dávid voltak. 1783-ban Molnár János szerkesztői munkájával ugyancsak sikeres 

lapot indított Magyar Könyvház címmel. Landerer kiadványainál érdemes megjegyeznünk, 

hogy mind tipográfiai, mind taralmi szempontból értékesek. Nyomdájából kerültek ki 

Dugonics András regényei (Gyapjas vitézek, Etelka, Aranyperecek stb.), Bessenyi György 

valláselméleti munkái, Balassi művei, de ebből a Landerer nyomdából került ki Voltaire és 

Lessing egy-egy magyarra fordított műve is. Az 1764−65-i országgyűlés törvénycikkeinek 

nyomtatása is az ő nevéhez fűződik, mely egyben a nyomda fő jövedelmi forrása is lett. 

Kassai nyomdájában láttak napvilágot többek között Kazinczy Ferenc művei 

(Magyarország geographicaja, az Orpheus 2. kötetet) Baróti Szabó Dávid Kisded szótára, 

Verses koszorúja stb. Landerer 1775-ben nyomdát létesítet Pesten is, kezdetben Royer 

neve alatt, majd 1783-tól saját nevére vette át a pesti tipográfiát, amelyet később fia, majd 

unokája fejlesztett tovább. 

A Mennyei társalkodást Landerer pozsonyi versenytársa, Patzkó Ferenc Ágoston is 

kiadta. V. Ecsedy Judit szerint Pozsony második 18. századi nyomdáját az olmützi 

származású Patzkó − aki korábban a pozsonyi Landerer művezetőjeként dolgozott, majd 

önállósult − 1771-ben állította fel.
697

 „Már 1775-ben tíz esztendőre szóló szerződést kötött 

az összes kormányhatósági munkák kinyomtatására. (Ezt Landerer rovására nyerte el, 

akiről kimutatta, hogy túl magas árat szabott nyomtatványainak.) Emellett főleg a vallásos 

irodalomra szakosította magát: katolikus és evangélikus, magyar, német és szlovák ima- és 

énekeskönyveket egyformán nyomtatott. Kiadványai között ugyan kevesebb a magyar 

nyelvű, mint Landerernél, de az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó nála jelent 
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meg. Kiadására 1779-ben kapta meg a szabadalmat, és a lapot Rát Mátyás, Révai Miklós 

és mások szerkesztésében 188-ig jelentette meg. 1779. évi általános privilégiuma arra is 

feljogosította, hogy nyomdászmesterségre tanítson ifjakat és erről bizonyítványt is 

kiállíthatott. Nyomdáját igényes, szép tipográfiájú, változatos rokokó díszítésű kiadványok 

hagyták el: latin és német betűkészletének, valamint könyvdíszeink gazdagságát 1777-ben 

kiadott mintakönyve mutatja.”
698

 1788-tól Patzkónak is volt fióknyomdája Pesten, de fő 

vállalkozása a 18. század folyamán a továbbra is pozsonyi maradt. Pesti nyomdáját Josef 

Gottfried Lettnertől vásárolta (ez eredetileg az Eitzenberger-nyomda volt), itt jelent meg 

Keresztúri műve 1794-ben.
699

  

 

 

IV. 3. A cenzúra hatása 

 

 

Érdemes megvizsgálni, hogy a debreceni tipográfia termékeinek megjelenésében a 

nyilvánvaló olvasói igények által generált üzleti haszonszerzésen, valamint a város 

szellemi értelemben vett „végvár” jellegénél fogva kialakított markáns kálvinista hitvédő 

pozícióján túl milyen szerepet játszott az állami cenzúra.
700

 Ez ugyanis jónéhány kiadvány 

mellőzését idézte elő, ám mások „karrierjét” azzal, hogy nem tiltotta be, fellendítette és 

meghosszabbította. „A vallási tolerancia gondolatának jelentkezését szélesebb társadalmi, 

politikai, gazdasági összefüggésekben vizsgálva Európa abszolutisztikus berendezkedésű 

államaiban a 17−18. században különböző modellek figyelhetők meg.” − írja Tüskés 

Gábor és Knapp Éva a vallási türelmetlenségéről híres dunántúli katolikus püspökről, 

Padányi Bíró Mártonról szóló tanulmányában.
701

 „Az adott helyzetben érvényesülő modellt 

többnyire az államhatalom, az uralkodó egyház, a különböző társadalmi csoportok, és a 

köztük lévő viszony jellemzői határozzák meg. Ezek közül fontos tényezőnek számítanak 
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az államhatalom politikai stabilitása, az államegyház önállósága és gazdasági ereje, 

valamint a külpolitikai helyzet és az uralkodó felekezeten kívüli felekezetek nemzetközi 

kapcsolatai.”
702

 Ennek megfelelően „a Habsburg Birodalomban az állam politikai 

legitimációja egészen Mária Teréziáig vallási fogalmakkal történt.”
703

 Tüskés Gábor és 

Knapp Éva rávilágít, hogy az 1730-as, 1740-es években azért vált lehetségessé Bíró 

pályájának meredek felívelése és püspöksége első éveinek pozitív állami értékelése, mert 

működése összhangban volt kora eszméivel. „Egyrészt ez az az időszak, amikor nemcsak 

Ausztriában, hanem a Habsburg Birodalom más részeiben is újjáélednek az 

ellenreformációs tendenciák. Erdélyben például a rekatolizációs folyamat udvari 

támogatással az 1730-as, 1740-es években éri el tetőpontját, de még 1774-ben is sor kerül 

protestáns parasztok királyi rendelettel történő áttelepítésére a birodalom egyik részéből a 

másikba.”
704

 Ennek a tendenciának része a kormányszervek azon törekvése, (különösen az 

1740-es évektől kezdve), hogy a debreceni (protestáns kézben lévő) nyomdát „valamilyen 

ürüggyel megszüntessék, s ezzel beszűkítsék a református egyház kebelében tömörült 

rebellis eretnekek működését.”
705

 Az 1714. május 10-én kelt uralkodói rendelet, a Töltési 

István komáromi nyomdásznak, a debreceni nyomda egykori vezetőjének adott kiváltságra 

hivatkozva, például eltiltotta Debrecent a kalendáriumok forgalomba hozatalától, s ezzel 

legjövedelmezőbb vállalkozásától fosztotta meg a nyomdát.
706

 Szintén ebbe a tendenciába 

illik a Komáromi Csipkés György által fordított biblia Leidenben nyomtatott példányainak 

sorsa, melyek a cenzúra által kifogásolt részek miatt végül a kassai jezsuita kollégium 

pincéjében pusztultak el.
707

 „A nyomda és a városvezetők tehát kénytelenek voltak 

kiadványpolitikájukat önként korlátozni, annál is inkább, mivel 1726. február 8-án a 

Helytartótanács felszólította a magyarországi nyomdákat, hogy küldjék be az 1712 óta 

általuk kiadott munkáknak a szerzők nevét is feltüntető listáját, a jövőben pedig minden 

kiadványból három példányt juttassanak el a Helytartótanácshoz utólagos felülvizsgálatra. 

A debreceni tanács nem válaszolt a felszólításra, s akkor sem tett annak eleget, amikor a 
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Helytartótanács 1730-ban megismételte rendeletét. 1730-ban különben az uralkodó 

elrendelte, hogy a politikai és közjogi műveket előzetes vizsgálatra fel kell küldeni a 

Helytartótanácsba – a debreceni tanács ettől kezdve teljesen a vallásos kiadványokra és a 

tankönyvekre szűkítette a nyomda tevékenységét, hogy a cenzúrázást elkerülje.”
708

 A 

cenzúra-rendszer az 1770-es évektől aztán egyre inkább veszített merevségéből, hiszen 

ahogy a Tüskés−Knapp szerzőpáros fogalmaz
709

 „a szembenálló katolikus és protestáns 

törekvéseknek már nem a különböző felekezetek állami támogatással történő 

konfrontációja volt a célja, hanem az állam és a katolikus egyház látszólagos 

egyetértésének formájában az állam és az egyház közti kapcsolat reformjának, a kettő 

szétválasztásának tendenciái jelentkeztek.
710

 Elkezdődik az uralkodói hatalom vallási 

eredetéről és az állam szerepéről alkotott felfogás megváltozása, szekularizálódása, az 

uralkodókép elszakad mitologikus, vallási gyökereitől. Ezzel párhuzamosan a Habsburg-

ház vallásosságának politikai funkciója fokozatosan háttérbe szorul, s az uralkodóház 

egyre szélesebb önállóságra törekszik az egyházi ügyek intézésben. A bécsi kormányzat 

egyre inkább ellenzi a vallási béke bármilyen megzavarását,
711

 s fokozódó mértékben 

magának igyekszik fenntartani az egyházpolitikai kérdések intézését. Bécs Rómához 

fűződő viszonya függetlenebbé s a katolikus egyház fokozatosan eszközzé válik az állam 

kezében. Az új egyházpolitikai felfogásnak kezd részévé válni a vallási tolerancia 

gondolata, amely már a század harmadik évtizedétől felmerült a Habsburg Birodalom 

különböző részein felfedezett titkos protestáns mozgalmakkal kapcsolatban. […] Amikor 

[tehát végbement] a monarchia hivatali szerkezetének átalakulása és a vallási tartalmak 

kiüresedése, […] széles körű társadalmi, gazdasági reformtevékenység indul, ez a folyamat 

legitimációs krízist eredményezett először az uralkodó elit körében, majd pedig a 

társadalom egyre szélesebb rétegeiben. A vallási türelem gondolatának térnyeréséhez 

jelentősen hozzájárult az is, hogy az államhatalom – stabilitásának megőrzése, a politikai 

és vallási konfliktusok együttes jelentkezésének elkerülése érdekében – egyre szélesebb 

mozgásteret tett lehetővé a korábban háttérbe szorított felekezeteknek.
712

 Ehhez járul, hogy 

időközben a katolikus egyházon belül is túlsúlyra jutott a protestánsok jogait biztosító 

álláspont: a Bíró Márton előtti és alatti időszakban a magyar püspökök egy-két kivételtől 
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eltekintve igyekeztek megtartani a protestánsok jogait biztosító törvényeket.”
713

 II. József 

idejében tehát a cenzúra szigora Debrecenben is érezhetően enyhült. Az előzetes 

könyvvizsgálás ugyan továbbra is érvényben maradt, a cenzor személye azonban nem volt 

megkötve. A kényesebb ügyekben az uralkodó magának tartotta fenn a végső döntést, 

mindez azonban már nem irányult a nyomda léte ellen.
714

 Az állami cenzúrát azonban 

hamarosan felváltotta az egyházi, ugyanis az 1791. évi 26. törvénycikk 5. pontja 

biztosította a protestánsoknak, hogy „hitágazati, teológiai és az áhitatosság gyakorlására 

szolgáló könyveiket a maguk által kinevezendő és a királyi Helytartótanácsnak név szerint 

bejelentendő, saját felekezetükbeli külön könyvvizsgáló felügyelete alatt, szabadon 

kinyomtathassák.” A cenzúrabizottságokat így a szuperintendenciák állították össze.
715

 

Nyilvánvaló, hogy a Mennyei társalkodás ajánlásában Báthori Zsófia neve, és 

főként a munka hitvitától mentes hangja miatt Keresztúri műve ellen az állami (katolikus) 

cenzúra nem emelt szót, sőt egyéb szigorú intézkedéseivel valószínűleg segítette a mű 

beépülését abba az állandó debreceni „repertoárba”, ami egyszer már engedélyezettként 

újra és újra kiadásra került. Ellenben az egyházi (református) cenzúrának sem lehetett 

kifogása a szövegben megjelenő hitbeli tartalommal szemben, mert 1791 után is többször 

napvilágot látott a Bethlen Kata, Ráday Pál és Diószegi Kis István műveivel jellemezhető 

nagyobb szövegcsoport tagjaként.
716
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V. FEJEZET 

A Mennyei társalkodás szövegközléséről 

 

 

V. 1. Bevezetés a szövegkiadáshoz 

 

 

A Mennyei társalkodás eddig egyetlen, részleges modern szövegközléssel rendelkezik: 

Dienes Dénes tette közzé Keresztúri-monográfiájának végén az ajánlást és a szöveget 

kísérő bűnbánati énekeket.
717

 Itt most a teljes szöveget közöljük, kritikai kiadásban. 

Szövegközlésünk alapja a jelenleg elérhető legrégibb edíció, az 1726-os kolozsvári kiadás, 

hiszen a Mennyei társalkodásnak nem maradt ránk kézirata vagy ennél régebbi nyomtatott 

formája. A munka során főszövegként az Országos Széchényi Könyvtár 319.916 jelzetű 

példányának szövegét használtuk. A példányból ismert 10 kiadás vizsgálata alapján 

kijelenthető, hogy a legnagyobb eltérést az 1739-es kiadástól kezdve a szövegkorpusz új 

elemekkel való bővülésében tapasztalhatjuk. Innentől került a címlap verzójára egy bibliai 

igevers: Hogy néktek-is társaságtok légyen mi-velünk; és a’ mi társalkodásunk légyen az 

Atyával, és az ö Fijával a’ Jéſus Kriſtussal. (1Ján 1,3) Ez minden bizonnyal a szöveg 

bibliai legitimációjaként később került be a kiadványba. Ezen kívül az egyes fejezeteket 

szintén az 1739-es kiadástól kezdve rövid, egy-két mondatos tartalmi kivonatok vezetik be, 

nyilván a könnyebb áttekinthetőség, esetleg a tematikus olvasás lehetősége kedvéért. A 

legnagyobb mértékű betoldás a mű végén található, ugyanis ide két, zsoltár-dallamokra 

énekelhető bűnbánati éneket csatoltak A Kegyes Hív buzgó penitentiális éneki címmel, 

melyeket nem tekintünk Keresztúritól származó szövegeknek, ugyanis az 1726-os kiadás 

fennmaradt példányaiból ezek a részek hiányoznak, ennek alapján valószínűsíthető, hogy 

ezeket később, már a 18. század folyamán csatolták a szöveghez. Ezek a betoldások az 

épületes irodalomban szokásos/elvárt ima-meditáció-ének műfaj-és szövegcsoportok 

komplexitásának létrehozása érdekében történtek, melyek különféle lelki területeket 

mozgatva szolgálják ugyanazt a célt: a befogadó hitbeli megerősödését.  A bibliai ige, és a 

tartalmi kivonatok variáns voltára jegyzetben hívjuk fel a figyelmet; az énekeket pedig 

függelékben közöljük, elkülönítve az 1726-os kiadás főszövegként elfogadott részétől. 

(Jelezve, hogy ez a betoldás csupán 1739-től szerepel a nyomtatványokban.)  
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 Természetesen felmerül az a kérdés, hogy az 1726-os kolozsvári helyett nem éppen 

az eredeti, 1645-ös váradi kiadást használta-e a debreceni nyomda 1739-ben, s ennek 

alapján nem főszövegbe lennének-e utalandók a fenti eltérések. Ennek persze megvan a 

matematikai esélye, ám a kézirat vagy az editio priceps szövegének esetleges előkerüléséig 

mindenképp jelezni kívánjuk a bizonytalanságot ebben a kérdésben az említett 

szövegrészek elkülönítésével, és addig is megjegyzendő, hogy valószínűbbnek tűnik a 

kolozsvári kiadás használata, hiszen ismert a debreceni és kolozsvári nyomdák közt 

Misztótfalusi ideje óta fennálló kapcsolat.
718

 Persze ennek alapján nem állítható biztosan, 

hogy a betűkészlet részleges átvételével a kolozsvári tipográfia által nyomtatott termékeket 

is automatikusan átvette volna a debreceni műhely, de az általunk főszövegként közölt 

1726-os kolozsvári és az időben utána közvetlenül következő 1739-es debreceni Mennyei 

társalkodás-kiadás csekély számú szövegeltérése ebben az esetben mégis erre látszik 

utalni. 

A fent felsoroltak tehát a legszámottevőbb eltérések a különböző kiadások 

szövegében. Ezeken kívül néhány nagyobb eltérést regisztráltunk variánsként, ahol a 

szavak jelentése vagy az adott szószerkezetek jelentősebb mértékben módosultak (a szöveg 

végső jelentését nem befolyásoló módon), illetve kisebb eltéréseket: szórendi, ortográfiai, 

paleográfiai, hangrendi különbségeket és sajtóhibákat. Szövegközlésünk elsősorban azt 

tekinti céljának, hogy ezeket a különféle variánsokat feltárja, és ezeknek segítségével a 

kiadások egymáshoz való viszonyát bemutassa. Az eredeti, 1645-ös szöveg 

rekonstruálására nem vállalkoztunk, mert bár a különböző variánsok eltérései alapján 

feltételezhető, hogy a főváltozat lényegében azonos lehetett az 1726-os szöveggel, az 

eredeti ortográfiai, paleográfiai, hangrendi sajátságainak biztos megállapítása lehetetlen. 

 

 

V. 2. A szövegközlés módja 

 

 

A szöveg közlésénél az MTA Textológiai Munkabizottsága által kidolgozott szakmai 

alapkövetelményeket tartalmazó Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához 

719
 című dokumentumot alkalmaztuk. Ez a dokumentum „afféle 

minimumkövetelményeket” fogalmaz meg, ahogy Kecskeméti Gábor az Alapelvekhez 

                                                 
718

 Erről bővebben a Mennyei társalkodás 18−19. századi kiadástörténetében szólunk. 
719

 Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához, It, 2004, 328−330. 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



fűzött tanulmányában
720

 megjegyzi, „egyfajta viszonyítási pont kíván lenni, amelyhez 

képest minden kiadás a maga egyedi problémai szerint határozhatja meg magát”
721

. 

Azonban az Alapelvek „a Péter László szerkesztette szabályzatot csak jogi helyzetében 

váltja fel maradéktalanul […][ez] ajánlásként továbbra is a Munkabizottság hivatalos 

dokumentuma maradt.”
722

 − hívja fel a figyelmet Kecskeméti. Így természetesen az 

Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzatát
723

 is figyelembe vettük.  

Kritikai szövegkiadásunkban tehát a szöveg 1726-os kolozsvári kiadás szövegét 

tekintettük textológiailag a legjobbnak, melyet betűhíven közlünk.
724

 A forrásszöveg 

tartalmi és formai beosztását, ortográfiáját híven követtük. Utólagos formai változtatást a 

szöveg tipográfiájában csak a bibliai utalások dőlttel való kiemelése estében tettünk, hogy 

ezek a jegyzetben közölt locusokkal könnyebben összevethetők legyenek. A jobb 

visszakereshetőség érdekében ezen kívül beszámoztuk a Kegyes Hív és az Isten 

szövegrészeit. Itt a szám első fele jelzi, hogy hányadik összetartozó dialógusról van szó, a 

második szám, hogy melyik szereplő szólal meg. (1.1 = a hívő első megszólalása, 1.2 = az 

Isten első megszólalása, 2.1. = a hívő második megszólalása, stb.) Az eredeti tipográfiai 

elrendezésen annyit változtattunk még, hogy a zsúfolt szedéstükrű szöveget kissé 

széthúztuk, az egyes megszólalásokat új lapon indítottuk. Az egyes részeket bevezető, 

tipográfiailag iniciálénak szánt két nagybetűs szövegkezdést (pl. KEgyelmes Asszonyom) 

a teljes betűhűség jegyében meghagytuk, ehhez hasonlóan az „s” hang leírására 

alkalmazott − ma már nem használt − „ſ” betűt is, melyet vagy ugyancsak „szépészeti” 

célból, a szedéskép változatosabbá tételére alkalmaztak, vagy a készlet hiányosságát 

pótolták vele. Megtartottunk minden más nagybetűs kiemelést is.
725

 (Pl. UR Isten.) A 

szövegbe szúrt, szögletes zárójelben lévő számok az eredeti ívjelzést és a lapszámokat 

őrzik. (A szögletes zárójel után kezdődik az adott lapon szereplő szöveg.) 
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V. 3. Az egyes kiadások jellegzetességei és egymáshoz való viszonyuk 

 

A Mennyei társalkodás jelenleg ismert kiadásainak következő példányait használtuk a 

szövegkritikai összehasonlítás során: 

 

1. 1726, Kolozsvár, Telegdi Pap Sámuel, 12°  

Budapest, OSzK, jelzete: 319.916  

Teljes. 

Nem kolligátum.  

18-19. századi bőrkötésben. 

Petrik V. 250. 

 

2. 1739, Debrecen, Margitai János, 12°  

Budapest, OSzK, Jelzete: Mor. 3418 

Teljes.  

Nem kolligátum.  

18-19. századi bőrkötésben. 

Petrik II. 369. 

 

3. 1745, Debrecen, Margitai János, 12°   

Budapest, OSzK, 316.966-967  

Teljes. 

Kolligátum: Koll.1. = SZOKOLYAI ANDERKÓ István, Sérelmes lelkeket gyógyito balsamom 

…, Debrecen, Margitai János, 1747., Koll. 2. = MT;  

18-19. századi aranynyomásos bőrkötésben. 

Proveniencia: Múzeumi Könyvtár Veszprém  

Petrik II. 369. 

 

4. 1759, Debrecen, Margitai István, 12°  

Budapest, MTA Könyvtára, Theol. 8° 2783 

Teljes 

Nem kolligátum. 

18-19. századi félbőr kötésben. 
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Petrik II. 370. 

  

 

5. 1759, Debrecen, Margitai István, 12°  

Budapest, MTA Könyvtára, 526.295 

Csonka 

Kolligátum: Koll. 1. = DIÓSZEGI KIS István, Lelki fegyver …, Debrecen, 1761.; Koll. 2. = 

RÁDAY Pál: Lelki hódolás …, Debrecen, 1715.; Koll. 3. = SZOKOLYAI ANDERKÓ István, 

Sérelmes lelkeket gyógyito balsamom …, Debrecen, 1763.; Koll. 4. = MT 

18. századi bőrkötésben. 

Petrik II. 370. 

 

6. 1769, Pozsony, Landerer János Mihály, 12°   

Budapest, Egyetemi Könyvtár, Ad. 3494 

Teljes. 

Nem kolligátum. 

20. százai bőrkötésben. 

Petrik II. 370. 

 

7. 1775, Pozsony, Landerer János Mihály, 12°  

Debrecen, Debreceni Egyetemi Könyvtár, M 752.843 

Csonka, csak az F6 levélig. 

Digitális másolatban használtuk.  

Petrik VII. 260. 

 

8. 1791, Debrecen, Huszty Riskó Sámuel, 12° 

Budapest, OSzK, 324.058 

Teljes. 

Nem kolligátum. 

20. századi bőrkötésben. 

Proveniencia: Todoreszku Gyula és Horváth Aranka könyvtára 

Petrik V. 250 

 

9. 1794, Pest, Patzkó Ferenc, 12°  

Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, RR 654c 

Csonka: csak a G3 levélig. 
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Kolligátum: Koll.1. = BETHLEN Kata: Bujdosásnak Emlékezet Köve …, h.n., é. n. Koll. 2. = 

RÁDAY Pál: Lelki hódolás …, h.n., é.n., Koll. 3. = MT 

18. századi félbőr kötésben. Possessor-bejegyzés a címlapon: Kovácsy Sándor tanár 

ajándéka. Sárospatak, 1885. jul. 24. 

Petrik V. 250 

 

10. 1819, Debrecen, Tóth Ferenc, 12° 

Budapest, OSzK, 323. 797−800 

Teljes. 

Kolligátum: Koll. 1. = BETHLEN Kata: Bujdosásnak Emlékezet Köve …, Debrecen, Tóth 

Ferenc, 1824., Koll. 2. = RÁDAY Pál: Lelki hódolás …, Debrecen, Tóth Ferenc, 1819.; 

Koll. 3. = DIÓSZEGI KIS István, Lelki fegyver …, Debrecen, Tóth Ferenc, 1818.; Koll. 4. = 

MT 

20. századi, másodlagos felhasználású vaknyomásos bőrkötésben. 

 

11. 1842, Debrecen, Tóth Lajos, 12° 

Budapest, OSzK, 319.917 

Teljes. 

Nem kolligátum. 

19-20. századi márványozott papírkötésben. 

 

Bibliográfiailag ugyan ismert
726

 még egy 1776-os debreceni edíció is, melyből 

elvben két példányt őriz a Debreceni Református Nagykönyvtár. (Jelzete: B 1401; B 1402) 

Ebből a kiadásból az egyik példány jelenleg sajnos lappang, nem található. A másik egy 

erősen csonka, mindössze 15 levélnyi töredék (A8−B7), melynek tipográfiai és 

szövegvizsgálata során megállapítottuk, hogy nem a jelzett 1776-os évből származik, 

hanem az 1745. évi debreceni kiadás egyik példánya. A töredékben ugyanis első ránézésre 

feltűnő a fent már említett 10 pontos Misztótfalusi-féle „sz” ligatúra, amit jellemzően a 

század közepén használt a nyomda. További gyanúra adott okot az 1745-ös kiadással való 

tüzetesebb egybevetésre az A2r és A3v tetején megjelenő körzetek azonossága. A 

szedéstükör mellett a sorok „táncolása” is pontosan megegyezik a két esetben. Az alábbi 
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 Petrik V. 250 
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táblázat az 1745-ös és a feltételezett 1776-os kiadás szövegbeli variánsainak egyezését 

mutatja az 1726-os kiadáshoz képest. 

 

1. sz. táblázat 

1726 1745/1776? [recte 1745] 

bémerültt [A2r] bémerült 

lámpást [A2r] Lámpást 

sürüen [A3 r]  sürün 

 

A példányból ismerhető MT kiadások eltéréseit összehasonlítva megállapítható, 

hogy a szöveg hagyományozódása majdnem teljesen lineáris vonalú: az 1739-es kiadás 

nagy szövegbetoldása (bibliai ige a címlap verzóján, tartalmi összefoglalások, két 

bűnbánati ének) mellett a 22 regisztrált kisebb eltéréséből az 1726-oshoz képest 20 

továbböröklődik az 1745-ös kiadásba. Az 1745-ös kiadás mindössze 2 saját eltéréssel 

rendelkezik, ezeket az 1759-es szöveg nem veszi át, ez lehet véletlen javítás eredménye, de 

az is lehet, hogy az 59-es kiadáshoz az 1739-est használták. Mindenesetre annyira nem 

számottevő az 1745-ös kiadás eltérése az 1739-estől, hogy ezt nem jelöltük a stemmán. 

Nagyobb mennyiségű variánst tartalmaz az 1759-es editio a főszöveghez és az 1745-ös 

verzióhoz képest: összesen 35-öt vettünk fel a jegyzetapparátusba, ez mind tovább is 

hagyományozódott. Az 1769-es pozsonyi kiadás csupán 8 eltérést mutat az időben előtte 

álló 1759-es debrecenihez képest, s még ennél is kevesebbet, mindössze egyet a következő 

pozsonyi kiadás ehhez viszonyítva. Az 1791-es debreceni munka 16 eltérését és 1 hibáját 

nem örökítette tovább az 1794-es változatba, − annak teljesen különböző 9 eltérése és 5 

hibája van az 1726-os eredetihez képest − hanem az időben utána jövő 1819-es debreceni 

termékben találkozunk az 1791-es változat 7 eltérésével. A két 19. századi szöveg szintén 

egymásra épül: az 1819-es kiadás 17 eltéréséből 11 került az 1842. évibe. Az utolsó 

vizsgált kiadvány egyébként a leghanyagabb kiállítású mind tipográfiailag, mind 

szöveghűség szempontjából: 27 eltérésből 11 hiba, a többi pedig a szedő kreativitásának 

terméke. (Összefoglalva a 2. sz. táblázatban) 
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2. sz. táblázat 

Kiadás éve és helye Variáns kifejezések összesen  Továbbélő variánsok 

1726, Kolozsvár főszöveg - 

1739, Debrecen 22 + a nagyobb szövegek  20 + a nagyobb szövegek 

1745, Debrecen 2 0 

1759, Debrecen 35 35 

1769, Pozsony 8 7 

1775, Pozsony 1 0 

1791, Debrecen 17 7 

1794, Pest 14 0 

1819, Debrecen 17 11 

1842, Debrecen 27 - 

 

 

Ebből a felsorolásból látható, hogy az egyes nyomtatványok általában az őket 

közvetlenül megelőzőek alapján készültek. Érdekes, hogy az 1791-es debreceni kiadás a 

szövegkritikai apparátus tanúsága szerint nem a korábbi, 1759-es debreceni kiadás 

szövegét veszi alapul, hanem az 1769-es pozsonyit, ugyanis annak hét saját eltérését is 

megtalálhatjuk benne a főszöveghez képest. (Ezek tovább is adódnak az összes későbbi 

kiadásban. Lásd 3. sz. táblázat.)  
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3. sz. táblázat 

1726 1759 1769 1791 

vétkes életednek 

elmélkedésébe[n]  

[A6 r=5] 

vétkes 

életednek 

elmélkedésében  

 

vétkes életedröl való 

elmélkedésben 

vétkes életedröl való 

elmélkedésben 

el-térítvén; szép 

töredelmes szível   

[A6 r=5] 

el-térítvén; 

szép 

töredelmes 

szívvel   

 

el-téritvén; töredelmes 

szivvel 

el-téritvén; töredelmes 

szivvel 

se pokol, se halál  

[E1r=43] 

se pokol, se 

halál   

sem halál, sem pokol sem halál, sem pokol 

én felölem te Istened 

felöl 

[E2r=45]  

 

én felölem te 

Istened felöl 

 

én rólam te Istenedröl én rólam te Istenedröl 

nem távoznám 

[E5v=54]  

 

nem távoznám 

 

nem kerülném nem kerülném 

az embernek szívében 

[F2r=57] 

az embernek 

szívében 

 

azoknak szívében azoknak szívében 

nálam feledékeny nem 

lészen. 

[H3v=84] 

nálam 

feledékeny nem 

lészen. 

 

feledékenységben feledékenységben 

 

A másik műhely termékének felhasználása valószínűleg a nagy időbeli távolsággal (32 év!) 

magyarázható, mely a két debreceni kiadás között eltelt. Így nem beszélhetünk a Mennyei 

társalkodás szöveghagyományozódása kapcsán egy tisztán debreceni és tisztán pozsonyi-

pesti vonalról.  A stemma közvetlenül az 1769-es pozsonyi kiadás után ágazik ketté, 

ugyanis az összeolvasás során nyilvánvalóvá vált, hogy az 1775-ös pozsonyi kiadás variáns 

kifejezései/hibái csak a pesti nyomtatású 1794-es kiadásban találhatóak meg, nem 
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hagyományozódtak tovább Debrecenbe. Az 1794-es kiadás egyedi eltéréseit pedig nem 

találjuk meg később. (Ld. 4. sz. táblázat) 

 

4. sz. táblázat 

1726 1775 1794 1791 

még-is a te 

szüléjidnek bünös 

karjait 

[C2v=22] 

mintegy a te 

szüléjidnek bűnös 

karjait 

 

mintegy a te 

szüléidnek bűnös 

karjait 

 

 

 

mégis a te 

szüléjidnek bünös 

karjait 

 

meg-hólt halál mit 

árthatna tenéked? 

[D2v=34] 

meg-hólt halála mit 

árthatna tenéked? 

(hibásan) 

meghólt halála mit 

árthatna tenéked? 

(hibásan) 

 

meghólt halál mit 

árthatna tenéked? 

nem tudék 

idejekorán meg-térni  

[D4v=38] 

nem tudok 

idejekorán megtérni 

 

nem tudok 

idejekorán megtérni 

 

nem tudék 

idejekorán meg-térni  

 

kegyelmemet én 

tenéked nem adtam, 

hogy bövebben ne 

várnád 

[E2v=46] 

kegyelmemet én 

tenéked nem adtam, 

hogy bövebben ne 

várhassad 

 

 

kegyelmemet én 

tenéked nem adtam, 

hogy bövebben ne 

várhassad 

 

 

kegyelmemet én 

tenéked nem adtam, 

hogy bövebben ne 

várnád 

 

rólad édes 

Atyámnak 

régi jó-kedvéröl 

[E3v=48] 

az én édes 

Atyámnak 

régi jó-kedvéröl 

 

az én édes 

Atyámnak 

régi jókedvéröl 

 

rólad édes 

Atyámnak 

régi jó-kedvéröl 
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A fent elmondottak alapján tehát az alábbi stemma vázolható fel a Mennyei 

társalkodás szövegkiadásainak egymáshoz való viszonyáról: 

 

[1645] 

(alapszöveg) 

 

 
 

1726 

Kolozsvár 

(főszöveg) 

 

 
 

1739 (V1) 

Debrecen 

 

 
1745 

Debrecen 

 

 
     1759 (V2) 

Debrecen 

 

 
       1769   (V3) 

      Pozsony 

 

            
            1775               1791 (V4) 

                                                         Pozsony             Debrecen 

 

                                               
1794 1819 (V5) 

                                                       Pest                        Debrecen 

 

       
                             1842 

                            Debrecen 
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V. 4. A jegyzetapparátus 

 

Háromféle jegyzet kíséri a szöveget:  

 

1. Lábjegyzetben a bibliai citátumok, intertextuális utalások − a főszövegben dőlttel 

kiemelve − bibliai alapszövegét közöljük a Szenci Molnár Albert által közzétett hanaui 

kiadásból − betűhíven, megőrizve annak formai, helyesírási jellegzetességeit. (Azért ebből, 

mert bár Keresztúri Pál bizonyíthatóan legtöbbször fejből idéz, de ezt a bibliai szöveget 

használta saját hit- és prédikációs gyakorlatában.) Hogy az idézetek elkülönüljenek a 

szövegkritikai jegyzetektől, ezeket félkövérrel és dőlttel szedtük. A bibliai könyvek a 

szokásos rövidített formában szerepelnek, utánuk következik az egyes fejezetek, majd az 

adott igevers száma.  

 

2. Szintén lábjegyzetben szerepelnek a szövegkritikai észrevételek. Itt a szöveg 

eredeti képéhez szervesen hozzátartozó őrszavak, a főszövegben emendált sajtóhibák 

eredeti, hibás verziói szerepelnek, valamint a további kiadások variáns kifejezései. A 

variánsok esetében a következőképp jártunk el:  

- V1-el jelöltünk minden olyan változatot, amely az 1739-es debreceni kiadástól 

kezdve az utolsó, 1842-es kiadásig szerepel a későbbi szövegekben.  

- A V2 az 1759-től a többi kiadásban is előforduló variánsok gyűjtőneve.  

- Ennek az elvnek megfelelően V3 az 1769-től, V4 az 1791-től, és V5 az 1819-től 

létrejött, továbbélő változatok elnevezése. Így bizonyos értelemben kilóg a sorból az 1794-

es pesti kiadás, ui. ott valószínűsíthető, hogy a szövegközlés alapja az 1775-ös pozsonyi 

kiadás volt, nem az 1791-es debreceni, az időrendben következő munka (1819, Debrecen) 

pedig nem az 1794-es, hanem az 1791-es „alapra” épült. Az egyes kiadások „saját” 

eltéréseit (sajtóhibáit is) a kiadási év feltüntetésével jeleztük. Az 1726-os kiadás hibáit 

archaizáló javítással (az eredeti ortográfiáját követve) javítottuk a főszövegben, az eredeti, 

hibás változatot jegyzetben közöltük. Ugyanígy a hibás lapszámozást is javítottuk 

főszövegünkben, és jegyzetben adtuk meg a nyomtatványban szereplő hibás alakot.  

A jegyzetelés során az eltérő részeket a következő módon jeleztük: 

− ha betoldásról van szó, a betoldott rész szerepel dőlttel, az egyértelműség kedvéért az 

előtte és utána található egyező szavakat megismételtük. 

− ha hiányról van szó, a hiányra utalva a hiány helyén szerkesztői jelet alkalmaztunk: […] 

− ha szórendi eltérés merült fel, az előző két módszert ötvözve jelöltük 
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Nem jelöltük: 

− az egybeírás, különírás, kötőjeles írás variánsait 

− a dőlttel való szedést mint eltérést 

− ugyanazon magánhangzók ékezetbeli eltérését (pl. legyek – légyek) 

− a kisbetű-nagybetű eltéréseket (pl. Sátán, sátán) 

− ha ugyanazon mássalhangzó duplán, ill. szimplán szerepel (pl. köztt- közt) 

− a központozás különbségeiből fakadó eltéréseket 

− a -ban/-ba; -ben/-be végződések különbségeit 

 

3. A harmadik jegyzetfajta a munka végén közölt Szómagyarázatok és tartalmi 

jegyzetek, ahol egyrészt a régies kifejezések mai értelmét adjuk meg, másrészt az 

előforduló bibliai történetek tömör összefoglalása, a bibliai személyek jellemzése történt. 

Itt az egyes magyarázatok az eredeti szövegrészek előfordulásának sorrendjében 

következnek. 

A bibliai könyvek rövidítéseinek feloldását a Szómagyarázatok után adtuk meg. 
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VI. FEJEZET 

 

 

 

Keresztúri Bíró Pál 

 

Mennyei társalkodás, Kolozsvár, 1726. 
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[A1r] 

 

 

 

 

 

 

 

MENNYEI TÁRSALKODÁS. 

Az-az: Az Iſtennek a’ bünös emberrel-való beſzéllgetése.  

Mellyben meg-mutatja az Iſten, minémü hajlandó légyen ö a’ megtérö bünösnek 

meghallgatására: és minémü örvendetes ſzókkal biztaſſa az ö ſzerelmesit, mikor az 

idvességnek útán a’ próbáknak ſzélvéſzein hányattatnak. 

 

 

 

 

 

 

A’mellyet egynéhány Felelgetésekben bé-summált vólt a’ Jéſus Kriſtusnak alázatos 

Szolgája, KERESZTURI PÁL, 

1645-ben. 

 

KOLOZSVÁRATT, 

TELEGDI P. SAMUEL által, 1726. esztendöben. 
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[A1v] 

1Ján. 1,3  Hogy néktek-is társaságtok légyen mi-velünk; és a’ mi társalkodásunk 

légyen az Atyával, és az ö Fijával a’ Jéſus Kriſtussal.
727

  

 

[A2r] 

BÁTHORI SOFIÁNAK, Erdély Orſzágának ifjabbik Fejedelem Aſzſzonyának,

 és 

az Iſtennek alázatos Szolgáló Leányának, A’ Jéſus Kriſtus által kegyelem és 

békesség! 

 

KEgyelmes Aſzſzonyom! e’ meg-veszett világ, melly-igen bémerültt a kárhozatnak 

sárjában, világos tüköre a’ halandók köztt széllyel el-áradott gonoſzság: mert ha a’ 

bün szerelmétöl meg-tsalatott ember magát ’s magához haſonlókat meg-ſzemlél, 

minden rend az URnak ſzentséges törvényét ama’ lelkeknek nyugovó helyére vezérlö 

lámpáſt a bünnek sü-
728

 [A2 v] rüséges ködével meg-fojtott, el-óltott, talpa alá 

tapodott. El- felejtkezett e’ Világ mi légyen ö, kitöl légyen, és melly közel légyen 

változásának vége.
729

 Sir a’ föld a’ vétkeknek ſúlyos terhe alatt; a teremtett állat tsak 

ſohajt, várván ama’ szabadúlásnak óráját, mellyen ’e gyarlóság miatt romlandó 

terméſzet romolhatatlanságra mehetne.
730

  Az Iſten, a’ ki mennynek, földnek itélö 

Birája,
731

 kiált, ’s kiáltatja a’ megtérésnek idejét. De el-nyomta e’ Világot a vétek, 

meg- ſokasúlt a’ bün,’s a’ bünösöknek fijai napról- napra többülnek. Nints a’ ki 

gondolkodnék a jövendö idökröl, nints a’ ki jóra fogná életét, meg-nézné 

veszedelmes útait, ’s halandó vóltáról a’ teremtö Iſtennel beſzéllgetésre indúlna. Én 

azért, Kegyelmes Aſzſzonyom, látvánn e’ romlott természetnek nagy vóltát,
732

 [A3 r] 

és ſzomjúhozván a bünös Világnak térését, minden bünein szomorkodó lelket a 

Felséges Iſtenhez az édes beſzéllgetésre ingatok, hogy kiki ſzemlélvén a’ megbúsúltt 

Iſtennek oſtorit, a’ fegyvert, a’ pusztúláſt, és e’ mi szegény Nemzetünket sürüen
733

 

eméſztö döghalált, ſerkenne-fel; hogy minekelötte magán, ’s maga szép tselédénn, és 

ſzívébe be-férkezett barátin az URnak meg-nehezült karját könyvezö ſzemekkel 
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 V1 
728

 Őrszó: rüsé 
729

 1769, 1775: Elfelejtkezett e’ Világ mi légyen változásának vége. 
730

 elvettetic rothadandó test, feltámasztatic rothadatlan … 1Kor 15, 42b 
731

 De  ó Seregec Ura, igaz biro … Jer 11, 20 
732

 Őrszó: és 
733

 V1: sürün 
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30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

nézélné,
734

 elmélkednék hirtelen el-múló életének végéröl, és Iſtennél ama’ fényes 

bóldogságnak helyéröl beſzéllgetne, mellyet ama’ kereſztfáról le-tsepegö vérrel 

pirosló ſereg ki-terjeſztett kézzel vár. Imhol azért Kegyelmes Aſzſzonyom, e’ 

Könyvben bé-foglaltt ſzándékom Na[gysá]god Tekint[etes] neve alatt lábra kap
735

. 

A’ mellyet Na[gysá]god életének folyásába[n] olvaſson ama’ szivébe bénem- 
736

[A3 

v] zett ſzelíd, alázatos elmével, mellyet a terméſzet Na[gysá]god kegyes ábrázatján 

tetteteſen ki-rajzolt, nevelvén naponként ama’ Na[gysá]god terméſzeti ſzép ékeſségét 

a’ könyörületeſséget, a’ mellybenn Na[gysá]god mint Istennek kedves Szogáló 

Leánya, régi fényes Nemzetének nyomdokábann talpig fel-öltözve áll. Éljen 

Na[gysá]god ſok bóldog idökre kegyesen, míglen e’ világ el-avúltt színével új 

formára változik, és Na[gysá]god a sok ſzámu Szentekkel lelki ſzép örömmel az 

Iſten ſzínének ditsöségére érkezik. 

 

Na[gyság]odnak alázatos Lelki Páſztora, Keresztúri Pál
737

 

 

                                                 
 
734

 V1: nézné 
735

 V1: e’ világra kiterjed 
736

 Őrszó: zett 
737

 Őrszó: Az 
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[A4 r = 1] 

AZ ISTENNEK ÉDESSÉGES beſzéllgetése, a’ meg-térö ’s bünein keſergö, alázatos 

kegyes Hívével. 

 

 

[1.1.] 

A’ KEGYES HIV.
738

 

 

 

MIndenható irgalmas könyörülö bölts Iſten, az emberi nemzetnek egyetlenegy 

idveſsége és reménysége! az én meg-keseredett ſzivemnek tellyes indúlatjából állok 

te elödbe, mintegy kárhozatra ſententziáztatott bünös: mert meg-ſzegtem a’ te áldott 

törvényedet, Ur Iſten; el- hagytam az életnek öſvényét, ’s el-tántorodtam a’ te 

ortzádnak elöle, és bé-estem a’ ſetétségnek vermébe. Gyarlóságomnak rútsága bé-

borított engemet, bé-fedezett a vétkeknek
739

 
740

[A4v= 2] homálya, s meg-gyözött 

dühös búsúlásomnak ereje. Igaſság a te itéleted Ur Iſten, el-hittem, kegyeſség a te 

bünösökhöz való jó-kedved, jól tudom; de az én hamiſságomnak ſoksága el-áradt e’ 

földön, és fel-ért gonoſságomnak kiáltása elödbe: mert én te ellened igaz Biró ellen 

vétkeztem, el-eſtem, ’s a’ Sátánnak nyomdokára eredte[m], és élttemben a’ 

kegyetlenséget követtem. Hová legyek, óh URram! ha itélö ſzéked elött meg-állok? 

Mit várhatok, ha irgalmaſságodat óhajtom? Tiſzták URam a’ te ſzentséges ſzemeid 

mindenkor, nem nézhedd undok életemnek fertelmét. Szent vagy, óh nagy Iſte[n], a’ 

te ſzentséges ſzékedben!
741

 én pedig el-veſztém ſzentségemnek ruháját.
742

 Ártatlanok 

a’ kik ſzentséges ſzárnyaid alatt legelnek,
743

’s kegyesek a’ kik ſátorodban lakoznak. 

Én pedig (óh
744

 [A5r= 3] nyavalyás bünnel meg-terheltetett ember!) ollyá lök, mint a 

tékozló fiu,
745

 az ártatlanságot el-hagyám, földi életem éktelenségre hanyatlék, és 

                                                 
738

 V1: A’ Bünösnek alázatos vallás-tétele, félelme, ſiralma és gyötrödése. 
739

 1726 hibásan: vétkekuek. 
740

 Őrszó: homá- 
741

 Ezt mongya az Úr: Az menny ország énnékem ülö székem …, Ézs 66, 1 
742

 és megmostác s megfejérítettéc az ö ruhájokat az báránynac vérében. Jel 7, 14b 
743

 Örizz meg engemet, mint szemed fényét; oltalmaz meg engemet az te szárnyaidnac árnyéka alatt. Zsolt 

17, 8; És az te szárnyaidnac árnyékában vagyon reménségem …, Zsolt 57, 2 
744

 Őrszó: nya- 
745

 Vö. Luk 15, 11-32 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



 

 

 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

ſzelídségem mérges kígyóvá változék. El- árúlám a me[n]nynek földnek Iſtenét, el- 

ſzakadék a Kriſtus kegyelmétöl, ’s el-távozám a lélek Vezérétöl. Tsak bolygok, mint 

a’ puſztában járó vad; tsak ſohajtok, mint a’ kárhozott lélek; és tsak ſivok, ordítok, 

mint a’ kínok köztt fetrengö. Meg-gyülölém a’ ſzentségnek öſvényét, meg-

motskolám a ſzentek társaságát, a bünösöknek seregekre
746

 ſzakadék. Harag mérge 

meg-gyökerezék bennem: a gyülölség ollyan lön, mint eledelem: a boſzſzu-állás 

együtt járt,
747

 ’s együtt nyugodtt én velem. Medgyek, ’s mit tégyek én bünös meg-

eſett ember! A’ föld tsak nyög vétkes rút életemen; az ég nézi hamiſságim
748

 

[A5v=4] tanátsit; lelkem bennem tsak forr, búsúl, ’s retteg az utolsó törvénytöl. Jaj 

énnékem, mert bünnek követöje lök: gonoszságom kiált
749

 földröl Iſtenhez, a’ ſok 

tanú ſzámos mint a’ tsillag ellenem, s nintsen kihez ragaſzkodjam végtére. Utálatos 

élttem már az emberek köztt; reſzket, retteg, nem nyughatik lelkem-eſméreti 

bennem, tsak bujdosik lelkem nappal és a setet éjjel. 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

[1.2.] 

AZ ISTEN.
750

 

 

 

ÉN
751

 minden ſzíveket viſgáló Iſten,
752

 látom melly-igen meg-keſeredett a te ſzived 

büne idnek terhes vólta miatt: De miért nem emlékezel-meg
753

, hogy az én 

könyörületeſségemmel tellyes az egéſz föld?
754

 Miért nem gondolkodol arról, hogy 

az én ſzerelmes Fijamnak ártatlan halála a bünön keſergö embernek bö irgalmat 

ſzerez én nálam? Kitsoda a’ ki a te vétkes életednek
755

[A6 r=5] elmélkedésébe[n]
756

 

keſerves ſirásnak folyamatját indított a’ te ſzivedben? Kitsoda az, a’ ki régi 

                                                 
746

 V2: ſeregébe 
747

 1842: jár 
748

 Őrszó: taná- 
749

 1819: gonoszságim kiáltanak 
750

 V1: Vígaſztaltatik ’a bünös abból, hogy az ö bünön való botsánatja [V2 bántaja], ſiralma, félelme, ö benne 

az Istennek munkája és hozzá való Atyai ſzeretetének jele. 
751

 1726 hibásan: EN 
752

 én az veséknec és a sziveknec visgálója vagyok. Jel 2, 23b 
753

 1726 hibásan: emlekezel-meg 
754

 Az te irgalmasságoddal tellyes az föld: tanits meg engemet az te paranczolataidra. Zsolt 119, 64 
755

 Őrszó: el- 
756

 V3: vétkes életedröl való elmélkedésben 
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95 

 

büneidnek útáról el- térítvén; ſzép
757

 töredelmes ſzível épített-fel tégedet? Kitsoda 

az, a’ ki e’ világnak hívságos édességével hízakodott
758

 lelkedet veſzett életednek 

mélységes gondolkodáſival
759

 meg-ſebesítette? Én vagyok az a’ tégedet ſzeretö nagy 

Iſten, a’ ki ſzivednek ſiralmas bánatán ſzomorkodom az én lelkemben ſzüntelen: 

mert én tégedet, mint valami felém törekedö el-veſzett lelket, úgy nézlek; ollyan 

vagy az én édeſséges orczámnak elötte, mint az ö büneiböl újonnan ſzületett 

tsetsemö. Azt véled-é, hogy ama’ te ſzívedben egyſzer meg-indított folyamat
760

 

életedben meg- ſzünnék? Azt ítéled-é, hogy a’ töredelmes szivet, mellyet én Atyai 

kedvemböl ékeſségül adtam tenéked, el-hagynám? Azt gondo-
761

 [A6v=6] lod-é, 

hogy ama’ kivánatos bánattal meg-ſebhetett lelkedet keſerves ſebeiben nem látnám? 

Kedves én nálam ſzerelmes Hívem büneiden való ſiralmad; kivánatos én nálam a’ te 

keſerves bánatidtól
762

 meg-törödött ſzived; örvendez az én Lelkem, mikor látom, 

hogy te én elöttem édes Atyád elött keſeregſz; örülök, mikor büneiden böséges 

ſirásod’
763

 orczáidon ſzemlélem. Mert a’ te keſerves életednek vége, mint valami  

 

 

 

100 

bizonyos le- tétetett jutalmat, az örömet úgy várja; ſirásra hanyatlott ſzemeid, 

büneidet ezennel el törlö kezeimet
764

 kereſik: El-jö az öröm, ’s keſerüséged el-múlik; 

meg-ſzünik ſiralmad, ſzivedben víg éneket énekelni kezdeſz; bé-kötöm meg-ſebesültt 

lelkedet, ’s az életre meg-gyógyúlſz. Végy lelket azért óh ſzerelmes Hívem, és én 

bennem ſzeretö Atyádban, nagy reménységed légyen.
765

 [B1r=7] 

 

 

 

 

 

 

 

105 

[2.1] 

A’ KEGYES HIV.
766

 

 

 

MEg-alázom URam magamat a’ te irgalmaſságodnak munkáji elött, és a’ porban le-

ülvén óhajtozom
767

 elötted: mert a’ pokolnak mélységére vólnék URam méltó, ha a’ 

                                                 
757

 V3: el-téritvén; töredelmes szivvel  
758

 1819: bízakodott 
759

 V2: meg-gondolásával 
760

 1791: hibásan folyomat 
761

 Őrszó: lod-é, 
762

 V2: bánatidban 
763

 V2: könyhúllatáſidat 
764

 Eltörlöttem az te álnokságidat …, Ézs 44, 22 
765

 Őrszó: A’ KE- 
766

 V1: Bánkodik a’ bönös és kesereg ezenn, hogy bünein való bánatját ottan-ottan le-téſzi, és magát ismét a’ 

teſti és világi örömökbe elegyít. 
767

 Szalyj le és ülly az porban te szüz Babylonnac leánya …, Ézs 47, 1 
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te én reám méltatlan Hívedre ſzállott kegyelmedröl valláſt nem tudnék tenni: mert 

jól tudom URam, hogy az én bünös lelkem magában nagy
768

 gyakorta keſereg, az én 

házamnak rejtekében gyáſzban áll, és veséjim meg-hasadtanak
769  

 a te rólad való 

gondolkodáſim miatt; mellyeket ki tselekedett az én árva fejemmel, hanem tsak te 

árváknak legeltetö Iſtene.
770

 De óh én könyörülö Iſtenem! mivé
771

 löttem én az én 

gyalóságomnak miatta? megkeſeredett az én ſzívem, úgy vagyon az én büneimnek 

gondolkodáſiban, de a meg-veszett világnak hízelkedö vólta ismét rút világi örömet 

nemze az én ſzivemben; az
772

 [B1v=8] én lelki gyáſzom múlandó vígaſságom miatt 

el- veſze; el-felejtkezém
773

 URam rajtam meg-mutatott kedvedröl; el-menék
774

 

lelkemnek keſergési mellöl; el-hagyám az idveſséges bánatot; le-tettem gyáſzſzal 

festett ruhámat, és hirtelen a teſtnek gyönyörüségére eredék. Oh én el-tévelyedett 

életem! nintsen már még tsak reménység- is én bennem, el-fogya régi ſzép 

bizodalmam, s bé-zárlá
775

 én elöttem az Iſten a mennyorſzág ajtaját. Oh én 

nyavalyás bünben meg-kevertetett ember! tsak bújdosás és gyötrödés immár az én 

életem. 

 

 

120 
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[2.2.] 

AZ ISTEN. 
776

 

 

 

SZerelmes Hívem, miért bújdoſol én elöttem irgalmaſságnak Attya elött? mert ha én 

az embernek elmúltt vétkes életéröl meg-emlékezném, ki vólna a ki büneinek undok 

vóltával én elöttem igaz Iſ-
777

 [B2r=9] ten elött meg-állhatna? Ha meg-számlálnám, 

mit tselekedtenek én ellenem erös Iſten ellen a földnek lakoſi, és mint éltenek az ö 

annyoknak emlöjöktöl fogva, hol vólna vagy egy, a’ ki az én igaſságos itéletemet el-

ſzenvedhetné? El-törlöttem én ſokakból az ö álnokságokat mint a’ felhöt,
778

 ’s még-

                                                 
768

 1726: igen gyakorta 
769

 az én veséim én bennem megemésztetnec. Jób 19, 27b 
770

 Árváknac attya, és az özvegyeknec örizöje…, Zsolt 68, 6 
771

 1726 hibásan: mié 
772

 Őrszó: én 
773

 1842: elfelejtkeztem 
774

 1842 hibásan: elmémnek 
775

 1794: bé-zárta 
776

 V1: Az Isten az olly Bünösökhöz-is kegyelmes, a’ kik meg-térések után-is, ismét vétkeznek. 
777

 Őrszó: ten 
778

 Eltörlöttem az te álnokságidat mint az felleget, és mint az felhőt az te bűneidet…, Ézs 44, 22 
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145 

 

is engemet örökké-való Iſtent boſzſzúsággal illettek,
779

 el-vöttem én ſokakról 

ſziveknek el-viselhetetlen terhét, ’s hátam megé vetettem,
780

 s még-is az én 

ſzentséges tekintetem elött utálatosságot tselekedtenek: Siettem én gyakorta 

kegyelmemböl a’ bünösökhöz e’ földre, hogy hirtelen a vétkeknek habjai kárhozatra 

ne vernék, ’s még-is engemet jól-tévö Iſteneket újabb újabb álnoksággal terheltek. 

De óh ſzerelmes Hívem! avagy a’ bünre hanyatlott embert elveſſem-é mihelt 

vétkezik ellenem? avagy a meg-
781

 [B2v=10] térö bünöst ne hallgaſſam-é
782

 meg, 

valahányszor fel-kiáltánd én- hozzám? Könyörületeſségnek Iſtenének hivattatom én; 

hoſzſzú türö, ſzenvedö az én nevem
783

 az égben és a’ földieknél: Meg-verem én a’ 

bünöſt, de nem hagyom mindjárt el;
784

 meg- keſergetem a’ bünért, de még-is 

vigaſztalás nélkül nem hagyom. Ha még a’ kígyóknak kölykeiknek-is
785

 

kedve[m]böl kedvezek, mit félſz te kegyes Hívem, kiben kedves buzgóságot láttam 

én gyakorta? Ha még a’ kemény ſzivüekre-is tsepegdegel az én kegyelmemnek 

kövéri, mit keseregſz hát te, kinek ſzive kezemben vagyon, és meg- lágyítom 

mihelyt kedvemnek tetſzik? Ha még a’ kölykökre-is húllton-húll 

irgalmaſságo[m]nak morsalékja,
786

 mit várhatſz te, ki az Izraelnek házától el-

tévelyedett bárányka vagy? Tévelyegſz te, látom én, és én tenéked édes Atyád
787

 

[B3r=11] Iſtened szánakozom dolgodon; de ſzeretlek, tévelygésedben-is utánnad 

eredek, és az én orſzágom felé meg-térítlek tégedet: Ne bujdoſsál azért én elöttem 

jó-tévö
788

 Iſtened elött; de bízzál, reménlj, mert ezennel meg-látogatlak tégedet. 

 

 

 

 

 

 

[3.1.] 

A’ KEGYES HIV.
789

 

 

 

                                                 
779

 V1: illettenek 
780

 Mert hátad megé vetéd minden én büneimet! Ézs 38, 17 
781

 Őrszó: térő 
782

 1794: hallgassam-meg 
783

 Te minazáltal kegyelmes, irgalmas, nagy türhetö, és soc irgalmasságú Isten, el nem hattad őket. Neh 9, 

17 
784

 V1: nem hagyom-el mindjárt 
785

 1791: kölykeinek-is 
786

 mert az kölköc a morsalékockal élnec, mellyec hulanac az ö Uroc asztaláról. Mt 15, 27b – 28 
787

 Őrszó: Iſte- 
788

 V1: jól-tévö 
789

 V1: A Bünösnek ezen való gyötrödése, hogy ſem az Isten beſzédéböl, ſem a régi megesett és kegyelmet 

nyertt Szenteknek példáiból vígaſztalást magának nem vehet. 
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Felséges ÚR, ki-terjedt egeknek Iſtene, bezzeg bóldog lélek az, a’ kiben a’ te drága 

beſzéded újúláſt szerezhet! De óh bünösöknek jól-tévö Iſtene, azonn ſirok, ’s azon 

óhajtozik az én ſzegény lelkem, hogy még a’ te édes beſzéded-is az én el-keſeredett 

ſzivemben vígaságot
790

 nem idíthat! Az én büneimnek ſoksága forog URam elöttem, 

és az én álnokságimnak ſzámos ſeregi képzenek
791

 az én szemeim elött. A’ te igaz és 

rettenetes itéleted rettegteti az én lelkemet, attól félek, ’s annak menydörgö 

haragja
792

 zengedez az én füle-
793

 [ B3v=12] imben. A’ régiekre nézek nagy-sokſzor, 

a’ kiket mikor tenéked tetſzett kedvedbe bé-vettél. De jaj még ez-is keſerves bánatot 

ſzerez én bennem! Mert azoknak tiſzta ſzent életeket nem követtem, azokkal 

útaidban nem jártam, ’s elötted kedves életet nem éltem. Irgalmasságodról-is 

elmélkedem jóllehet,
794

 de irgalmaſságodra méltó napokat nem éltem, ’s így a 

régieknek mennyei bóldogságoktól távol eſtem. Vétkezék ugyan a’ Dávid,
795 

 de a’ 

te ö hozzá való jókedved nem hagyta: Gyarló vólt az Ábrahám-is
 796

 jól tudom, de 

a’ te néki tett esküvésed fel-vette: Rettegett még ama’ Jákób- is
797

  magában, de 

ama’ te véle járó kegyelmed soha ötet el-nem hagyta. De óh URam, a’ te frigyednek 

ereje nem érkezik én reám, a’ te áldáſidnak esküvéſe távol jár én tölem, és a’ te 

veled való küſzdésre
798

 nintsen én
799

 [B4r=13] bennem erö!
800 

 El-nézem URam a’ 

te ſzentidnek
801

 ſok ſzámát, és azoknak a’ te benned való örömöket tsudálom. Vóltak 

nem keveſen ez elött, kik bünök miatt a’ halálnak völgyében jártanak;
802 

vóltak, kik 

a’ pokolnak torkára jutottanak; vóltak kik a’ könnyhúllatásnak árvizében nyögtenek: 

de mikor a’ te jó-kedvednek úgy tetſzett, a’ mélységröl fel-emelted öket, a’ 

pokolnak torkából ki-ragadtad öket, és az ö könnyhúllatásokat ſzerelmednek kezével 

el- törölted rólok. Én vagyok Ura[m] tsak, a kire ſzentséges ſzemeid nem néznek; 

egyedül én utánnam eredett a’ Sátán, zúg ellenem a’ pokol, és a keſerves 

                                                 
790

 V5: vígságot 
791

 V2: vagynak szüntelen  
792

 V2: ſzava 
793

 Őrszó: im- 
794

 V5: jóllehet elmélkedem 
795

 Vö. 2Sám 11. 
796

 Vö. 1Móz 20. 
797

 Igen megíjede Jákób és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre 

osztá. 1Móz 32, 7 
798

 V5: küszködésre 
799

 Őrszó: ben- 
800

 Vö. 1Móz 32, 24–28 
801

 1739: szenteidnek 
802

 Még ha szinte az halálnac árnyékánac völgyében járokis. Nem félek az gonosztól …, Zsolt 23, 7 
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könnyhúllatás el-fonnyaſzt.
803

 Tsak bolygok URam az én büneim miatt, tsak 

gyötrödöm lelkemben a’ hol járok; kivánom az Ábrahámnak kebelét,
804

 de nem 

lök
805

 Ábrahámnak hitbéli magva, ’s el-veſztém az
806

 [B4v=14] Ábrahámnak 

kebelét. Ohajtom a’ te lakó-helyedet, de nem járék
807

 ſzent Fijadnak nyomdokán, ’s 

el-esém ditsöséges helyedtöl. Oh URam! miért hagyál-el engemet, ’s miért nem 

közléd én velem kegyes Híveddel
808

 a’ te ſzentidnek áldását? Tijéd URam az élet, az 

áldás, ’s te kezedben vagyon az halálnak ereje. Élj te URam mind örökkön örökké! 

éljenek te-veled a’ kikre ſzállott kegyelmed! én tsak várom a rettenetes halált.
809
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[3.2.] 

AZ ISTEN. 
810

 

 

 

OH mitsoda gyarlóságra jutottál, a puſztára el-tévelyedett báránykám!
811

 Azt véled-

é, hogy tsak a’ nagy Ábrahámra néztenek az én könyörülö szemeim? Azt gondolod-

é, hogy tsak a’ Dávid vólt nékem ſzívem ſzerént való emberem? Hol hát a’ 

Mária,
812x

 a’ kit a Sátánnak erejétöl megmenték, és magamnak la-
813

 [B5r=15] kó 

helyül foglalám? Hol ama’ bünnel meg-rútittatott Ráháb,
814 

 a’ kit kedvemböl meg-

tiſztíték, és az én kívánatos népemnek seregébe bé-hozék? Gondold-meg kegyes 

Hívem az én földiekhez való kedvemet! esmérd meg minémü az én Lelkemnek 

hajlandósága a’ megtérö bünösökhöz, ’s meg-látod hogy e’ moſtani keſerves életed 

meg-változik te benned. Nintsen olly meſzſze tévelyedett bünös, a’ kinek tévelygö 

életére gondom nem vólna: nintsen olly meg-hidegedett ſzív, mellyet az én melegítö 

                                                 
803

 V5: elfogyaszt 
804

 Lön pedig, hogy meghala az koldus, és vitettetnéc az angyaloktól az Ábrahámnac kebelébe …, Luk 16, 

22 
805

 V1: levék 
806

 Őrszó: Ábra- 
807

 V5: járok 
808

 V2: bünös Szolgáddal 
809

 V2: én pedig tsak a rettenetes halált várom 
810

 V1: A’ melly ſzeretettel viseltetett Isten a’ régi Szentekhez, azon ſzeretettel viseltetik, akármelly idöben élö, 

’s akármikor igaz meg-térésre igyekezö Bünös emberhez. 
811

 Vö. Mt 8, 12–14 
812

 Vö. Luk 8, 2–3 
813

 Őrszó: kó 
814

 Vö. Józs 2 
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Lelkem el nem ér, mihelyt én akarom. Ha még az undok vétkekkel bé-ferteztetett 

lelket is az én Fijamnak vérével meg-moſogatni kész vagyok, mit rettegſz te, mintha 

a’ bün-moſogató kegyelem már szintén el-fogyott vólna? Ha a’ földröl ellenem 

káromkodó ſzáját-is , én mikor akarom, mennyei ſzép
815

 [B5v=16] ditséretekre
816

 

forditom: mit félſz te, kinek nyelvén ſoha káromkodó ſzó nem vólt? Ha még az én 

népem ellen dühösködö kezet-is én hozzám imádkozásra indítom, mit búsúlſz te a’ 

kit dühösködö élete én elöttem nem vádol? Ha még a’ hólthoz haſonló feledékeny 

elméket-is magamhoz idveſséges elmélkedésre hozom, mit gondolſz te-magad felöl, 

a’ kinek rólam ártatlan emlékezetit
817

 tenyeremre fel-irtam?
818 

Ha ſzintén vétkezik-is 

én ellenem gyermekségének idején, de ha az ö ifjúságának idején hozzám élö 

Iſtenéhez meg-tér, ſoha az ö gyermekségének büneiröl meg-nem emlékezem.
819

 Ha 

ſzintén ifjúságának idejét
820

 el-lenem ſok-féle gonoſzsággal terheli-is, de ha az ö 

ſzép vénségének idejét ſzent életre fordítja, meg-ujjúl én elöttem annak vénségének 

ideje, mint a’ ſas-keſelyünek ideje.
821

 Ha ſzintén valaki
822

 [B6r=17] vénségének 

idejét-is a’ Sátánnak ſzenteli- is, de ha tsak a a’ koporsó ſzéliröl óhajtson-is én 

hozzám irgalmas Iſtenhez igaz pénitentzia tartáſsal, ſzent léſzen annak halála, és
823

 

bóldog léſzen annak koporsója. Egy sohajtás kell nékem a’ bünös embertöl, és egy 

ſzivbéli óhajtás, tsak hogy ſzín-mutatás nélkül légyen az, meg-eſik az én ſzivem a’ 

bünös embernek ſohjtásán, és amaz én ſürü ſohajtásomnak lelkével
824

 fel-ékesítem 

ötet. Ha én azokat ſzínem elöl el-vetném, a’ kik az ö meg-hanyatlott vénségekben 

meg-térnek, miképen telnék-bé a’ mennyei kar? mert látom, melly-igen meg-veſzett 

az egéſz emberi állat e’ földön, hogy tellyes életeknek virágát e’ világra költik, 

énnekem pedig, nékik teremtö Iſteneknek a’ görbe vénséget ſzentelik: de mit 

veſzödöm a bünben el-bolondúlt emberrel e’ földön? mert látom,
825

 [B6v=18] hogy 

gonoſz az ö ſzivének minden gondolkodása gyermekségétöl fogva.
826

 Légyen 

                                                 
815

 Őrszó: ditsé- 
816

 1842: dítséretesre 
817

 1726 hibásan: emlekezetit 
818

 Ímé, az én kezeimre felirtalac tégedet …, Ézs 49, 16 
819

 1726 hibásan: emlekezem 
820

 1842 hibásan: idejénn 
821

 Meguyittya a te ifiuságodat mint az saskeselyünec. Zsolt 103, 5 
822

 Őrszó: vén- 
823

 V5: halála, bóldog lészen 
824

 V2: és amaz én Lelkemmel, a’ ki a ſürü ſóhajtásoknak lelke 
825

 Őrszó: hogy 
826

 Es látá az Úr, hogy az embereknec gonoszságoc soc vólna ez földön, és az ö sziveknec minden 

indulattya és gondolattya szüntelen gonosz vólna. 1Móz 6, 5 
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ámbátor az ember gonoſz, jó vagyok én minden teremtett állatnak, érzi ezt a’ menny 

és a’ föld. Ám boſzſzontson engemet a vétkekre bátorodott ember életének minden 

idejében; de ennen
827

 magamért ſzoktam én az embert meg-ſzánni, és az én ingye[n] 

való kedvemböl meg-áldom a’ kit meg-akarok áldani, és még a’ halálban-is nem 

hagyom-el ötet. Mit keseregſz hát óh kegyes Hívem! minden idök elött ſzerettelek 

tégedet
828

 az én böltseséges kedvemböl, ſoha hozzád való ſzerelmemet meg-nem 

bánom; még mikor a’ te anyád hordozna tégedet az ö méhében, magamnak 

ſzenteltelek tégedet.
829

 Míg e’ földön a’ bünnek sátorában léſzen életed, én vigyázok 

te reád, én léſzek te-veled,
830

 [C1r=19] és az én jó kedvem mind örökké állandó 

léſzen te rajtad. Ne keſeregj azért, hanem végy eröt, elmélkedjél
831

 lelkedben én 

felém te Iſtened felé, nem ſzégyenülſz-meg örökké. 
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[4.1.] 

A’ KEGYES HIV.
832

 

 

 

KÖnyörülö Iſten, bezzeg bóldog ember az, a’ ki te-veled életnek URával ſzembe 

juthat és ſzólhat! meg-tölt URam a’ te ditsöségeddel a föld,
833

 ’s még-is mi 

nyavalyás bünös emberek nem látjuk; zengnek a’ vizek, a’ tengernek örvényi a’ te 

jóvoltodnak tellyességével, ’s még-is mi a’ mi vétkes füleinkkel nem halljuk. Oh mi 

nyavalyás bünös emberek! mit mondjunk, mint menjünk ilyen hatalmas URnak 

ſzéki elejibe, és mitsoda ajándékokkal álljunk-meg te elötted erös Iſten elött? A’ mi 

ſzüléjinknek vétkeiket

 hordozzuk mi, ’s még-is te melly édesden ſzóllaſz né-

834
 

[C1v=20] künk a’ te lakó-helyedböl; a’ mi vétkeinknek  rútságát  iſzſzuk mi 

naponként, még-is minket tennen-magadért nem utálſz. Meg-visgálhatatlan jó, és ki- 

fogyhatatlan kegyelem vagyon te nálad óh árvákon könyörülö Ur Iſten! De óh 

                                                 
827

 V1: önnön 
828

 az Úr azt mongya öröcké való szeretettel szerettelec tégedet …, Jer 31, 1b 
829

 Minekelötte az te anyádnac méhében formáltalac, esmértelek tégedet, és minekelötte születnél, 

megszenteltelec tégedet ..., Jer 1, 5 
830

 Őrszó: és az 
831

 1842: emelkedjél 
832

 V1: Kesereg itt-is a’ bünös Lélek, hogy Istentöl és a’ kárhozattól el-ijedezvén, még szolásra való ereje-is ö 

elötte nem lehet. 
833

 szent az Úr az  Seregeknec Ura, tellyes mind az széles föld az ö diczössegevel. Ézs 6, 3b 
834

 Őrszó: künk 
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Uram, mikor én az én életemnek ſok büneit ſzámlálom, el-eped az én ſzivem, és te 

töled igaz Iſtentöl irtózik! Háborog az én lelkem, érezvén, hogy ſemmi jó nintsen én 

bennem.
835

 Szólnék tenéked illyen jól-tévö Iſtennek, de nyelvemben a’ ſzólásra való 

erö el-fogyott; panaſzt tennék magam ellen te elötted itélö UR elött, de lelkem-

esméreti meg-elöz, fenyeget, és a’ kárhozattal rettegtet. Az én ágyamat 

könyveimmel áztatom, járáſomat bánattal ’s búsúlással terhelem. Ugy tetſzik, elöl és 

hátúl lesben állanak büneim; úgy tetſzik; fel-húztad ellenem a’ te öl-
836

 [C2r=21] 

döklö fegyveredet; úgy tetſzik, függ fejem felett a’ harag, a’ büntetés és a’ 

véghetetlen átok. Vígadnak nagy-ſokak jó-kedvedböl jól látom, én pedig mint a’ ſziv 

nélkül való tsak bolygok; örülnek ſzéllyel a földnek határin, a’ kiket már a’ te 

kegyelmed elöl-vett, én pedig mint egy ſzámkivetésre küldetett nem találok hol 

fejemet le-hajtsam. Bé-zártam vétkeimnek ſokságával jóvoltodnak kútfejét; nem 

várhatom, hogy te én-hozzám jönél: el-idegenítettelek tégedet bünösöket ſzeretö 

Iſtent titkos büneimmel
837

 magamtól, ’s nem reménlhetem hogy te engemet fel-

vennél. Oh mire juta életem, és ki vólna a’ ki árva fejemnek vígaſztalást nyujtana. 
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[4.2.] 

AZ ISTEN. 
838

 

 

 

KEſergek a te keſerüségeden óh ſzerelmes Hívem, és bánom, hogy büneidnek 

ſokſága ſzintén en-
839

 [C2v=22] nyire el-hatott, hogy engemet életnek adóját el-

hagynál nagy-ſokſzor. A te lelkednek ékeſsége hová leſzſz, ha engemet lelkednek 

ékeſgetö Iſstenét nem ſzolgálſz? Az én kegyelmemtöl el-lágyúlt
840

 ſzived hová leſzſz, 

ha engemet ſziveknek lágyító Iſtenét meg-útálſz? A te anyádnak méhében én 

melengettelek tégedet, a te ſzüléjidnek karjain én legeltettelek tégedet, ’s még-is a’ 

te anyádnak vétkeit ellenem jól-tévö Iſten ellen követed, ’s még-is
841

 a te ſzüléjidnek 

bünös karjait vétkes életeddel én ellenem emeled. Hatalmaſok az én eröſségemnek 

                                                 
835

 Mert jól tudom, hogy nem lakic én bennem […] az jó … Róm 7, 18 
836

 Őrszó: dök- 
837

 az én titkos büneimtöl tisztits meg engemet. Zsolt 19, 13b 
838

 V1: A’ ki bünein kesereg az, az Iſtent meg-gyözi ’s haragját le-tsendesíti. 
839

 Őrszó: nyi 
840

 V2: el-hajúlt 
841

 1775: mintegy 
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karjai, meg- mondják a’ fejed felett ki-terjeſztett nagy egek; nem ſzenvedhetem én a’ 

bünt, meg-mondhatják a’ pokolnak ordító lakosi. De emlékezzél-meg óh ſzerelmes 

Híve[m]! honnan vagyon ſzivedben amaz te büneiden keſergö bánat? Hol vet-
842

 

[C3r=23] ted a’ te vétkes terméſzeteden való zokogáſt? Én vagyok az, a’ ki a’ 

bünben örvendöket végre keſergö lélekkel fel-építem. Vajki nagy elöttem a bünön
843

 

bánkodó embernek ereje! vajki hatalmas az én ſzemeim elött a bünös ſzivnek 

ſzüntelen keſergéſe! Te nem gondolkodol arról: de mikor ſzivednek rejtekében 

büneiden bánkodol, engemet az én lakó helyemben meg-hat; mikor titkon magadban 

keſeregſz, ollyankor engemet ſzivedben az egekböl le-vonſz: nints olly erö, a melly 

engemet mindenható Iſtent meg-gyözne; de ihon te a’ te büneiden való bánatoddal 

meg-gyöztél, és mennyei határomból magad’ ſegédségére indítál: Nints hát olly 

mélység, a’ hol kedvem már téged fel nem keresne, és áldáſimat lelkeddel nem 

közleném. Ne félj azért a bün miatt el-tsüggedt kezeidet
844

 [C3v=24] ſzékem felé fel-

emelni. El-múlt ellened való haragom, mert büneiden indúlt keſerves bánatod azt el-

oltá; ellened fel-gerjedt búſuláſom el-múlék, mert a te vétkes életeden való keſergés 

azt hozta te-reád. Éledj azért óh kegyeſ Hívem, ne búsúlj, a Sátánnak rettegését tedd 

félre, mert a te keſerves bánatod az én ſzerelmemnek tzímere: örvendezz, érezvén 

gyarlóságidon való fájdalmid, mert ez az én te benned munkálkodó Lelkemnek 

petséte. Vedd eſzedbe avagy tsak ezekböl, hogy én tenéked édes Atyád vagyok, te 

pedig énnékem az én kedveſim köztt kegyes Hívem vagy. 
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[5.1.] 

A’ KEGYES HIV.
845

 

 

 

FElſégeſ Iſten, bezzeg ſziveket éleſztö beſzédek a’ te beſzédid! Nem tudom, mitsoda 

meg-keményült ſzív vólna
846

 az, a’ melly azokat hallván, magának eröt nem venne. 

                                                 
842

 Őrszó: ted 
843

 V5: bűnbenn 
844

 Őrszó: ſzé- 
845

 V1: Gyötrödik a’ bünös azonn, hogy a’ melly jóra való ſzándék és a’ mennyei dolgokban való 

gyönyörködés  vagyon-is ö benne, tsak hamar el-múlik. 
846

 1842: vólt 
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Lá-
847

 [C4 r=25] tom URam én azt, hogy az egéſz föld reſzket a’ te ortzád elött; 

hanem tsak a’ te irgalmasságod az, a’ melly a reſzketéſt el-veſzi, és örömet indít a’ 

bünösnek lelkében. De ez URam énnékem végtelen keſerüség, hogy a te kedvednek 

erejét nem érzem én magamban: Élek én URam, de az én életemnek vége 

ſiralommal közelget. Ugy tetſzik, ajtóm elött a’ halál, ſiet az örökkévaló gyötrelem. 

Bíztatſz URam engemet, de én ottan-ottan bünt téſzek, botlom botlom én az életnek 

öſvényén, nints a ki ſegédségül vólna. A’ bünnek ſokságában el-merültem, mint a’ 

hólt; vétkeimnek homálya ſzemeimet bé-fogta, nem látok. A te Lelkednek petsétit
848 

úgy tetſzik érzem Uram bennem, mert vagyon bennem a’ jóra való ſzándék 

gyakorta: a te törvényednek világa néha-néha bennem fel-lobban,
849

 [C4v=26] és 

magamat a’ mennyei dolgokban gyönyörködtetem, de el-múlik annak ereje én 

bennem tsak hamar: a te igédnek világa meg- aluſzik ſzivemben, és hirtelen minden 

gyönyörüségem keſerü méreggé változik. Ezt pedig annak tulajdonítom én Iſtenem, 

hogy teſtemnek kedveskedésével meg-ſzomorítom bennem a’ te ſzent Lelkedet,
850 

és 

ellenem boſſzú-állásra ingerlem. Vajha ugyan-is az lehetne Ur Iſten, hogy mikor a’ 

te Lelkednek erejét egyſzer ſzivemben meg-érzem, ſoha annak ſzünetit ne[m] 

látnám, bíznám a’ te én-hozzám való kedvedben, és a’ több bünösök közt mernék én 

Iſtenemben te benned ditsekedni. De mit mondjak óh nagy Iſten! 
851

 alig vehetem 

eſzembe a’ ſzent Léleknek munkálkodását;
852

 a’ több e’ Világ fijai közzé elegyítém 

magamat, öket követém, az ö életeket ſzeretém, és magam
853

 [C5r=27] vagyok nagy 

érdemlö oka, hogy a’ te Lelked engemet el-hagyjon, és a kárhozatnak fertöjében 

maradjak. Ez URam az én nagy gyarlóságom e’ földön, és gyötör engemet még 

mikor egyedül házamban gondolkodás érkezik-is ſzivemben. Nem várhatom hát 

URam Iſten a’ te állandó kegyelmedet fejemre; és mentöl tovább, ezennel el-kezdem 

hinni, hogy nem kellek tenéked. Oh én ſzegény árva fejem! hová légyek, ’s mit 

várhaſſak magamra? 

                                                 
847

 Őrszó: tom 
848

 És keserüséggel ne illetessétec amaz Szent Lelket, mellynec általa megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30; Káldi, Bécs, 1626: És meg ne szomoríttsátok az Istennek Szent-Lelkét, melly-által  

megpechételtettetek a váltságnak napjára. 
849

 Őrszó: és ma- 
850

 És keserüséggel ne illetessétec amaz Szent Lelket, mellynec általa megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30; Káldi, Bécs, 1626: És meg ne szomoríttsátok az Istennek Szent-Lelkét, melly-által  

megpechételtettetek a váltságnak napjára. 
851

 V5: De óh Isten 
852

 1842: munkálkodását; mindjárt a’ több 
853

 Őrszó: vagyok 
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[5.2.] 

AZ ISTEN.
854

 

 

 

BEzzeg nagy gyarlóság alá vettettél óh kegyes Hívem! miért hogy illy gyakorta 

ſzóllok tenéked, ’s még-is így háborgaſz magadban? miért hogy tsak magad 

veſzettségét gondolod, ’s én reám jól-tévö Atyádra nem-is merſz
855

 tekinteni? 

Gondolkodjál, kérlek! az én jó-kedvemröl- is valaha; emlékezzél-meg
856

 [C5v=28] 

arról, ki vagyok én; ki vóltam a’ régi el-múlt idökben, és mit tselekedtem én ſokſzor 

a’ bünön ſzomorkodó lelkekkel. Ha én a hóltat meg-illetem, fel-kél és lábra áll 

elöttem,
857

 ha a’ nyavalyát meg-ſzólítom, el-távozik
858

 mindentöl; ha a Sátánt meg-

feddem, meg-ſzünik, ha a’ poklot meg-fenyítem, meg-némúl. Hatalmamnak nagy 

vóltát ki vólna, a’ ki meg-fontolhatná? irgalmaſságomnak dolgait ki vólna a’ ki meg-

ſzámlálhatná? Hol vóltál te mikor én az örökké-valóságban lakoznám? mi vóltál te 

mikor én a’ teremtéshez kéſzülnék? Az én kezeim formáltanak tégedet, enyim a te 

ſzived, enyim a te lelked, és valamiben állaſz mind enyim. Ha akarom, mánál tovább 

nem élſz, avagy tsúſzó-máſzó állattá kell változnod, mihelyt az én jó kedvemnek úgy 

tetſzik. Ne ſzomoríts hát engemet hatalmas Iſ-
859

[C6r=29] tent kegyes Hívem, és a’ 

rettegö panaſzkodáſtól ſzünjél meg. Lám tsak por és hamu vagy,
860

 én még-is ſzép 

ditſöséget kéſzíték tenéked, lám tsak jövevény és bújdosó vagy ez árnyék világon, 

én még-is állandó hajlékokat építettem
861

 tenéked, lám a’ bünnek tsak valami 

útálatos ſzennye vagy, én még-iſ az ennen-magam Lelkének templomává  

válaſztottalak
862 

tégedet; gonoſz vagy te, ’s gonoſzok életednek napjai, én még-is te 

hozzád jó vagyok, és hozzád való jóvóltomnak nints vége. Tudod mennyi ízben 

ſzenvedted a’ Sátánnak próbáit, de én veled vóltam, óltalmaztalak tégedet; tudod 

minémü véletlen keſerüségek fogták-el már ſok ízben ſzivedet, én azonban ſzántalak 

                                                 
854

 V1: Vigaſztaltatik a’ Bünös említett gyötrelme eránt, az Iſten hatalmának, jóſágának magán ſokſzor 

tapaſztaltt, de ſokkal nem-iſ  közlött irgalmának meg-gondolásával. 
855

 1726 hibásan: mérſz. 
856

 Őrszó: arról 
857

 Vö. Lázár feltámasztása: Jn 11; 11–44 
858

 Vö. A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása: MT 8; 5–13 
859

 Őrszó: tent 
860

 noha por és hamu vagyoc. 1Móz 18,27b; mert por vagy és porrá kell lenned. 1Móz 3, 19b 
861

 Elmégyec hogy megkészitsem néktec az helyet. Jn 14, 3 
862

 Avagy nem tudjátoc-é, hogy az ti testetec az bennetec lakozó Szent Léleknec temploma …, 1Kor 6, 19 
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éſ az én Lelkemmel vígaſztaltalak tégedet: Söt gyakran vólt az, hogy a’ teſtnek 

gonoſz indúlati veſzedelmes vétkekre ingattanak té-
863

 [C6v=30] gedet; de én, hogy a 

kárhozatban ne esnél, a’ vétkektöl meg-tartóztattalak tégedet. Nézd-el máſokkal mit 

tselekſzem; kísértetre jutnak, ’s nintsen a’ ki nékik reménységet nyújtana; rettegnek; 

’s a rettegésben el- epednek; ſirnak, ’s a’ ſírás miatt el-fonnyadnak; vétkeznek, ’s 

azon vétkekben el-veſznek; kiáltanak, ’s nintsen a’ ki meg-hallgatná. Mit mívelnél, 

ha illy ſiralmas ſorsra érkeznél? De valamikor téged’ a kísértet meg-került, veled 

vóltam: mikor rettegtél, bátorítottalak: ha ſirtál, örvendetes napra vittelek: és ha 

mikor hozzám kiáltottál, ſoha héjában nem hadtam, gondot viſeltem reád. Hagyj 

békét hát, óh kegyes Hívem! a’ ſok keſerves panaſznak: bízzál én bennem édes 

Atyádban, mert ma és
864

 mind örökké ſzárnyaimnak árnyékában tartalak.
865

 
866 

[D1r=31] 
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[6.1.] 

A’ KEGYES HIV.
867

 

 

 

ÉN Iſtenem, óh bezzeg bóldog vagyok, hogy e’ napra virradtam! El-háborodtanak 

vala az én tetemim; de te édes Atyám, nagy pihenéssel meg-tsendeſítél engemet. 

Sokak a’ te jótétid én hozzám Ur Iſten, ſzámlálhatatlanok a’ te kegyelmednek jelei 

én hozzám A’ bánat, mikor várni ſem tudnám, el-méne, ’s mennyei örvendetes 

hirem érkezék; a’ halálnak elmélkedése el-múlék, ’s örök életnek gondolkodása 

foga-el; lelkemnek háborúja meg-ſzűnék, ’s már moſt a’ te ortzádat nagy 

tsendeſségbe[n] óhajtom. De óh URam! míg e’ bünös földön
868

 nyavalygok, ſoha 

büneimnek oſtromláſitól üres nem vagyok. Ha én meg-gondolom ki vóltam, ki 

vagyok, és ha eſztendejimnek napjait meg-ſzámlálom, nem egyebet látok, hanem 

tsak bünt, halálnak
869

 
870

[D1v=32] érdemét, és a ſietö lángnak gyötrelmét. Jó vagy te 

                                                 
863

 Őrszó: ge- 
864

 1842 hibásan: is 
865

 Őrszó: A’ KE- 
866

 és az te szárnyaidnac árnyékában örvendezec. Zsolt 63, 8 
867

 V1: Ezenn való búslakodás, hogy midön az Iſten, jó az emberhez; igaz, könyörülö, és így áldandó ’s 

imádandó, még-is az ember, ugyan tsak gonoſz, hamis, kegyetlen és imádságában-is bünt téſzen. 
868

 V5: testben 
869

 V2: a’ bünnek érdemét 
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URam én hozzám mindenkor, valláſt téſzek te elötted és az ég elött, de én gonoſz 

vagyok romlott terméſzete[m] ſzerint: igaz vagy te, az én hamiſságomnak pedig 

mértéke felette igen meg-tellyesedett: könyörülö vagy te én hozzám, én pedig a’ 

fene és kegyetlen terméſzetre hajlotta[m]. Áldanálak téged’ mint édes Iſtenemet, 

deaz áldásnak jeleit-is nem tudom: ſzolgálnálak, mert UR vagy, de én látom, hogy a’ 

bünnek és a világnak ſzolgálok, imádnálak, mert méltán imádandó Iſten vagy, de 

még imádkozáſimban-is bünt vallok. Ha ſzólok még az-is halál, mert nyelvemen 

áſpis-kígyónak mérge vagyon:
871

 ha  ſzemeimet az ég felé fordítom vétkezem, mert 

teſtemnek minden erei bujaſággal tellyeſek; ha hozzád az egekbe kívánkozom 

lakóul, az
872

 [D2r=33] én büneimek ſúllyos terhe viſzſzſa-von. Oh medgyek hát édes 

Iſtenem! nem tudom, mert ennyi útálatosságimmal te elötted tiſzta és igaz Iſten elött 

meg-állani nem merek 
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385 

 

 

[6.2.] 

AZ ISTEN.
873

 

 

 

Meddig háborgaſz magadban, óh én el-tévelyedett báránykám? Meddig fáraſztod 

lelkedet a’ ſok változások között? Hova lön az én Lelkemnek ereje belöled, melly 

által még régen el- petsételtelek
874

 vala tégedet? Hova lön az én ſzerelmes Fijamnak 

érdeme, melly által mint egy meg-áldoztatott lélek úgy állaſz vala elöttem? 

tsudálkozom illy feledékeny vóltodon; nyugodjál kérlek az én kebelembe[n], ne 

búsúlj, bizzál, hagyd-el a kétsges beſzédet, nézz fel-felé én-reám jó kedvü Iſtenedre; 

ihon él a’ te éretted meg- áldoztatott bárány
875 

az Ur Jéſus Kriſtus. Tekintſ a’ vérben 

bé-keveröd-
876

 [D2v=34] zött Kereſztfára; ott romlott meg a’ pokol; ott veſzett-el a’ 

halálnak fulánkja,
 
’s ott erötlenedett-meg e’ világnak fejedelme a’ Sátán.

877
 A’ 

                                                                                                                                                    
870

 Őrszó: érde- 
871

 Aspis kigyónac mérge vagyon az ö ajkoc alatt. Zsolt 140, 4 
872

 Őrszó: én 
873

 V1: A ’ kiket az Isten útál nem búsulnak büneiken; de látván az Istennek külsö nagy ítéletit, igen rettegnek 

és rémülnek. 
874

 És keserüséggel ne illetessétec amaz Szent Lelket, mellynec általa megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30 
875

 Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő 

száját. Ézs 53, 7−8 
876

 Őrszó: zött 
877

 mostan rekesztetic ki ez világnac fejedelme. Jn 12, 31b 
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meghólt halál
878

 
879

mit árthatna tenéked? Vajha tudnád, melly kedves vagy elöttem! 

Még mikor álmodban fel-rijadſz-is hirtelen, ott vagyok én, ſzemem rád függ az 

égböl: a’ ſetétben, mikor rettegſzegyedül, ott állok, és fedezgetlek tégedet. Hát mit 

ítélſz óh meg-keſeredett ſziv? Én vagyok a’ mindenre elégséges Iſten: nálam vagyon 

a’ vígaſztaló kegyelem, tölem folynak az örvendetes napok. Nem érzed a’ vígaſztaló 

kegyelmet? óh bezzeg békétlen vagy! Várj egy kitsinyt, nem kéſem
880

, majd el- 

érkezem hozzád: végy lelket, az én jobb kezemmel
881

 majd meg-illetem ſzived’, és 

engemet édes Atyádat meg-látſz a’ te leki ſzemeiddel. Kit találnál földön
882

 

[D3r=35] hozzám haſonlót, gondolkodjál arról-is. A’ kiket az én Lelkem útál nem 

búsúlnak azok, nem ſirnak azok; hane[m] mint valami ſzüntele[n] lakodalomban 

örülnek. Mikor pedig ellenek az én meg-háborodott orczámat ki-mutatom, alattok a’ 

földet meg-indítom, az egekben a’ mennydörgésekhez fogok; látod melly igen 

félnek, látod nints lelkeknek ſemmi tsendeſségek, reménségek el-fogy a’ kétségbe-

esés miatt, futnak és reſzketéſsel ordítnak. Azonban mikor a’ te büneidröl 

elmélkedel, a’ halálról és a’ kárhozatról, nintsen te benned világi öröm, hanem meg-

alázod magadat, ſirſz keſervesen, óhajtozol magadon, és ſzánod, hogy el-múlt 

napjaidat elöttem a’vétkekkel motskoltad meg. Azonban midön az én tüzem az én 

ſzive[m]ben fel-gerjed , mikor a’ forgó-ſzelekböl kezde[m] mutogatni haragom’,
883

 

[D3v=36] midön a’ zápor essökel , a’ villámláſokkal és az én mérges nyilaimmal 

kezdem e’ földieket rettegtetni, ſzép bátorság vagyon te benned, lám bizol, és lám én 

hozzám édes Atyádhoz melly erös hittel ragaſzkodol.
884

 Oh kitsiny hitü Hívem! 

miért nem gondolkodol ezekröl? Hagyd-el azért a’ felettébb való ſzorgalmatoſságot, 

és ennyi ſok rendbéli hozzád való kedvemben nyúgodjál-meg. 

 

                                                 
878

 1775; 1794: meg-hólt halála 
879

 Hol vagyon halál az te diadalmad? hol vagyon koporsó az te fullánkod? 1Kor 15, 55 
880

 Mert még egy kevés, czac egy kevés idö vagyon, és az ki eljövendö, eljö és nem késic. Zsid 10, 37 
881

 V4: kezemnél 
882

 Őrszó: hoz- 
883

 Őrszó: mi- 
884

 1842 hibásan: ragaszkodom 
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[7.1.] 

A’ KEGYES HIV.
885

 

 

Kegyelemmel tellyes nagy böltseségü Iſten, vajha én azt meg-nyerhetném, hogy a te 

jó Lelked vezérlene engemet!
886

 Vajha a’ lehetne, hogy avagy tsak valami kis világát 

láthatnám már egyſzer a’ te ditsöséges orczádnak! De óh én lelki vakságban 

tévelygö ember! Mert ha magamat meg-viſgálom, mitsoda az én életem, ha nem a’ 

vizek nélkülvaló puſztában való bújdosás,
887

 [D4r=37] a’ hol egyik a’ máſik 

bünnek
888

 ſzülö annya: Az én elsö vétkem ollyan, mint a’ forma nélkül való ábrázat, 

azonban attól való ſok rajzat
889

 miatt a’ viperának fajzati. A’ melly hamar kitsiny-

korban a’ járásra eredtem, ottan a’ vétkeknek mély sárjába süllyedtem. Ha 

naponként való gondolatim’ tekintem, rútak azok, világiak azok, és kárhozatoſok 

azok, a’ mellyek lelkemet és teſtemet teelötted undokságba keverik. Szemeim, mint 

illyen el-vetemedett életben, bujaságra vezetnek: úgy hogy, valamit látok, valamit 

kívánok, nem mennyeiek
890

 URam, nem kedved ſzerint valók: hanem földiek, a te 

ſzent ſzíned elött kedvetlenek, az én ſzegény lelkemnek pedig halál és vég nélkül 

való kín. Látom, óh meg-búſúltt Iſten! hogy a’ te haragod fejem felett lobog, mint a’ 

meg-gerjedett
891

 [D4v=38] tüznek retteneteſsége.
892

 Az én büneimnek ſoksága pedig 

több az én hajam ſzálainak ſzámánál
893

; rútabbak,
894

 mint te azokra nézhetnél, ’s 

mérgesebbek a’ kígyó mérgénél. A’ ſok Szentek, látom, néznek ’s meg-útáltak 

engemet: nints olly kegyeſs életü, a’ ki látván motskos, utálatos vétkemet, hogy nem 

irtóznék tölem. A’ te mennyei Angyalid, el-hittem, nyavalyás bünömön 

ſzomorkodnak ſzüntelen; el-hagytak, nem ſzolgálnak énnékem, mert vétkeimmel 

öket-is tölem el-idegenitettem. A büntetést méltán érdemlem URam, mert vétkes 

érdememmel ugyan vonom oſtorodat fejemre.
895

 Magam adok, óh igaz Iſten! 

                                                 
885

 V1: Egyik bün a’ másikat ſzüli. A Bünöſnek járási, gondolati, látásai vétkeſek. Töle a’ Szentek és az 

Angyalok idegenek. A’ lelki-esméret ellene vagyon. 
886

 Az te jo lelked vezérellyen engemet az egyenes úton. Zsolt 143, 10 
887

 Őrszó: a’ hol 
888

 1842: egyik bűn a másiknak […] szülőannya 
889

 1842: ſok fajzat miatt a’ viperának fajzati. 
890

 1726 hibásan: mennyei 
891

 Őrszó: tüz- 
892

 Megemésztö tüz lészen ö elötte, és ö utána égetö láng … Jóel 2, 3 
893

 és környülfogtac engemet az én hamisságimnac büntetési [..] többec az én fejemnec hayszálinál …, 

Zsolt 40, 13b 
894

 V5: rútabbak bűneim mint 
895

 Vedd el én rólam az te ostorodat, mert at te kezednec feniteke miatt én elfogytam. Zsolt 39, 11 
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fegyvert kezedbe, mert nem tudék
896

 idejekorán meg-térni te hozzád, noha te mint az 

árváknak tútora
897

 ſokſzor ſzólítgattál engemet: mellyik már az én életemnek úta,
898

 

[D5r=39] óh én el-háborodott lelkem! és hová térjek,
899

 hogy végtére ſzörnyü 

veſzedelemre ne menjek? mert az én életemnek minden útait régen meg-

ferteztettem; az én hamiſságim el-áradtak ſzéllyel e’ ſzéles földön, ’s álnokságim 

mindenfelé leſt vetettenek
900

 ’s úgy várnak. Valahova lépek, járok; avagy meg-állok, 

ugya[n] üz, kerget a’ büntetés érdeme. Lelkem-eſméretit meg-érzem; de az-is rám 

támadott, vádol, ’s kiált ellenem, mert rút büneimmel ötet-is ſokképpen meg-

terheltem. Az én ellenségemet már mindenütt velem hordozom; a’ ki mintegy hóhér 

ellnem áll, kínoz, és itélettel fenyeget. Moſt látom, hogy nints keſerveſebb állapot, 

mint mikor a’ maga lelki-eſméreti fel-indúl, és büneivel vádolja a’ bünöſt. Mi haſzna 

már tovább életemnek e’ földön? miért vigyáznék már én azokra a’
901

 [D5v=40] 

jókra, a’ melyeket bünös fárattságimmal gyüjtöttem? mi haſzna már az én öſzve-

ſzerzett javaimnak, ha magam-is látom, hogy tsak kín, tsak fárattság, és az én 

lelkemnek gyötrelme? Oh vajha mikor azoknak kivánsága miatt üzém és kergetém 

e’ tsalárd világot, azonn fáradoztam vólna, miképen ſzerezzem- meg a’ te Fijadnak 

ſzerelmét! Oh, vajha eſzemben vöttem vólna, hogy minden jók, kints, gazdagság, 

betsület el-múlik, és én is azokkal együtt el-aluſzom! bezzeg bóldog vólnék moſtan, 

és az én lelkem eſméreti biztatna
902

 a’ mennyorſzágnak gazdagſágával! De jaj, 

bolond vóltam, a’ múlandókat kereſtem, és a’ maradandó jókat el-veſztém örökké! 
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[7.2.] 

AZ ISTEN.
903

 

 

 

Szánakozom rajtad óh kegyes Hívem! éſ búſúlok ditsöſéges ſzé-
904

 [D6r=41] 

kemben: mert látom, meg-iſmérted méltatlan vóltodat, meg-vallod miképen 

                                                 
896

 V4: mert nem tudok idejekorán meg-térni 
897

 Árváknac attya, özvegyeknec örizöje …, Zsolt 68, 6 
898

 Őrszó: óh 
899

 1791: és hová érjek hogy végtére ſzörnyü veſzedelemre 
900

 1739: leſt vettenek’s úgy várnak. 
901

 Őrszó:jók- 
902

 1745: eſméreti biztatná magát a’ mennyorſzágnak 
903

 V1: Gondolkodnunk kell ugyan életünknek rút voltáról, de azonban az Iſteni kegyelemre-is kell néznünk, 

melly ſoha nem olly böv, hogy még bövebben-is ne adattathatnék. 
904

 Őrszó: kem- 
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fordítottad életednek napjait e’ világ múlandóſágára. De mi az oka, hogy ſoha az én 

hozzád való jó kedvemröl nem emlékezel? tsak magadat ſzemléled, engemet pedig 

kegyelemnek Iſtenét nem említeſz. Gondold bár életednek rút voltát, mert igen 

méltó; de meg-láſd, én felölem édes Atyád felöl kétségbe ne eſsél. El-fáradtál-é a’ te 

büneidnek terhe alatt? el-rémültél-é elmélkedvén a’ büntetés felöl? félſz-é az utolsó 

ſzégyentöl? nem jut-é eſzedbe, hogy én vagyok az el-fáradtaknak Iſtenek? nem 

érted-é, hogy a’ rémülteknek vígaſztaló gyámolok vagyok? Nem érted-é, hogy az én 

kezemben vagyon a’ ſzégyen-vallás, és mihelyt akarom ditsöségre fordítom? Mit 

érdemleſz vala, mikor az én hívogató beſzédem ellen kemény
905

 [D6v=42] nyakat 

viſelél? Mire vóltál vólna méltó, mikor kedvem ellen a’ te kedves büneidben 

gyönyörködtél? és mit reménlhetſz vala, mikor a’ te meg-téréſednek idejét nagy 

károddal meg-vetéd? meg-kell vallanod, hogy halált, poklot és a’ mélységeknek 

veſzedelmes kínait. De hol a’ halál? lám még-is az élöknek ſeregében legeltetlek 

tégedet. Hol a’ pokol? azt-is mind ez ideig bé-zárva tartom elötted. Hol vannak a’ 

mélyſégeknek kínai? Lám ma-is ſok ſzép áldáſimat közlöm te veled. Mi haſzna hát, 

hogy elöttem éjjel nappal tsak búsúlſz, háborgaſz, ésmagadban gyötrödöl? Mentöl 

tovább gondolkodol büneidnek rútſágáról, annál több ’s nagyobb lelkeden a’ 

pokolnak ereje; hanemha valamikor büneidet forgatod, mindenkor én elöttem te 

Iſtened elött földig meg-hajtod magadat, és óhajtod az én ſegítsége-
906

 [E1r=43
907

] 

met. Nem bánom, bánkódjál büneiden; de meg-lásd, bánatid köztt tölem vigaſztaláſt 

kérj; félj ſzüntelen vétkeidnek mérgétöl; de meg-gondold, hogy nálam mindenkor 

találſz az ellen idveſségeſ ſzép orvoſságot. Talám te nem vötted eſzedbe, de
908

 

gyermekſégedtöl fogva üldöznek tégedet a’ te büneid; de az én Lelkem veled járt, 

ſegített tégedet. Vajki nagy erövel indúlt reád a’ halálnak ereje nagy ſokſzor, mellyre 

érdemed is nagy vólt; de mivel egyſzer kedvemben vettelek, a’ halált meg-elöztem, 

hogy még élnél, és engemet e’ földön ſzentül ditsöítenél. Ugy gondolkodjál arról 

kegyes Hívem, hogy valakit kebelembe bé-véſzek, és az én ditsöséges ſzárnyaimmal 

bé-fedek, ſe pokol, ſe halál
909

 nem tud annak ártani. Ha ſzintén egy kevéſsé töled el-

távozom-is, nem menek meſzſze, ſzük-
910

 [E1v=44] ségednek idején meg-térek 

                                                 
905

 Őrszó: nya- 
906

 Őrszó: met. 
907

 1726: a lapszámozás tévesen 44. 
908

 V5: de hogy gyermekſégedtöl fogva 
909

 V3: bé-fedek, ſem halál, ſem pokol nem tud annak ártani. 
910

 Őrszó: séged- 
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hozzád. Néha pedig ugyan bé-is hunyom ſzemeimet, hogy e’ világ fiai köztt hadd 

láſſam-meg mit mivelſz: Söt kegyelmemet-is néha néha töled meg-fogom, hogy a’ 

próba hozzám inkább inkább ſzoktaſſon. Itéled-é mitöl vagyon, hogy a’ Sátánnak 

oſtromit
911

 néha rád botsátom? nem azért, hogy keſerüségedben gyönyörködném; 

hanem hogy életedet jól meg-ſzemléld, vigyázva járj, hogy a’ lelkeknek
912

 törit el-

kerüld. Arra kérlek azért kegyes Hívem, magad romlott vóltával ne mérſékeld az én 

te hozzád való kedvemet. Ne nézd mindenkor tsak a’ magad veſzettségét, mert 

magadban a’ keſerves állapatnál egyebet nem találſz: nézz én reám gyakorta, 

elmélkedjél az én Atyai ſzerelmemröl ſzüntelen, mert tsak én nálam találſz lelkednek 

nyúgovó helyt: tsak egy kevéssé felejt-
913

 [E2r=45] kezzél el én felölem te Iſtened 

felöl,
914

 vajki álnok a’ Sátán, azonnal rajtad léſzen, és e’ Világnak fényeſſégét 

mutogatni kezdi, hogy lelkedet annak ſzerelmére vonhaſſa; tsak kevéssé ſzünjél-meg 

az én hozzám való foháſzkodáſtól, vajki titkos a’ Sátán, azonnal a’ melly vétekre 

láttya, hogy terméſzeted hajlandó, tsuda meſterséggel alkalmatosságot mutat, hogy 

kedve ſzerént meg-ejtheſſen: tsak egy ſzót ſzólj mellyet én töled mint Hívemtöl 

tiltok, vajki nagy öröme vagyon a’ pokolbéli Sátánnak, többre-is nógat, azonban én 

elöttem a’ kárhozatra vádol. Akármint ítélj azért magad felöl, de ſoha elméd igen a’ 

bátorságnak ne adjad, hogy véletlen a’ mitöl félſz arra ne érkezzél. Félj én tölem 

mindenkor, mert meg-büntetem a’ bünöſt, de meg-ne rémülj, ’s tölem el-ne futamjál. 

Jut-é eſzedbe, mit igértem én néked
915

 [E2v=46] az életnek könyvében? Ha vétkezel 

én ellenem, meg-sújtollak;
916 917

 de azért kegyelmemben meg-tartlak. A’ mit pedig 

én néked meg-igérek, hiddj én bennem, meg-adom, ſoha meg nem
918

 tsalatol: meg-

mondottam, hogy meg-tartlak minden veſzélyek ellen, vedd elmédbe ezt; mert 

mikor ſzintén meg-fogyatkoznál, akkor léſzek jelen ſegítö karommal. Nagyok a’te 

büneid, tudom én, de nagyobb azoknál az én kedvem te hozzád, ſok a’ te 

gonoſzſágodnak ſzáma, de többek az én irgalmaſságimnak jelei
919

 te rajtad. Soha ez 

ideig olly böven kegyelmemet én tenéked nem adtam, hogy bövebben ne várnád,
920

 

                                                 
911

 1842: a’ Sátánnak ostorit néha rád botsátom? 
912

 V4: vigyázva járj, hogy lelkednek törit el-kerüld. 
913

 Őrszó: kez- 
914

 V3: kevéssé felejtkezzél el én rólam te Iſtenedrö, vajki álnok a’ Sátán, 
915

 Őrszó: az 
916

 1842 hibásan: sajtóllak 
917

 Enis bizony vakmeröképpen ellenetec jároc, és hétszerrel inkáb sujtalac a ti büneitekért. 3Móz 26, 23 
918

 1726 hibásan: megnem. 
919

 Az Urnac kegyelmessége, hogy tellyességgel meg nem emésztettünc, mert nem fogyatkoztac el az ö 

irgalmassági. JSir 3, 2 
920

  1775; 1794: bövebben ne várhassad, tsak járj én elöttem ſzüntelen 
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tsak járj én elöttem ſzüntelen: ſoha én tégedet úgy meg-nem ſanyargattalak, hogy 

mihelyt akarom meg nem gyógyítanálak.
921

 Reménlj hát eröſen én bennem óh 

ſzerelmes Hívem, és végtére nyugodjál-meg én bennem.
922

 [E3r=47] 
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[8.1.] 

A’ KEGYES HIV. 
923

 

 

 

NEm vólnék URam méltó, hogy a’ te lábaidnak ’ſámolyán a’ földön
924

 legeltetném, 

ha meg-nem iſmerném, hogy a’ te ſzerelmednek tüze ugyan égette az én 

ſzegénylelkemet; mert gyakorta az én búsúláſomnak idején a’ ſetét éjj büneimnek 

terhét meg-ſulyoſitotta én rajtam; el-annyira, hogy a’ te haragodnak ereje úgy 

tetſzett, hogy majd el-fogyat engemet, azonban a’ te kegyelmednek édessége úgy 

tetſzett le-tseppent kezedböl el-keſeredett lelkemre, a’ melly elmémnek 

gondolkodáſit te elödben édes Iſtenem eleiben tellyes reménséggel állatta, az én 

keſerves lelkemet a’ te jó-kedved felöl biztatta, el-hólt lelkemet éleſztgette, és az 

egekben a’ te kedves öledbe helyheztetett. De óh én bünre vetemedett idöm! le-vont 

URam engem elöled e’ földi
925

 [E3v=48] veſzett elmélkedés, homályt vetett 

elmémnek  gondolkodáſiban, bé-takart az én anyámnak ágyékából hozott 

fertelmében, el-óltotta bennem a’ te kedvednek
926

 ſzerelmét, vétekre vitt, ’s el-

feljtkeztem rólad édes
927

 Atyámnak régi jó-kedvéröl. Oh már medgyek! mert el-

veſztém hozzám való kedvedet, méreggel elegyítém hozzám való ſzerelmed’, és a’ 

te Iſteni  kegyelmedböl ki-esém
928

: E földieken forog elmémnek minden ſzerelme, a’ 

múlandókra adtam magamat, ’s te rólad életnek URáról már gondolkodni ſem 

merek. Oh én keſerves életemnek napjai!
929

 

 

                                                 
921

 1794: meg nem gyógyithatnálak. Reménlj hát 
922

 Őrszó: A’ KE- 
923

 V1: Az Isten ugyan kegyelmes, de a’ mi büneink az ö hozzánk való jó-kedvének érzését gyakran el-óltják, 

vétkeztetnek és az Istenröl el-felejtkeztetnek. 
924

 Ezt mondgya az Ur: Az menny ország énnékem ülö székem, és az föld az én lábaimnak nyugotólya… 

Ézs 66, 1; Káldi, Bécs, 1626: Ezeket mongya az Úr: Az ég az én székem, a föld pedig lábaim sámolya … 
925

 Őrszó: ve- 
926

 1794: a’ kedvednek 
927

 1794: az én édes Atyámnak   
928

 az kegyelemböl kiestetec. Gal 5, 4b 
929

 1819: életemnek napja! 
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[8.2.] 

AZ ISTEN.
930

 

 

 

Keſerves ſzivednek gyötrelmét jól látom kegyes Hívem; mert te az én Lelkemnek 

ſzerelmét vétkes életednek mérgével a lelkedböl el-üzted, melly miatt az Evangyéli-

omnak ſzivedben ragyogó világa el-
931

 [E4r=49] alutt, amaz én bennem le-tétetett 

reménységtöl el-eſtél, éſ a’ vétkeknek ſürü habjai között hányódol. De óh kitsiny 

hitü báránykám! miért, hogy a’ te lelkednek életét olly ſiralmaſan említed, az 

énſzerelmemnek pedig tsudáit nem nézéled? miért, hogy egy kevéſsé el-hanyatlott 

ſzived illyen igen rettegtet, az én rajtad meg-tetézett gyakor kegyelmemet el-

felejted? Valljon a’ te ſzületési rútságodnak feredöjét
932 

érdemedért közlöttem-é én 

veled? Valljon az én ſzerelmes Fijamnak vérében ſzentségedért öblítettelek-é meg? 

Valljon ama’ terméſzeti vakſágból életednek ſzentſégéért hoztalak-é e’ 

világra?
933

Ha a’ te életednek nyomdokát méltó ítélettel követném, ſoha az én lakó-

helyemnek fényeſségére nem érnél, ſoha egyſzer ſzívedben meg-alutt Lelkemnek 

világa be[n]ned fel-nem gerjedne: mert
934

 [E4v=50] a’ te életednek útai a halál útai, 

a’ te vétkeidnek öſvénye
935

 a’ rémítö gyötrelemnek öſvénye
936

; De bánás nélkül való 

az én jó-kedvem te hozzád:
937

 Változol te, és engemet egeknek Iſtenét változó 

ábrázatoddal imádaſz; de az én Lelkemnek tanátsát a’ változás nem éri, meg-áll, ’s 

meg-marad vég nélkül való idökre.
938

 A’ kit egyſzer ſzerelmemben bé-véſzek, nem 

ſzünik-meg, végezés nélkül ſzeretem.
939

 A’ kiben valaha amaz ártatlan vér bé-

tseppen; forr, nö, az egekig el-árad. Mikor te vétkeidnek mélységében bolyganál, 

valljon nem az én Lelkemnek vezére igazgatott-é
940

 téged? mikor a’ te büneidnek 

                                                 
930

 V1: Az Iſten nem a mi érdemünk ſzerént közli velünk kegyelmét. Ha mi a’ jóban hamar meg-változunk-is, 

de Ö a kegyelemben változhatatlan. 
931

 Őrszó: alutt   
932

 V2: a’ te ſzületési rútságodnak elmosó feredőjét érdemedért 
933

 V2: életednek ſzentſégéért hoztalak-é e’ a’ világosságra? Ha 
934

 Őrszó: a’ te 
935

 1819: a’ te vétkeidnek ösvényi a’ rémítö gyötrelemnek öſvénye 
936

 1791 hibásan: ösvényit 
937

 Mert az Istennec az ö ajándéki, és az ö hivatala ollyanoc, hogy soha azokat meg nem bánnya. Róm 11, 

29 
938

 Minden jó adomány és minden tökélletes ajándéc onnét felül vagyon, melly leszáll az világosság 

attyától, kinél ninczen változás vagy változásnac árnyéka. Jak 1, 17 
939

 V2: nem ſzünik meg ahhoz való ſzerelmem, végzés nélkül ſzeretem azt: A’ kiben valaha 
940

 1726 hibásan: igazgatotté 
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575 

ſokságán nagy kedvedre örülnél, valljon nem az én jó-kedvem fenyitett-é
941

 meg 

tégedet? mikor a’ meg-térhetetlenségre eredtél, valljon ’s nem az én ſzerelmem 

térített-é-meg
942

 tégedet? mikor ſzivednek meg-átal-
943

[E5r=51]  kodott tsalárd 

vóltában hevernél, valljon ’s nem az én lágyító kegyelmem ébreſztett-é-fel tégedet? 

Sokak a’ te gonoſzságidnak érdemi, ’s még-is én mint Atyád nem nézem életednek 

érdemit. Rútak gondolkodáſodnak útai, ’s még-is mint rajtad ſzánakozó Iſtened 

fedezgetlek tégedet. Moſtan valljon gondolkodol-é én felölem magadban? óhajtod-é, 

hogy ſzerelmem meg-vontam? valljon büneidnek rútságát gyülölöd-é magadban? 

valljon ártatlan életnek kívánsága ötlik-é elmédben? valljon az én beſzédemnek 

tölteſz e’ világi jóknak elmélkedésére; alig jut eſzedbe vagy egyſzer, hogy légyek én 

néked teremtö Iſtened, ’s még-is én ſoha nem
944

 [E5v=52] felejtlek-el tégedet: 

me[n]nyi ſok bünt füzſz egymáſ után életedben, mikor engem egyſzer alig véſzſz-bé 

elmédben, ’s még-is én büneidböl tiſztogatlak naponként: mennyi ízben rútítod-meg 

vétkeiddel az én áldott törvényem, mikor egyſzer alig mutatſz ártatlanſágnak jelét, ’s 

még-is én kéſzítgetem ſzámodra az ártatlanságank jutalmát. Mit búſúlſz hát 

ſzerelmes Hívem, az én ſzerelmemnek kárán? nem hagylak-el, meg-maradſz 

ſzerelmemben mind végig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

580 

 

 

 

[9.1.] 

A’ KEGYES HIV.
945

 

 

 

IGazſágot itélö nagy Iſten, mire juték én a’ te igazſágodnak ítéleti elött! Bezzeg igen 

meg-aláza engemet el-fajúlt életemnek veſzélye: mert noha a’ te édes beſzéded Ur 

Iſten éleſztget, a’ te bünösökhöz való jó kedved táplál, és Atyai ſzerelmednek nagy 

vólta bíztat; de óh URam! ſiráſra változott életemnek
946

 [E5r=53] ideje, a’ háború el-

fogott, ’s bennem lelkem tsak forr, ’s búsul minden reménség nélkül. Tsak váratlan 

                                                 
941

 1726 hibásan: fenyitetté 
942

 1726 hibásan: téritetté-meg 
943

 Őrszó: ko- 
944

 Őrszó: felejt- 
945

 V1: Nagy tusakodása a’ Léleknek [1794: Nagy tusakodása Léleknek], hogy az idveſſégnek ’s meg-térésnek 

idejét el-múlatta, ennek eſzközeit meg-vetette, ’s már az el-múlt idöt viſzſza nem hozhatja, és ezért magát az 

Iſten’ jó-kedvével nem-is bíztathatja.  [1819: nem is bíztatja.] 

946
 Őrszó:ide- 
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el-jöve a’ mit rettegek vala: el-ére a’ büntetés a’ mellytöl félek vala: Jaj Iſtenem, 

melly gyakorta említem a’ meg-térésnek idejét! melly ſokſzor jut eſzembe, hogy el-

múlattam a’ pénitentziának napját. Nem tudtam, hogy illy rettenetes Iſten légy, nem 

gondoltam, hogy büneimben el-hagynál. A’ te édes beſzédidet el-hagyám, mikor 

boldogúl élnék, ’s ihon már nem érzem ſzent igédnek erejét. A’ te hivatalodat el-

múlattam, mikor külsö dolgaimban forgolódnám, ’s ihon már nem hívſz engem mint 

egy meg-vetett bünöſt. A’ te ſok ſzép ígéretidet ſemmire betsüllém, ’s ihon már 

harag, halál és kárhozat várja nyavalyás életemnek végét. A’ te fenyegetéſiddel nem 

gondolék, mikor
947

 [E5v=54] még életemnek virága ſok jókkal hízelkedék 

magamnak
948

, ’s ihon már a’ ſzüntelen kételkedés fenyeget. Beſzédemben nem lehet 

immár öröm, tsak jaj, átok az én nagy bolondságom! Által-mentek én rajtam minden 

haragodnak habjai,
949 

rettentéſid meg-háborítottak engem, ’s búsúláſid földhöz 

vertek engemet. Szegény vagyok, nem tudom hova fogjak;
950

 földre eſtem, nem 

tudom, hová legyek; el-rémültem, nem tudom hol múlaſſak. Mi haſzna már, hogy a’ 

hívságoſ beſzédért el-múlattam a’ te édeſ beſzédedet? Vajha még kis gyermekké 

lehetnék, nem távoznám,
951

 de ſzemlélném a’ te házadnak ſzépségét! Vajha meg-

térne el-hervatt ifjúságomnak ideje, úgy viſelném
952

, hogy ſzüntelen meg-

emlékezném
953

, hogy még az ítéletre kell mennem! Vajha még az lenne, hogy 

magához hivna engem az én
954

 [F1r=55] Iſtenem, bár el-vetne mint engedetlen 

Hívét
955

, ha e’ világnak minden javait-is el-nem hagynám, ’s ö hozzá azonnal nem 

futamnám! Vajha édeſdeden ſzólna nékem az égböl, bár ſiketség ſzállana rám 

azonnal, ha ſzívemben mindjáráſt nem rejteném! Vajha a’bün botsánatot igérné-meg 

énnékem, bár a’ kárhozat lenne az én jutalmam, ha az én titkoſ vétkeimböl 
956

 ſiró 

ſzemekkel ö hozzá nem térülnék! De látom, le-tötte már az ö irgalmaſságának 

igéjét
957

, igaſságát támaſztotta ellenem; le-tötte már az ö hívogató jó-kedvét, ’s úgy 

tetſzik , az én tsalárd ſzivemnek gondolkodáſira bizott engemet; meg-ſzünt 

                                                 
947

 Őrszó: még 
948

 V1: hízelkedék magának, ’s ihon már a’ ſzüntelen 
949

 A te haragod rejám szállott, és minden te habjaiddal  nyomorgattál engemet. Zsolt 88, 8 
950

 V2: nem tudom hova folyamodjam, földre eſtem, 
951

 V3: nem kerülném, de ſzemlélném 
952

 V2: úgy viselném magamat, hogy 
953

 1726 hibásan: emlekezném 
954

 Őrszó: Iſte- 
955

 V2: engedetlen Szolgájá,  ha e’ 
956

 Az én titkos  büneimtöl tisztits meg engemet! Zsolt 19, 3 
957

 V5: az ö irgalmaſságának idejét,  igaſságát támaſztotta  
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615 

 

 

 

idveſséges áldott ſzent ígérete, de
958

 úgy tetſzik a’ pokollal fenyeget. Oh világnak 

hizelkedö javai, bezzeg véletlen ki-ejtétek
959

 az én Iſtenemnek kedvéböl! Miért 

néztétek, óh én keserveſ ſzeme-
960

 [F1v=56] im! A’ hirtelen el-változó jókat 

régenten? Miért hogy nem vöttétek
961

 eſzetekbe, hogy mind azok rothadás alá-

vettettnek, el-múlnak, és tsak keſerüséget nemzenek? Miért hogy nem néztétek a’ 

tsillagzó
962

 egeket, mellyek beſzéllik az URnak nagy erejét, és hirdetik a’ teremtett 

állatokhoz az ö nagy ſzerelmét? Ihon már mit ére el-tévelyedett idöm; nagyobbra 

betsülém gyönyörüſégemnek idejét, mint meg-téréſemnek idejét, ihon meg-

téretlenſégre jutottam. Oh én nyavalyás eltévelyedett bünös! 
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[9.2.] 

AZ ISTEN.
963

 

 

 

KEſerüségben bé-merült ſzerelmes Hívem, miért hiteted-el magaddal, hogy el-

vétetett te töled  a’ te meg-téréſednek ideje? Emlékezzél-meg arról, hogy ſokaknak 

én meg-téréſeknek óráját akkorra halaſztottam, mikor a’ fekete kopor-
964

 [F2r=57] 

sóba ſzálla-nak. A’ rémitö utólsó ſententzia tsak azokra tartozik, kikkel ſoha bün-

botsátó kegyelmemet nem közlöm: Azok mennek ama’ kénköves tóba, a’ kik e’ 

födön nyavalyás bünös napjokon ſoha nem keſergenek. Keſeregſz te térhetetlen 

vóltodon, de azzal én elöttem meg-téréſedet jelented. A’ ſzivben indúlt keſerves 

állapot
965

, az én ſegítségem te benned az én hozzám való jutásra; A’ kibe ér a’ 

kereſztfán meg-lött váltság, ſiralmat nemz az embernek
966

 ſzívében. Nézd-el e’ 

világnak fiait; mentöl bövebben nyújtom ö reájok az én javaimat az égböl, annál 

nagyobb ö közöttük a’ vétkeknek öröme
967

. Mikor azért te elmédben vétkeiden 

keſeregſz, eſzedbe vedd, hogy távol vetettelek én tégedet a’ térhetetlen bünösöknek 

                                                 
958

 V2: ſzent ígérete, és úgy tetſzik a’ pokollal fenyeget. 
959

 V4: bezzeg véletlen kiejtenek az én Iſtenemnek kedvéböl! 
960

 Őrszó: im. 
961

 V1: nem vettétek eſzetekbe 
962

 1791: nem néztétek a’ tsillagozó egeket 
963

 V1: Míg az Ember él, a’ meg-térésnek-is ideje fenn vagyon. A’ meg-téretlenségen való kesergés, a’ meg-

térésnek jele. Bóldogok a’ kik ſirnak; mert meg-vígaſztaltatnak. 
964

 Őrszó: sóban [!] 
965

 V2: A’ ſzivben indúlt keſerves bánat, az én ſegítségem 
966

 V3: ſiralmat nemz azoknak ſzívében. 
967

 V2: annál nagyobb ö közöttük a’ bünökben-való öröm. 
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ſeregétöl: nehéz ugyan ez életben a’ keſerüségnek napjait viſel-
968

 [F2v=58] ni; de 

mikor máſokra világi örömöknekmérges jutalmi érkeznek, te akkor ez kis 

ſiralmidnak édes gyümöltsével kezded lelkedet legeltetni. E világ fijainak vig 

kedvek hizlalják ſziveket a’ kárhozatos vétkeknek nevekedésére, te azonban 

ſzívedböl áradott keſerü vizekkel, az örök életnek tsorgó patakira magadnak útat 

nyitſz. Kettös a’ bünösöknek gyötrelmek: mert élnek ugyan ifjúságoknak idején, és 

a’ mint tetſzik útálatos teſteknek kívánságit víg ſzemekkel kö-vetik; de ha látnád 

belül bennek ſzemeket ſziveket, mint a’ hóhér ollyan ellenek lelkek-isméreti; 

azonban
969

 én mint Bíró otta[n] ottan meg-érdeklem ſziveket, hogy meg-tudják, 

hogy ma vagy hólnap az ítéletre kell állani. Nem vádolhat téged’ a’ te lelked-

isméreti; mert ez múlandó örömet félre tévén, büneiden én elöttem éjjel nappal 

keſer-
970

 [F3r=59] geſz. Tudod pedig, hogy bóldogok a’ kik keſeregnek, mert ök meg-

vígaſztaltatnak.
971

 Az utósó ítélettöl-is nem rettegſz, mert valakik ſíráſſal töltik-el 

világi életeket arra való az én itéletem, hogy azoknak ſzemeikröl el-törlöm az ö 

könyhullatáſokat.
972

 A’ mit én tenéked e’ földön életedre adtam, valljon egy 

ſummában mind nem adnád-é
973

 a’ te lekednek váltságáért? Teſtedet valljon ’s nem 

vetnéd-é a’ ſebes égö tüzre, tsak hogy ültethetnéd lelked’ az én ditsöſéges ſzékembe? 

Valljon ma-gadat nem adnád-é akár-melly mártiromságra, tsak hogy lelked 

ſzámláltatnék amaz óltár alatt óhajtozó lelkeknek ſeregébe?
974

 E’ világnak ſzínes 

ékeſségét nem utálnád-é-meg, tsak hogy az én fényes ditsöségemet mind örökké 

nézhetnéd? Boldogtalan, a’ ki földi áldáſomon múlatoz, ha váltſág nélkül lel-
975

 

[F3v=60] ke a’ pokolra ſzáll: Férgek étke annak teſte, jól tudod, a’ ki e’ földön az ö 

teſtének kedvéért ſzegény lelkét rabúl a’ Sátánnak adja: keſerüség annak az ö 

koporsóba ſzálláſa, a’ ki ez világ fényeſsége miatt a’ véghetetlen sötétséget válaſztja. 

Élj bár e’ világi jókkal, mellyeket én tenéked jó kedvemböl engedtem, tsak hogy 

vétkeidnek ſokſágát én elöttem keſerveſen ſzámláljad. Vajki ſok jókat ſzerzettem én 

tenéked, a’ melyeket tartok akkorra, mikor a’ ſok ſzámu ſzentekkel a’ fel-támadás 

után én elöttem meg-jelenſz: fonnyaſzſzad ſzüntelen való bánattal bünnel neveltt 

                                                 
968

 Őrszó: ni, 
969

 V2: lelkek-isméreti; mert én mint Bíró 
970

 Őrszó: geſz. 
971

 Boldogok, az kic  sirnac: mert ök megvigasztaltatnac. Mt 5, 4 
972

 Es az Isten eltöröl minden könnyhullatástaz ö szemekröl …, Jel 21, 4 
973

 1794 hibásan: nem adnál-é 
974

 látám az oltár alatt azoknac lelkeket, kic megölettettek vala az Istennec beszédéjért Jel 6, 9b 
975

 Őrszó: ke 
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teſtedet; vajki ſzéppé téſzem ez romlandó teſtedet,
976

 mikor uj erövel a’ földböl fel-

emelkedel: mert haſonlóvá téſzem én a’ teſtedet az én ſzerelmes Fijamnak ditsöséges 

teſtéhez: hagyd-el magad, ’s veſd földre ez hirtelen el-változó
977

[F4r=61] 

ditsöſégedet, majd a’ ſzép fényes felhöbe mellém véſzlek, és az én orſzágomban 

magam ditsöségével ékesítlek. Ládd-é melly jó a’ te büneiden való abból keſerves 

életed, ládd-é minémü kedves én elöttem a’ te ſiralmidnak ideje, és ládd-é melly ſok 

jókkal töltöm én bé a’ te bánatidnak
978

 napjait. Ne rettegj azért a’ te bánatidnak nagy 

vóltán; mert abból tudhadd-meg, hogy én a’ te Iſtened vagyok, és téged’ ſzivemböl 

ſzeretlek. 
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[10.1.] 

A’ KEGYES HIV. 
979

 

 

 

SEregeknek URa, a te útaidtól el-tévelyedett juhaidnak legeltetö páſztorok!
980

 én 

nyavalyás meg-romlott bünös terméſzetem, úgy tetſzik, lelket vön magának, midön 

a’ keſerves léleknek biztatáſát ſzentséges ſzádnak beſzédéböl hallám: moſtan véſzem 

eſzembe, óh URam! hogy a’ töredelmes ſzivnek böséges égbéli jutalma tétetett-le te 

nálad.
981

 [F4v=62] Irgalmas vagy te URam, régi Atyáinknak könyörülö Iſtenek. Nem 

tsuda, hogy a’ magokban el-epedet lelkek te hozzád folyamodnak: nem tsuda, hogy 

a’ kiknek reménségek már e’ földön meg-alutt, te hozzád bátorító Iſtenhez tellyes 

bizalommal járulnak. A’ te irgalmaſſágodnak útai vajki ſok bünöſöket legeltetnek Ur 

Iſten; vajki ſok kétségbe-eſendök vannak
982

 ſzéllyel e’ bujdosásnak helyén, kiknek 

ſzemeik kegyelmedre meg-hajlott fövel néznek, hallván a’ te igédnek rendiböl melly 

jó és melly könyörülö Iſten légy te URam. Várván vártam e’ kegyelemnek óráját, 

mellyben büntöl meg-erötlenült lelkem még te hozzád édes URához bé-lépne: örül 

már a’ lelkem, örülnek belsö réſzeim, és úgy tetſzik, új világra ſzülettem. De óh 

                                                 
976

 Mert szükség, hogy ez  rothadandó természetet öltözzéc magára ..., 1Kor 15, 53 
977

 Őrszó: ditsö- 
978

 1794 hibásan: töltöm én bé a’ te bánatidnak nagy vóltán; 
979

 V1: Tudja ugyan a’ bünös, hogy az Isten hajlandó a’ kegyelemre; de háborog, hogy rút vétkeinek meg-

gondolása véletlen és hirtelen való félelmmel ismét úgy el-borítja, hogy ſemmi vígaſztalást bé-nem vehet. 
980

 Az békességnec Istene pedig,  ki az halálból kihozta az juhoknac … pásztorát, … az mi Urunc Jésus 

Christust …, Zsid 13, 20 
981

 Őrszó: Irgal- 
982

 V1: ſok kétségbe-eſendök vagynak ſzéllyel 
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URam! mentöl tovább elmélkedem felöled,
983

 [F5r=63] annál ſürübb az én lelkem 

ellen a’ vétkeknek ſerege: Félek URam, nem tudom mit reménljek, reſzket bennem 

minden réſzem, úgy tetſzik; mert te URam a’ bün ellen igaz vagy: ſzent igédben 

meg-eméſztö tüz a’ te neved 
984

, úgy hallom; A’ bünt ſoha büntetlen nem hagyod,
985

 

meg-ſujtolod kik útaidban nem járnak, meg-eméſzted kik hóltig a’ bünben élnek. 

Tudod URam e’ világnak undok mérgét: jól eſméred ki mint él, ’s még tsak gondol-

is titkon.
986

 Ha immár én romlott vóltom meg-nézem, mit várhatok, hanem hogy 

meg- útálj, meg-ölj, és meg-eméſzſz engemet; mert én URam nem tsak bünös 

vagyok elötted, hanem a’ bünben ſzintén bé-merültem, avagy inkább tellyeſſéggel 

bünné lettem e’ földön. 
987

 Én úgy látom magamban, nints olly ember a’ ki nem 

félne töled, nints
988

 [F5v=64] olly veſzély mellytöl én nem rettegnék. A’ napra-is 

ſzemeimet fel-emelni nem merem, mert az undok bün a’ földre le-von engem. Bár 

minden ſzent talpon elömbe álljon-is, ſoha engem meg-nem vigaſztalhatna az én 

félelmemnek idején. Tsuda URam az én életemnek változó volta; midön az én meg-

keſeredett ſzívemet a’te ſzerelmednek reménységével meg-elevenited, és midön 

bánatimtól ſzintén pihenéſt várnék, imé véletlen melly hirtelen el-borita az én 

büneim miatt való félelem. Ha ſzívemnek kínait URam te elödbe adhatnám, talám 

még a’ te itéletednek idején-is engemet ſzegény félelmes ſzivü teremtett-állatodat 

meg-ſzánnál. Ugy tetſzik énnékem, hogy ſe égen, ſe földön, nints már ſemmi 

könyörületeſség, nintsen a’ ki ſokháborujimra tekintsen; el-fogytanak a’ 

ſzánakozásnak
989

 [F6r=65] napjai, meg-ſzüntenek a’ biztató beſzédek, és ollyan 

löttem mint az idegen
990

 határokon bújdoſó ſzarándok; moſt jut már eſzembe amaz 

iſtenes tanítóknak intéſek, moſt gyötör már az ö intéſekhez való engedetlenségem. 

Hallottam, óh URam! hogy mikor a’ háborunak habjai fel-indúlnak, nem haſznál az 

ezüſtnek ſzám nélkül való ſokſága, nem ſegíthetneka’ tömény-ezer aranyoknak ſzép 

ſzínek, nem bíztathat a’ temérdeki gazdagſág. Tsak ez te töled való félelem 

könnyebbednék rajtam valaha, bár ſzegénység lenne életemnek minden ideje, bár a’ 

teſti éhſég éſ ſzomjúſág követne, bár házanként tsak morſalékok- kal élnék. A’ világi 

                                                 
983

 Őrszó: annál 
984

 Mert az mi Istenünc megemésztö tüz. Zsid 12, 29 
985

 Az Úr …  a bünöst nem hadgyja büntetés nélkül …, 4Móz 14, 18 
986

 V2: ’s még tsak mit gondol-is […]. 
987

 Mert azt, a ki bünt nem ismert, bünné tette értünk …, 2Kor 5, 21 
988

 Őrszó: olly 
989

 Őrszó: nap- 
990

 1794 hibásan: idején 
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ſzorgalmatoſſággal való kereſményem óránként ottan-ottan te elödbe idéz, rettegtet 

én reám függö haraggal, ’s ugyan meg-öl a’ ſiralmas halálnak fenyegetésével.
991

 

[F6v=66] Ha ki látná mikor a’ ſetét éj közelget, ha ki nézné mikor ágyamban 

nyugſzom, ha ki látná meg-ſebhetett lelkemet, irtóznék velem egygyütt múlatni, 

útálná háborodott elmémet, és iſzonyodnék keſerves beſzédimet hallani: Az én 

ſzájam tellyeſ a’ ſok átokkal, ſzívem rakva az illetlen panaſzſzal, elmém kél jár 

ſzörnyü kételkedéssel. Oh én keſerves életem! 
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[10.2.] 

AZ ISTEN.
992

 

 

 

ÉN
993

 vagyok az erös boſzſzú-álló Iſten,
994

 úgy vagyon, és a’ bün ellen fel-lobbant 

búsuláſom ſzéllyel jár e’ földnek minden határin. A’ bünöst mihelyt tetſzik ki-

vágom, meg-ölöm a’ meg-átalkodottat, és az én ítéletemet hirtelen mint az árvizet 

el-küldöm. De jól meg-gondold óh ſzerelmes Hívem! mikor és kik ellen légyen az 

én haragom. Nem bántom én a’ ki hozzám
995

 [G1r=67]  meg-tér, nem ſújtolom a’ ki 

meg-alázza magát, ’s nem rongálom a’ ki útaimban jár. Ha az ember a’ földön nem 

vétkeznék, nem küldeném én reájok a’ nyomorúſágot, nem terhelném ennyi ſok 

fárattsággal, ’s félelemmel ſzíveket nem faggatnám. De gondold-meg a’ Világ 

állhatatlan
996

 vóltát, gondold-meg hozzám való ſzörnyü háládatlanságát; Ha ma jól 

él az ember, hólnap nints olly vétek a’ mellyre nagy örömmel nem mégyen; Ha ma 

ſzomorkodik eſetin, hólnap a’ bünökben vígadóknak tárſaságokban tapſol; Ha moſt 

hozzám mint Iſtenhez bünéért imádkozik, majd továbbá a’ ſok-féle ſzitokkal rakva 

ſzája; Ha moſt hozzám meg-térését ígéri, majd továbbá az ö régi vétkeit elö-véſzi, és 

él a’ mint kedvének tetſzik; Háládatlanſága pedig melly nagy az embernek én 

hozzám: Én adok néki
997

 [G1v=68] életet; ö még-is egéſz minden életét én ellenem 

                                                 
991

 Őrszó: Ha 
992

 V1:  Az Ember ugyan hamar a’ jót el-hagyja, és gonoſzságot tselekſzik, ’s ezért az Isten félelmet, el-

rémülést botsát reája, de nem mind haragſzik Iſten azokra, a’ kikre félelmet botsát; ſöt a Hívekkel az ö 

félelmeikben -is  jelen vagyon. 
993

 1726: hibásan: EN 
994

 bosszu álló  az Úr... Náh 1, 2b 
995

 Őrszó: meg- 
996

 1726: hibásan: álhatatlan 
997

 Őrszó: éle- 
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viſeli; én tartom benne az ö lelkét; ö még-is az én Lelkemet vétkeivel boſzſzontja; én 

ékeſítettem-fel ötet ſzóló ſzájjal és nyelvvel; ö azonban nem hordoz engemet az ö 

nyelvén, hanem olly beſzédekkel rútítja az ö nyelvét, mellyel engemet erös hatalmas 

Iſtent ſzomorít. Innen vagyon már ſzerelmeſ Hívem, az én haragom az emberek 

ellen; Innen vagyon a’ ſok bú, keſergés és ſzívbéli rettegés ö rajtok. Ha az ember én 

hozzám illy háládatlan, nem vólnék erös boſzſzú-álló Iſten, ha el-ſzenvedném; ha az 

én áldáſimmal gonoſzúl él ellenem, nem vólnék én erös Iſten, ha ötet mint a’ tserepet 

meg-nem rontanám.
998

 Miért kedveznék én az én ellenem élö gonoſz embernek 

örökké? Miért hallgatnám-el vétkeinek útálatoſságát, mellyel
999

 [G2r=69] az én 

ſzentſéges lábaimnak ſzékét, a’ földet éktelenül meg-ferteztették
1000

? Tsak féreg az 

ember
1001

 az én tekintetem elött, mint a’ buborék tsak ollyan, mint a’ pára,
1002

 és 

mint a’ ſemmi az én hatalmam ellen. Ha e’ földröl az embert mind el-törlöm, azt 

ítéled, hogy én többet nem formálhatok magamnak? Ha a’ földet meg-ſzólítom, ’s 

el-múlik; azt véled hogy más új földet nem állathatok mindjárt? Mindenható Iſten 

vagyok én: az ég, a’ föld, és valami a’terméſzetben vagyon, mind enyim. Változzék 

az ember a’ mint kedve kívánnya, éljen a’ mint bünben ſzületett: meg-állok én az én 

terméſzetemben, nem változom: igaſság az én útam, mihelyt akarom meg-verem, 

meg-büntetem, és büne ſzerint botsátok ö reá ſzívnek nehéz és félelmes rettegését. 

De arról el-ne feljtkezzél ſzerelmes Hí-
1003

 [G2v=70] vem, nem mind haragſzom én 

azokra, a’ kikre félelmet botsátok, tsak próbálok ſokakat; ſöt jó ſokaknak, mikor az 

én haragommal öket meg-alázom, mert tanulják az én útaimat.
1004

 
1005 

Tudom én ’a 

te félelmedet, mert én botsátottam azt te reád; nem haragomból, hanem hozzád régi 

kedvemböl küldöttem azt ſzívedbe, Nem gyülöllek tégedet, noha te azt itéled 

magadban. Még mikor a’ rettegéſ környül-véſzen- is téged, ott vagyok én te-veled. 

Gondold-meg tsak ſzívednek minden titkait, mikor rettegſz magadban, valljon nem 

elmélkedel-é én felölem mint Iſtened felöl; Valljon nem nyögſz-é ſzívedben én 

elöttem mint édes Atyád elött? Valljon nem ſzánakozol-é, hogy valaha vétkeztél én 

ellenem? Valljon imádkozol-é, hogy te rajtad meg-könyörüljek? Valljon nem 

                                                 
998

 Vö. Jer 18, 4–6 
999

 Őrszó: az 
1000

 V2: a’ földet éktelenül fertéztett? Tsak féreg az ember 
1001

 Mennyivel inkab az halandó ember, az ki  féreg, és az embernec fia,  ki ollyan mint a féreg. Jób 25, 5 
1002

 Mert miczoda az ti életetec? Ollyan mint az pára ..., Jak 4, 14 
1003

 Őrszó: vem, 
1004

 V2: tanulják az én útamat. Tudom én 
1005

 az én útaim nem ollyanoc, mint az ti utaitoc …, Ézs 55, 8b 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



765 

 

 

 

 

770 

 

 

 

 

775 

 

 

 

 

irtózol-é a’
1006

 [G3r=71]  büntöl? Valljon nem kerülöd-é a vétkeſ beſzédü 

embereket? És valljon én elöttem mindenre elégséges Iſten elött nem alázod-é-meg 

magadat? Én tselekſzem ezeket te-veled óh ſzerelmes Hívem! Félelmet botsátok én 

ſokakra, ’s még-is tsak nem-is jut eſzekben, hogy Iſten légyek
1007

 az egekben, meg-

ſebeſítek én ſokakat, ’s még-is lelkekben nem nyögnek én elöttem; meg-verek én 

ſokakat, ’s még-is én hozzám gyógyító Iſtenhez nem foháſzkodnak; bünben élnek 

nagy ſokan, ’s még-is bünöknek botsánatját én tölem nem kérik. Miért? Mert meg-

haragúdtam ö ellenek, meg-utáltam az ö életeket, és minden én kedvemet tölök 

mind örökké el-vöttem
1008

.  Te pedig lám, elmélkedel rólam, lám nyögſz éjjel és 

nappal magadban, lám ſzép foháſzkodáſokat indítaſz ſzívedben,
1009

 lám bánkodol a’ 

te vétkei-
1010

 [G3v=72] den, lám irtózol a’ büntöl, és lám melly alázatoſon járſz 

útaidban elöttem. Az én Lelkem munkálkodik te benned, az én ſzerelmes Fijamnak 

kegyelme ſzállott a’ te ſzívedben, és az én Atyai ſzerelmem környékezett meg 

tégedet. Ne ſiránkozzál azért, és ne búſúlj a’ te rettegéſednek idején, mert én a’ te 

félelmednek órájin veled léſzek, és ſoha el-nem távozom töled.
1011
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[11.1.] 

A’ KEGYES HIV.
1012

 

 

 

SZerelmes Iſtenem, az én bün miatt meg-félemlett lelkem bezzeg tsuda vígaſztaláſt 

vön magának! mert úgy vélem vala URam, hogy nem-is vólnék én már 

emlékezetedben
1013

 a’ te ſzíned elött; azt alítom vala én, hogy az én gonoſzságimmal 

egy tsomóban kötöttél engemet és el-hajitottál
1014

 
1015

 
1016

a’ te ortzád elöl, el-hiſzem 

                                                 
1006

 Őrszó: bün- 
1007

 1842 hibásan: légyen 
1008

 V1: örökké el-vettem. Te pedig lám 
1009

 1819: lám ſzép fohászkodásokra indúlsz ſzívedben 
1010

 Őrszó: den 
1011

 1791: távozom te töled 
1012

 V1: Hálát ad ember az Iſtennek, hogy bünei miatt benne ſzármazott nagy félelmében bíztatja; de még is 

bánkodik, hogy olly bátor nem lehet, a’ mint kívánná, minthogy a’ jóban hamar meg-reſtül, ’s minden dolga 

tsak bün. 
1013

 1726 hibásan: emlekezetben 
1014

 V4: egy tsomóban kötöttél engemet és el-hajtottál a’ te ortzád elöl 
1015

 1842 hibásan: egy tsomóban kötöttél engemet és óhajtottál a’ te ortzád elöl 
1016

 Es ugy mint egy czomóba az én vétkeimet bépeczételvén az én álnokságomhoz adod…, Jób 14, 17 
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vala már, hogy nints már egyéb hátra,
1017

 hanem mint a’ Ka-
1018

[G4r=73] in

 tsak 

reſzketve bújdoſſam e’ földön.
1019

 De óh én reám kegyeſen vigyázó Iſten! áldott légy 

ma és örökké, hogy az én el-hidegült ſzívemet biztató beſzédeddel meg-melegítéd, 

hogy gyakor foháſzkodáſokkal meg-jelenném elötted, sürü nyögéſeket nyújtanék-bé 

elödben, az én hála-adó nyelvemet ditséretekkel meg-indítanám tenéked; tsak hogy 

URam úgy tetſzik, nem lehetek még-is olly bátor a’ mint lelkemben kívánnám: mert 

érzem bennem a’ teſtnek ſzörnyü tuſakodását, érzem bennem a’ tévelygésnek erejét, 

az én régi büneimre való vágyódáſt; és látom, hogy ſzintén azon vétkes ember 

vagyok még ma-is, a’ minémü vóltam ez elött való idökben. Foháſzkodom ugyan te 

hozzád, és úgy tetſzik ſzívemnek töredelmeſségéböl; nyögök ugyan az én 

gondolkodáſimban gya-
1020

 [G4v=74] korta, ’s úgy tetſzik, büneimen való keſerves 

bánattal; de mit tudok URam mondani? Mert látom, hogy a’ nyilván való bünösök-is 

verik az ö melyeket, és sürüen foháſzkodnak te hozzád; hallom ſokaknak az ö 

bünökön való nyögéſeket, a’ kiket tudok, hogy mint a’ vizet úgy iſzſzák a’ bünt; 

talám URam én-is azoknak ſzámok közzül való vagyok! kételkedem-is igen az én 

foháſzkodáſimnak tiſztasága felöl; mert érzem az én romlott terméſzetemnek 

gyarlóságát: holott még mikor tökélletes ſzívvel igyekezem-is te elödbe állani, még 

akkor-is ſzéllyel jár elmém e’ világnak javain; mikor kedves áldozatot igyekezem te 

elödbe bé-nyújtani, még akkor-is ſok gonoſzſág elegyedik az én áldozatimban;
1021

 ha 

mikor édes beſzédeket akarok te elötted ſzólani, ha tekíntem ſok kárhozatoſ mérget 

érzek
1022

 [G5r=75] nyelvem és ajkaim alatt. Örülök, midön ſzámat a’ te ditséretidre 

meg-nyitom; ha tekintem, rút vétkekkel meg-rakodott ſzívböl ſzármaznak az én 

énekléſim: midön én ſzívemnek gondolkodáſit arra hajtom-is, hogy te rólad édes 

Atyámról elmélkedjem, óh undok teſti gondolkodáſok ötlenek elmémben! Ha egy 

fertály órátskát a’ te nevednek ſzentelhetek, azonban késön véſzem eſzemben, hogy 

az én ſzívemnek búja kivánságira tíz órát rendelek. El-tökéllem magamban ſok 

ízben, hogy meg-gyözzem a’ bünre való hajlandóságomat, és e’ világtól 

tellyeſſéggel el-fogjam magam; de óh nagy Iſten! melly állhatatlan indúlatokat érzek 

magamban!  Mennyi fáradtſágot véſzek-fel, miként lépjek fellyebb-fellyebb e’ világi 

                                                 
1017

 1794: nints […] egyéb hátra 
1018

 Őrszó: in 
1019

 búdosó és vándorló légy ez földön! 1Móz 4, 12b 
1020

 Őrszó: kor- 
1021

 V2: elegyedik az én áldozatomban, ha mikor édes beſzédeket 
1022

 Őrszó: nyel- 
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betsületemnek gráditsára! Mennyit futok, hogy töled el-vött
1023

 [G5v=76] múlandó 

javaimat nagyobb rakásra neveljem! Mennyi verijtékek tsepegnek-le teſtemröl, hogy 

e’ földi embereknek kedvekben leheſſek! Minémü tsalárd foháſzkodáſokat forralok, 

hogy büneimnek undokságáit
1024

  titkoljam: azonban alig kezdek a’ te ditséretedhez, 

’s mindjárt el-fáradok: alig hallok egy ígétſkét a’ mennyei hajlékról, ’s már az álom 

bé-zárja füleimet: alig kezdem ſze[n]t Fijadnak érdemét én magamra öltözni, ’s 

azonnal meg-reſtülök: alig kezdek nálad kedvet találni, ’s már tégedet kedvetlen 

életemmel boſzſzontlak. Ha én itt a’ magam dolgairól gondolkodom, igazán azt 

találom, hogy minden én nyögéſim, ſohajtáſim, és gondolkodáſim tsak bün, nyavalya 

és állhatatlan ſzívemnek büntetéſi. Annyira érzem én URam, az én meg-

veſzettſégemet, hogy nints olly nap; nints
1025

 [G6r=77] olly óra, ’s nints olly 

ſzempillantás, a’ mellyben én méltónak kárhozatra
1026

 nem találom magamat. Ugyan 

bé-merültem az útálatos rút vétkeknek tengerében: Innen vagyon édes Atyám 

Iſtenem, hogy akármint ragaſzkodjam a’ te Atyai kegyes biztatáſodhoz; de az én 

állhatatlan elmém ugyan tsak embernek kiált engemet; ugyan tsak eſendönek vádol 

engemet; és ugyan tsak azt vallom, hogy én terméſzetem ſzerént kárhozatot kereſek 

magamnak. Te látod veséknek viſgáló Iſtene
1027

 az én lelkem-eſméretit: de ha e’ 

világnak minden ſzente elömbe állana-is, és a’ te változhatatlan ígéretiddel 

bátorítana-is engemet; de ugyan tsak búsúl
1028

 az én lelkem-eſméreti, mint a’ 

háborgó tenger:
1029

 mert látom én, hogy járáso[m], lépésem, beſzéde[m], 

gondolkodáſim merö bün, ’s merö kárhozatra méltók. Ugyan-is, kitöl
1030

 [G6v=78] 

várhatnék én állandó biztatást? Ha a’ leg-igazabb ember e’ földön elömbe állana-is, 

ugyan tsak ember, vétekre hajlandó, mint ſzintén én; ha a’ leg-ſzentebb elömbe 

jönne-is, ugyan tsak bünben fogantatott, bünös ſzüléktöl ſzármazott, és ma-is velem 

együtt a’ bünnek mélységében kiáltoz. Egyedül te vagy, óh bünösöknek Iſtenek, a’ 

kihez én kételkedö bárányod folyamnám! De te URam olly igaz vagy, hogy még az 

áldott ſzent Angyalok-is bé-fedezik ábrázatjokat elötted; olly tiſzta vagy te Uram, 

hogy e’ ſzéles Világ tiſztátalan te elötted; olly gyors vagy te a’ büntetésben, hogy azt 

                                                 
1023

 Őrszó: mu- [!] 
1024

V4: büneimnek undokságát titkoljam 
1025

 Őrszó: olly 
1026

 1842: én kárhozatra méltónak nem találom 
1027

 mert te vagy sziveknec és veseknec igaz lato Istene Zsolt 7, 10b 
1028

 V2: ugyan tsak búsul ’s nyúghatatlankodik az én lelkem-eſméreti 
1029

 Az hitetlenec pedig ollyanoc lésznec, mint az megháborodott tenger, melly nem nyughatic …, Ézs 57, 

20 
1030

 Őrszó: vár- 
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ſem tudja az ember, melly hirtelen fejére ſzáll a’ te haragodnak oſtora. Holott
1031

 

azért, én teremtö Iſtenem! illy veſzettségre jutott életem, illy utálatos fertöjébe a’ 

vétkeknek keveredtem, mitſoda vakmerö vól-
1032

 [H1r=79] nék én, ha illyen igaz és 

ſzent Iſten elött meg-mernék állani. 
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[11.2.] 

AZ ISTEN.
1033

 

 

 

OH én meg-keſeredett bárányom! ne elmélkedjél tsak arról, melly igaz és ſzent Iſten 

vagyok én. Tudom én, hogy bünös ſzüléktöl ſzármaztál, és bün-nélkül ſoha e’ földön 

nem élhetſz. Gondolkodjál arról-is kérlek, minémü Iſtene légyek én a’ bünösöknek. 

Nints olly vétkes ember e’ földön, a’ ki valaha valami kegyelmeſségemet nem 

kóſtolta vólna. A’ ki ſoha engemet nem kereſett-is fel-kereſtem
1034

 én ötet, és az én 

kedves ſeregembe bé-hoztam; A’ ki ſoha tiſzta ſzívböl nem kiáltott-is hozzám, ugyan 

nem mind vetettem-el öket;  A’ ki ſoha jót én-elöttem e’ földön nem tselekedett-is, 

meg- hajtottam az ö ſzívét és a’ jóra munkálkodóvá töttem. Hát te, óh ſzerelmes Hí-

1035
 [H1v=80] vem, mit kételkedel? Tudom én, mennyi ſok ízben kereſtél te engemet 

ſzívednek gondolkodáſiban; hallottam én, minémü meg-keſeredett ſzívböl 

foháſzkodtál én hozzám gyakorta; láttam én a’ te életedben, mennyi ſok jó- 

téteményekkel ékeſitetted lelkedet. Nem kell nékem a’ ſzín-mútató kevély; az 

alázatos ſzívü kedveſ az én ſzemem elött a’ ki büneitöl retteg, az várhat áldáſt én 

tölem a’ maga fejére; a’ ki bünein keſereg, nem nézem kevés fogyatkozáſit, 

ſzánakozni ſzoktam én azon. Soha egy meg-térö bünöſ-is én elölem üreſsen el-nem 

ment; ſoha egy töredelmes ſzívet-is én el-nem rontottam, hanem éleſztgettem, 

kötözgettem, és meg-gyógyítottam. Söt ha az én Iſteni terméſzetemet tudnád, 

ſzerelmes Hívem, e’ háborgó kétséget ſzívedben tovább nem tartanád: mert ſo-
1036

 

[H2r=81] ha nints olly ſzeretettel ékeſittetett anya, a’ kinek ſzíve annyira
1037

 meg-

                                                 
1031

 V2: Mivel azért 
1032

 Őrszó: nék 
1033

 V1: A’ jóra való erötlenségben-is ſegíti Isten az embert, mint az édes Anya az ö járni kezdö gyenge 

Gyermekét. 
1034

 1842: engemet nem kereſett-is felkerestettem én ötet 
1035

 Őrszó: vem, 
1036

 Őrszó: ha 
1037

 1726 hibásan: annyíra 
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eſsék gyermekinek nyavalyájin
1038

, mint én a’ bünösöknek Iſtenek ſzoktam 

ſzánakozni az én hozzám térendö vétkes embereken; tsak elmédben ſem tudnád 

venni, melly kitsíny kegyes élet könyörületeſségre hajt engemet. Mint a’ lábra indúlt 

tsetsemöt félti az anya a’ veſzedelmes eséſtöl, úgy óltalmazom én ez moſtanában 

ſzületett lelket a’ vétkeknek akadályitól. Nem akarom én, hogy az én-ſzerelmeſem 

büneiben meg-haljon, hanem az az én Atyai kivánságom, hogy mentöl hamarébb 

meg-térjen és éljen.
1039

 Ha tellyes életében valaki utálatos vétkekben gyönyörködöt-

is, de ha tsak ma én hozzám teremtö Iſtenéhez fel-kiált-is
1040

, el-felejtkezem régi 

álnokságiról, és az én fényeſséges orſzágomra méltóvá téſzem ötet. Soha egyetlen-

1041
 [H2v=82] egy hozzám térö bünös elött-is nints az én orſzágomnak ajtaja bé-téve, 

Söt nyitva áll éjjel és nappal az én kegyelmemnek tárháza, és kezeimet ki-terjeſztvén 

hívok én mindeneket a’ lelki ſzomjúſágot enyhítö forrásra. Hallod-é, mikor én az én 

ſzentséges ſzájamból azt mondom? Jertek én hozzám bünösök, fijaim nékem 

legyetek, mert én-is Atyátok léſzek. Jertek én hozzám ſzegények, és vegyetek tölem 

pénz nélkül a’ ti lekeiteknek örök életre tápláló ételt és italt.
1042

 Még a’ kö-ſziklát-is 

meg-repedeztetem én,
1043

 és abból-is táplálom én az engemet ſzomjúhozó lelket; 

még az egeket-is meg-ſzaggatom én, és ki-öntöm az én hozzám óhajtozókra az én 

drága Lelkemet;
1044

 még az én orczám elött repesö ſzent Angyalokkal-is eledelt 

kéſzíttetek én az én kedvemet éhezö bünösöknek e’ földön:
1045

 [H3r=83] még mikor 

távol vólna-is tölem a’ bünös, tsak láſſam felém való ſzándékát, elejibe mégyek 

én,
1046

 meg-ölelgetem én, ölembe véſzem én, és házamnak böségével kedve ſzerint 

ékesgetem ötet. Nints ſoha a’ földön olly iſtentele[n] gonoſzság, melyet az én 

kegyelmem meg-nem halad, tsak meg-ne átalkodjék a’ bünös. Kedvesb én elöttem 

ezer bünös embert kebelembe venne[m], mint egy bünén bánkodónak ſiralmas kínait 

                                                 
1038

 Vallyon  elfeledkezik-é az anya az ö kis gyermekéről, ugyhogy ne könyörüllyön az ö méhénec fián? ha 

az elfeledkezne, de nem feledkezem el én te rólad. Ézs 49, 15 
1039

 Nemde kévánatossággal kévánom é én  hogy az hitetlen meg hallyon, azt mondgya az Úr: Nemde 

inkab, ha meg terend az ö útairól, hogy  éllyen? Ez 18, 23 
1040

 V2: fel-kiált [...], el-felejtkezem 
1041

 Őrszó: egy 
1042

 És lészec néktec Atyátoc, és ti lésztec nékem fiaim, és leányim, azt mondgya az mindenható Isten. 2Kor 

6, 18 
1043

 Meghasitotta az kösziklákat az pusztában, es inniok adott nékiec ..., Zsol 78, 15 
1044

 És mindnyájan egy lelki italt ittac,  ittanac pedig az lelki kösziklából, a melly öket követi vala, az 

köszikla pedig Christus volt. 1Kor 10; Mert vizeket töltöc ki az szomjuhozóra, és folyóvizeket az szárazra; 

kitöltöm az én lelkemet az te magodra …, Ézs 44, 3Káldi, Bécs, 1626: … ki-öntöm az én lelkemet a te 

magodra … 
1045

 Őrszó: még 
1046

 Utalás a tékozló fiú történetére. Vö. Luk. 15, 20 
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néznem a’ veſzedelmes pokolnak kínai köztt. Meg-gondold kegyes Hívem, ki 

vagyok én, ’s minémü indúlattal légyek én az én orſzágom felé kivánkozó bünöshöz. 

Az Ádámot
1047 

 ennen-magam ſzólítám-meg a’ kertben, és az ö ſzivének rettegéſét 

örök életnek édes ígéretivel bíztatám. Az Illyést
1048

 nem hagytam, hogy a’ bünnek 

fulánkja meg-ölné, de tüzes ſzekérben fel-emel-
1049

 [H3v=84]tem magamhoz, a 

Móſeſſel
1050

 mint barátommal, úgy beſzéllgettem én; az Ábrahámnak
1051i

 ugyan 

meg-eſküdtem én az én ſzentſéges ſzivemre, és töle ſzármazandó maradékinak ſok 

ſzép áldáſimat igértem. Mit kételkedel hát, óh el-rémültt báránykám! én bennem 

tégedet ſzeretö Iſtenedben? Nintsenek ugyan motsok nélkül a’ te én hozzám való 

foháſzkodáſid, mert te is bünös vérböl ſzármaztál; de nem nézem én a’ te 

foháſzkodáſidnak rútságát, hanem nézem a’ te töredelmes ſzivedet, és az én hozzád 

hajlandó tellyes ſzerelmemet. A’ te nyögéſidnek hangja ollyan az én fülemben, mint 

az ártatlan galambotskának nyögése: a’ te ſzivednek gondolkodáſi ollyanok én 

elöttem, mint az én lelkem ſzerént való áldozatnak illatja. Eſmérj-meg engemet édes 

Atyádat immár valaha, végy eröt, meg-ſe-
1052

 [H4r=85] gítlek tégedet; pihenjél-meg, 

’s tedd-le a’ kételkedésnek beſzédét, mert kedves vagy elöttem, ſoha neved nálam 

feledékeny
1053

 nem léſzen. 
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[12.1.] 

A’ KEGYES HIV.
1054

 

 

 

URam, ſzabados tselekdetü nagy Iſten! igaz vagy te és a’ te bíztató beſzédedben 

kételkedés nem lehet. A föld-is a’ mellyen állok örül a’ te édes beſzédidnek 

ſokságán, zengnek a’ meg-téröknek füleik a’ te bün-botsátó kedvednek hirein. De óh 

URam, irgalmaſságnak Iſtene! bezzeg igen meg-veſzett az emberi terméſzet e’ 

földön, bezzeg igen meg-romlott az ember, és a’ földön el-oſzlott bünöſök között, 

                                                 
1047

 Vö. 1Móz 2–4 
1048

 Vö. 2Kir 2 
1049

 Őrszó: tem 
1050

 Vö 2Móz 3 
1051

 Vö. 1Móz 17 
1052

 Őrszó: gít- 
1053

 V3: neved nálam feledékenységben nem léſzen. 

1054
 V1: Az Isten vígaſztalásit-is gyakran a’ Bünös kételkedve hiſzi, látván és hallván hogy a’ nagy Szentek-is, 

mint Dávid, az ö ítéletitöl rettegtek. 
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bezzeg nagy gyar- lóság fedezte-bé az én lelkemet-is. Hallom URam a’ te ſzép 

vígaſztaláſidat, és hiſzem; de felette
1055

 reſzketéſſel és kételkedéſſel hiſze[m]; mert az 

forog az én bünös
1056

 [H4v=86] elmémben, hogy nem ſzereted te ſoha a’ gonoſzt, 

ſoha az Iſtentelen a’ te ſzíned elött meg-nem-áll
1057

; ſoha e’ világ fijai a’ te 

mennyben kéſzittetett vatsorádhoz
1058

 nem ülnek. Én pedig óh URam! melly gonoſz 

vóltam az én anyámnak emlöjétöl fogva: melly bünös vagyok az ég és a’ te ſzíned 

elött; mennyi az éniſtentelenségem, mellyel életemnek napját mind ez ideig 

terheltem! Ha a’ te ítéleted Ur Iſten, elmémben nem forogna, talám a’ bün alatt el-

bádgyadott lelkem valami kis nyugovást kaphatna, de mint a’ mélyſég, ollyanok 

URam a’ te ítéletid. Tüz jár URam a’ te orczádnak elötte, mellytöl tsak 

gondolkodáſimban-is
1059

 rettegek; ſzélvéſzek vannak URam környülötted, 
1060 

melynek tsak hire-is el-bádgyaſzt. Az eget te az itéletdben meg-ſzólítod, ’s el-

múlik;
1061

 az hegyek, a halmok, és köſziklák
1062

 [H5r=87] tsikorgáſſal el-változnak. 

A’ te ſzódnak retteneteſségét ki ſzenvedhetné-el Ur Iſten, a’ Tsak ſzólſz te URam, a’ 

bünösök el-mennek a’ kínoknak útára; tsak parantsolſz te, ’s te itéletedben? Ki 

merne tsak meg-jelenni-is a’ meg-haragutt Báránynak ſzéki
1063

 elött? ki-vettetnek a’ 

külsö ſetétsgre. Itt léſznek a’ bünösöknek ſzörnyü jajgatáſok; itt léſznek a’ bünökben 

élöknek rettenetes ſikóltáſok, és itt léſznek a’ kárhozatra valóknak fogok 

tsikorgatáſok.
1064

 A’ Dávid ſzived ſzerint való fijad vólt, ’s még-is így eſedezik 

elötted: Ne ſzállj itéletbe én velem ſzegény ſzolgáddal, mert a’ te tekinteted elött egy 

teſt-is meg-nem tartatik.
1065

  Hát én URam mit ſzóljak te elötted igaz Biró elött? 

Irtózik URam az én teſtem, midön jut eſzembe az itéletben a’ te rettenetes haragod; 

mert URam vétkeztem, bünös vagyok
1066

 [H5v=88] elötted. Az én gyermekségemtöl 

                                                 
1055

 1791: felette nagy reſzketéſſel 
1056

 Őrszó: el- 
1057

 1726  hibásan: megnem-áll 
1058

 Vö. Luk 14, 15−24 és Bódogoc azoc az kic az báránnac menyegzöjénec vaczorájára hivattatnac. Jel 

19, 9 
1059

 1842 hibásan: gondoskodásimban 
1060

 Eljö az mi Istenünc és nem halgat; megemésztö tüz vagyon ö elötte, és ö környüle eröss forgo szél. 

Zsolt 50 
1061

 Az ég és az föld elmúlnac, de az én beszédim semmiképpen el nem múlnac. Luk 21, 33 
1062

 Őrszó: tsi- 
1063

 És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, 

a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának  ama nagy napja; és ki állhat 

meg? Jel. 6, 16−17; Mert mindnyájan elö állatunc az Christus itélöszéie eleibe. Róm 14, 10 
1064

 Es az haszontalan szolgát vessétec az külsö setétségre; ott lészen sirás és fogaknac czikorgatása. Mt 25, 

30 
1065

 Ne álly itéletbe az te szolgáddal, mert egy igaz sem találtatic te elötted …,  Zsolt 143, 2 
1066

 Őrszó: elö- 
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való büneim kiáltnak én ellenem te hozzád, mint a’ Sodomának bünei.
1067

 Jól tudom, 

jól eſmérem, melly hijábavalóvá löttem
1068

 én ez halandó életben. Én URam ’s én 

Iſtenem, nintsen a’ kiben biznám; El-titkolnám vétkeimnek rútságát; de jól tudod, 

mert vétkeimet fel-irtad. A’ föld ki-mondja a’ mellyeket tselekedtem, és a’ magam 

lakó-helyeim bizonyſágim ellenem: magam-is meg-vallom, mert látom, nem 

tagadhatom. El-eſtem, ’s el-tévelyedtem te töled élö-vizeknek Kútfejétöl.
1069

 Jaj 

énnékem! meg-gyözött vétkeimnek rút mérge, el-rémített a’ te ítéletednek 

retteneteſsége. Vajha nem ſzülettem vólna az én vétkes anyámtól, nem félnék moſt 

a’ te ítéletedtöl! avagy ha meg-hóltam vólna mihelt jöttem világra, nem várnék olly 

rettene-
1070

 [H6r=89] tes gyötrelmet. De mit mondjak? jaj énnékem, miért ſzülettem 

világra? ’s még nagyobb jaj, hogy életemet magamra ’s e világra költöttem! Nints 

mit tennem, mert én azt igy érdemlem. Igaz légy te URam igaz itélö Biró, ’s 

maradjon a’ dítséret te néked; nékem pedig a’ ſirás, a’ gyalázat, és a’ véghetetlen 

rettegés. 
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[12.2.] 

AZ ISTEN.
1071

 

 

 

ÓH kéſedelmes értelmü
1072

 Hívem mind azoknak értelmére a’ melyeket ſzóllok 

tenéked! minémü ſok Atyai biztató ſzókat hallottál ez ideig az én ſzentſéges 

ſzámból, ’s még-is ennyire kételkedel az én ſzerelmemben
1073

. Ugy vagyon, meg 

kell lenni az én ítéletemnek; mert meg-mondottam, és e’ ſzéles földre minden 

népeknek ki-adtam; mert minden teſtnek vége el-érkezett,
1074

 a’ bün az égig 

nevekedett 
1075

 
1076

ez földröl, és engemet igaz ítélö Birót ſiettet
1077

 [H6v=90] az el-

áradott gonoſzság; és bizonyára retteneteſ léſzen az a’ nap. Az én haragomnak napja 

                                                 
1067

 Vö. 1Móz 13 
1068

 bizonyára merö hiába valóság minden ember miglen élis. Zsolt 39, 6b 
1069

 az víz mellyet én adoc néki, lészen ö benne öröc életre folyó viznec kútfeje. Jn 4, 14b 
1070

 Őrszó: tes 
1071

 V1: Az Isten ítéletinek napja, a’ moſt ſiró ’s meg-térö Bünösöknek, nem haragnak és ſiralomnak; hanem 

örömnek és ſzabadúláſnak napja léſzen. 
1072

 V2: kéſedelmes ſzivü Hívem 
1073

 V2: kételkedel az én ſzerelmem felöl. Ugy vagyon 
1074

 Minden testnec vége elközelget én elöttem…, 1Móz 6, 13 
1075

 V1: a’ bün az égig nevelkedett ez földröl 
1076

 Mert az ö bünei szinte meggyülvén az égig hatottanac ... Jel 18, 5 
1077

 Őrszó: az 
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léſzen ez a’ nap,
1078

 
1079

 és ki-öntöm azokra az én buſúláſomat
1080

 ezer iziglen, a’ 

kik engemet irgalmas Iſtent ſok- képpen ingerlettenek. Egybe gyüjtöm én akkor az 

ég alatt el-ſzéllett minden nemzetet. Igaſságos ítéleltet mondok akkor mindeneknek, 

hogy ki-ki életének
1081

 méltó jutalmát el-végye. A’ titkon lappangó bünöket világra 

hozom, és minden népeknek tudtokra adom. Az én ſzerelmes Fijam a’ kire biztam 

az ítéletet, a’ ſzékben le-ül; kinek-kinek mellette léſzen minden álnoksága; vádolják 

az én ſzolgáló ſzent Angyalim; az ördög- öknek ſetét ſerege; a’ helyek, a’ hol a 

gonoſzságot tselkedték; kiált az ég és a’ föld; az én könyveim meg-nyittatnak,
1082

 

kinek-kinek vétke meg-jelentetik. Hallaſz ott
1083

 [I1r=91] rettenetes jaj-ſzókat, 

hallaſz [I1r=91] rettenetes jaj-ſzókat, hallaſz ſiralmas panaſzokat, hallaſz 

átkozódáſokat, és iſzonyú rettenetes gyötrelmet. Meg-ſzemlélem akkor, kik vóltak 

e’ földön az én gyülölöijim, kik vóltak az én beſzédemhez engedetlenek, kik nem 

jártak az én ſzentsé- ges törvényemben, kik vóltak a’ bünben gyönyörködök, 

föſvények, paráznák, gyilkoſok, kik vóltak kemény nyakuak, és egy ſzóval 

mindenféle bünösöket rendben állatok, és ki-ki mint élt a’ ſzerént léſzen a’ fizetés. 

De emlékezzél meg arról óh ſzerelmes Hívem! az én itéletemnek napja nem 

ſiralmos napod léſzen tenéked, hanem örömednek és meg-ſzabadúláſodnak napja; 

mert kedvet találtál én elöttem, kedves a’ te lelked én nálam, kedves a’ te életed e’ 

földön, és az én Lelkem gyönyörködik te benned. Örült az én ſzívem, mi-

1084
[I1v=92] kor az én házamban ſietni láttalak;vígadtam, mikor buzgó 

foháſzkodáſidat ſzemléltem,
1085

 mikor ſóhajtáſidnak ſokſágát ſzámláltam, mikor sürü 

imádkozáſid ſzékem elejibe állottak. Gerjedeztem a’ te ſzép lelki ſzelídſégeden, a’ te 

alázatos gyakor térd hajtáſidon, és az én felölem való ſzent beſzélgetéſiden. Tetſzett 

nékem, mikor az én ſzegényeimet tápláltad, mikor az én rongyoſimat ruháztad, 

mikor az ártatlant ſoha nem nyomorgattad.
1086

 Utaidban mindenütt ott vóltam én te-

veled, lépéſidet igazgattam mindenkor. Tudom én, melly könyörülö vóltál te itt e’ 

földön; tudom melly igen keſergettél a’ keſerves életüeknek keſerüségeken. Láttam 

                                                 
1078

 1794: retteneteſ léſzen az a’ nap, […] és kiöntöm 
1079

 Mert eljött az ö haragjánac amaz nagy napja …, Jel 6,17 
1080

 Most rövid időn kiöntöm az én haragomat te reád, és bétöltöm az én busúlásomat te rajtad … Ez 7, 8 
1081

 V4: hogy ki-ki tselekedetének méltó jutalmát el-végye. 
1082

 És látám az halottakat […] állani az Isten elött, és az könyvec megnyittatánac, és más könyvis nyittatéc 

meg, melly az életnec könyve … Jel. 20, 12 
1083

 Őrszó: ret- 
1084

 Őrszó: kor 
1085

 1791: ſzemlélem 
1086

 1842 hibásan: nyomorgattam 
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én, melly nagy vólt tebenned a’ ſzent életre való ſzép ſzándék; ſzemléltem, melly 

gyakorta való küſzdéſed vólt néha a’ teſtnek minden indúlatival.
1087

 [I2r=93] 

Láttam, melly ſzívböl kerülted a’ bünösöknek ſeregét, melly igen gyülölted a’ 

vétkekben vígadóknak ſzékeket, melly nehéz fülekkel hallgattad a’ tiſztátalan 

beſzédeket. Meg-hartzoltad te a’ te nemeſ hartzodat, meg-tartottad a’ te benned le-

tött hitedet, meg-futottad a’ te pálya-futáſodat, és el-nyerted a’ lelki vitézségnek  

jutalmát.
1088

 Meg-gyözted e’ világ’ édeſgetö beſzédit, meg-gyözted a’ bünt, a’ 

teſtnek undok bújálkodáſit; meg-gyözted az halált, a’ pokolnak erejét, ’s ama lelked 

után olálkodó rút Sátánt: Söt engemet-is minden eröknek Iſtenét, feddhetetlen 

életeddel meg-gyöztél. Mit rettegſz hát óh én ſzerelmes Hívem! az én ítéletemtöl? 

Könyörülö Iſtened léſzek én tenéked, még az én haragomnak napján-is. Szóſzólóul 

melletted leſzſz az én ſzeretö Fijam;
1089 

ſzólnak éretted amaz föl-
1090

 [I2v=94] di 

ſzegények, kiket moſt aſztalodról táplálgatſz; követnek téged a’ te ſok jó-

téteményid. Sirtál ſokſzor büneidnek rút vóltán jól tudom, de az itéletben el-törlöm 

a’ te könnyhullatáſidat;
1091

 keſergettél ſzüntelen, de vége leſzen az ítéletnek napján 

a’ te keſerüségednek, és örömben helyeztetlek tégedet. Ne rettegj azért, óh 

ſzerelmes Hívem! bízzál én bennem Atyádban Iſtenedben, a’ kit ſzentül ſzolgálſz e’ 

földön: reménlj az én ſzerelmes Fijamban, kinek földön ſzép példájit követted, végy 

eröt az én Lelkem által már végre, kit vezérül bé-rejtettem ſzívedben.
1092

 Tedd-le 

már a’ ſok rettegéſt, hagyd-el a’ gyakor kételkedéſt, ’s kéſzülj ſzentül az én lakó-

helyembe; mert meg-áldlak, ’s meg-ſzentellek, ditsöségbe bé-hozlak mint ártatlan 

báránykát.
1093

 [I3r=95] 

 

                                                 
1087

 Őrszó: Lát- 
1088

 Amaz nemes hartzot én meghartzoltam, futásomat elvégeztem, a hitöt megtartottam. Végezetre 

eltétetett énnékem az igasságnac  koronája …, 2Tim 7, 8 
1089

 ha valaki vétkezendic, vagyon szószólónk az atyánál, az igaz Jezus Christus. 1Jn 2, 1 
1090

 Őrszó: di 
1091

 El veszti az halált mind öröcké, és eltörli az Úr Isten az könyv húllatást minden ortzákról. Ézs 25, 8 
1092

 Mert valakic Isten lelkétöl vezéreltetnec, azoc Isten fiai. Róm 8, 14 
1093

 Őrszó: A’ 
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[13.] 

A’ KEGYES HIV.
1094

 

 

 

FElséges Iſten, az én büneimen könyörülö nagy UR! érzem már végtére a’ te 

bennem munkálkodó Lelkednek erejét; mert a’ te ſok rendbéli biztató 

Atyaibeſzéded meg-gyujtotta az én lelkemet a’ te benned való bizodalomra; az örök 

életre való vágyódás fel-lobbant én bennem, és a’ ditsöséges koronának el-vételét 

erös reménséggel meg-kaptam.
1095

 
1096

 Nem félek a’ kerengö Sátán titkos 

leſelkedésétöl;
1097

 mert ſzivemben le-tött nagy Iſtennek kegyelme
1098

 gyözövé tett 

engemet ö ellene; Nem rettegek az én büneimnek mérgétöl, mert a’ Jéſus Kriſtusnak 

ſzerelme el-vette rólam azoknak kárhoztató erejét; Nem búſúlok a’ halálon és a’ 

kárhozaton
1099

; mert te vagy én velem, én idveſségemnek Iſtene: és még a’ halálban 

is el-hittem, életem léſzeſzſz én énné-
1100

 [I3v=96] kem. Oh én nyavalyás bünben el-

alélt lelkem! minémü bóldogságos napra virradál-fel, mellyen ama’ te keſerves 

terhed alól fel-kelnél, és nagy lelki erövel az URnak kegyelméböl az örök életre 

emelkednél-fel. Gyáſz-vala a’ te életed, ’s már minden életed ’s halálod a’ ſzép 

örömre érkezett. Bújdosás vala ſiralmas életednek ideje, ’s már a’ te Iſtenednek 

elötte, mint egy me[n]nyorſzágnak méltó lakoſa úgy állaſz: Félelem vala járáſod és 

keléſed; de ímé már valahol járſz, ülſz, éſ fekſzel, a’ mennyei ſzárnyas Angyalok 

veled vannak, járnak, mind a’ koporsóig örállójid léſznek. Emlékezzél-meg óh én 

lelkem a’ te Iſtenednek illyen kegyelméröl! ne felejtkezzél-el a’ te próbájidból való 

ki-menekedéſidröl; Járj e’ halandó teſtben a’ te Iſtenednek útain; vígyázz, hogy 

véletlen ö el-
1101

 [I4r=97] lene ne élj, józan légy,
1102

 hogy midön ama régi kisértetek 

kerengnek
1103

, azoknak hatalmok alá hátra ne eſsél. Szent légy elmédnek minden 

                                                 
1094

 V1: Az eddig meg-vigaſztaltatott Bünöſnek öröme, bátorſága, Lelkének a’ hálaadásra és a’ tellyes 

ſzentségnek követésére való fel-ſerkentéſe. Végezetre, alázatos Könyörgése. 
1095

 V2: erös reménséggel várom. Nem félek 
1096

 Az ki pedig az  pállya futásban tusakodic, mindenben maga türtetö; azoc pedig azért, hogy az veszendö 

koronát elvegyéc, mi pedig  azért, hogy az rothadhatatlant. 1Kor 9, 25 
1097

 1726 hibásan: leſeskedésétöl 
1098

 V2: ſzivemben le-tött Iſtennek nagy kegyelme 
1099

 V2: Nem búſúlok a’’a halál és a’ kárhozat miatt, mert te vagy én velem 
1100

 Őrszó: kem 
1101

 Őrszó: lene 
1102

 De te józan légy mindenekben … 2Tim 4, 5 
1103

 V2: ama régi kisértetek környékeznek,  azoknak 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



 

 

1035 

 

 

 

 

1040 

 

 

 

 

1045 

 

 

 

 

1050 

 

 

 

 

1055 

 

 

 

 

gondolkodáſiban, ſzóláſidban, és naponként való munkájidban; hogy a’ ſzentſégnek 

útán, az idvezültt ſzenteknek tárſaságába botránkozáſ nélkül be-lépheſs.
1104

 

Gondolkodjál már arról az Ábrahámmal, Isákkal és Jákóbbal ezennel miképen 

telepedel-le a’ mennyeknek orſzágában: Elmélkedjél, az Ábrahámnak áldott 

magvávalmelly ſzép gyözedelemmel fel-érkezel a’ lelki ſzép paraditsomba. Igaz az 

Iſten, óh én nyavalyás lelkem! kedvében ſoha meg-nem változik; meg-láſd te-is, el- 

kezdett életednek ſzent útát gonoſzra ne változtaſd; Irgalmas az Iſten te hozzád; 

meg- láſd, az irgalmaſságnak útait el-ne hagyd: foháſzkodjál ſzüntelen, és alázatos é-

1105
 [I4v=98] letedben ſzomorkodjál mindenkor, hogy e’ földi ſiralomban ne maradj. 

Az Iſtennek itéleti ſzemed elött forogjon, vétkeidet elötted tartsd, ’s úgy nézzed;
1106

 

útáld a’ bünt, ’s járj ártatlan életben. Hazug beſzéd ſzádban ſoha ne légyen; és
1107

 

irigység távol járjon te töled; ’s a’ gyülölség benned
1108

 ne találtaſsék. Szereſs 

mindent, lám az Iſten-is ſzeret tégedet; irgalmas légy, lám az UR-is irgalmas lött te 

hozzád. Gyülöld a’ gonoſz-tévöknek tselekedeteit, kerüld meſzſze a’ hazugságos 

beſzédet, a vér-ſzopó férjfiakkal ne beſzéllj; az iſtentelenekkel eledeled ne légyen; 

ne ülj a’ tsúfolódókal egy ſzékben;
1109

 a’ bújákkal ne tarts
1110

 ’s ne barátkozzál. 

Gyönyörködjél az igaz emberekben; a’ ſzentekkel ſzüntelen egy úton járj; az Iſtenre 

nézzenek a’ te ſzemeid; ö-véle élj, s felöle gondolkodjál; és magadat a’ ſzün-
1111

 

[I5r=99] telen imádkozásban foglaljad,
1112

 és térdre eſvén elötte, így könyörögj: 

Irgalmaſ UR, rajtam könyörülö Iſtenem! Tenéked vétkeztem óh ſzent Jehova Iſten, 

és gonoſzſágot a’ te ſzemeid elött tselekedtem! de kérlek, légyen a’ te 

kegyelmednek ortzája én rajtam. A’ te böséges irgalmaſságod ſzerént, vedd-el az én 

büneimnek terhét én rólam, vond-el az én bünös ſzemeimnek homályát, töröld-el 

fertelmemnek rútságát: moſs-meg engem gyenge hitü Hívedet, az ártatlan 

Báránynak le-tsepegett vérével. Ne nézd régi büneimnek ſokságát; de nézd velem 

közlött kedvedet, ’s légy kegyelmeſ ſzegény bünös fejemnek. A’ te reám fordított 

orczádat ne fordítſd-el én rólam.Kedvezz, ’s haragodban ne térj-el tölem. Légy 

                                                 
1104

 V5: hibásan le-léphess 
1105

 Őrszó: le- 
1106

 1819: nézzed; hogy útáld 
1107

 1745: ſoha ne légyen  […] irigység 
1108

 1842 hibásan: bennem 
1109

 Boldog ember az, a ki … czúfolóknac székökben nem ül …, Zsolt 1, 1 
1110

 1726 hibásan: tartsad 
1111

 Őrszó: telen 
1112

 Szüntelen imádkozzatoc. 1Tessz 5, 17 
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ſegítöm, míg ez élet-
1113

 [I5v=100] ben járok, légy mellettem, bíztaſs, ’s minenekben 

vezérelj. Oh ne taſzítsd-el elöled
1114

 ſzíned elött keſergö lelkemet! Ne üzd-ki 

ſiránkozó ſzivemet, és ne verj-meg az én érdemem ſzerint! Ohajtozik az én lelkem 

URam te hozzád menni, e’ hamar el- mulandó világból. Küldd-el URam hozzám 

vígaſztaló Lelkedet, hadd vígaſztaljon engemet, bünein ſzomorkodó gyarló Hívedet. 

Övedz-bé engemet én Iſtenem, a’ te igaſságodnak övével; ruházz-fel ſzent ártatlan 

élettel; kerítsd-bé kegyelmednek gyepüjével az én hátra-maratt kitsiny életemnek 

napjait, adj töredelmeſ ſzivet, és a’ bünön ſiránkozó lelket. Ne engedd óh URam, 

hogy az én ſzüléjimböl reám ſzállott motsok meg-vakítson engemet! gyomláld-ki 

belölem a’ gonoſzſágnak minden haj -
1115

 [I6r=101]landóſágát. Ne hagyj el-merülni 

életemnek nyavalyás sárjában; fenyítsd, meg az én reám következö ſok próbát; 

tsendeſítsd a’ kísérteteknek habjait, ’s óltalmazz a’ kétségbe-eséstöl. Tarts-meg 

könyörületeſségednek
1116

 kezével, hogy ne vétsek
1117

 ellened, támaſzſz-meg jobb-

karoddal az égböl, hogy meg-álljak ſzíned elött, és el-ne tsiſzamodjam. Adj 

énnékem, óh Uram! feddhetetlen életet e’ Világi életemben, hadd térheſſek-meg te 

hozzád az én vétkes életemnek útáról; útáltasd-meg vélem e’ meg- veſzett világot, 

a’ bünt a’ teſtnek meg-veſzett indúlatit; hogy míglen járok e’ ſiralmas gyáſzomban, 

ſoha te rólad édes Iſtenemröl feledékeny ne légyek; hanem hadd járhaſſak te veled 

a’ te ſzerelmednek tetſzése ſzerint, míglen az én halandóságom-
1118

 [I6v=102]nak
1119

 

koporsója el-jö, és ama’ ditsöséges Angyaloknak ſzavokra a’ földnek porából új 

életre kelek, és az égnek felhöjiben az idvezültt lelkekkel hozzád fel- emelkedem. 

A’ holott meg-nyugſzom földi ſok gondolatimtól, és tenéked mind örökké ditséretet 

éneklek. Ámen.  

 

 

VÉGE 

 

 

                                                 
1113

 Őrszó: ben 
1114

 1794 hibásan: el-dőled 
1115

 Őrszó: lan- 
1116

 1791: Tarts-meg könyörületesség kezével 
1117

 1842 hibásan: vétsed 
1118

 Őrszó: nak 
1119

 1842 hibásan: hajlandóságomnak 
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VI. 1. FÜGGELÉK
1120

 

 

A’ KEGYES HIVNEK 

Töredelmes ſzívböl ſzármazott Bünbotsánatért való buzgó Pénitentialis 

ÉNEKI. 

 

                                                 
1120

 Mivel az 1726-os kiadásban a következő énekek nem szerepelnek, ezért ezeket függelékben közöljük az 

1739-es kiadás szövegét véve alapul. (Az ívjelzést és a lap- és sorszámokat itt elhagyjuk, elegendőnek tartjuk 

a versszakok beszámozottságát.) 
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A’ KEGYES HIVNEK 

Töredelmes ſzívböl ſzármazott Bünbotsánatért való buzgó Pénitentialis 

ÉNEKI. 

Nóta: Mint a’ ſzép híves patakra:
1121

 

Avagy: 

Serkenj-fel elmém,’s mondj nótát: 

 

 

 

OH JÉSUS! lelkem reménye, 

Lásd-meg ſzívem’ gyötrelmét, :/: / 

Hogy ſzent ortzád’ kegyes fénye 

Orvosolja ſérelmét: 

Mert te vagy, és tsak te vagy 

Kegyelemmel bö és nagy, 

Ki mellettem meg-felelhetſz, 

’s ez esetböl ki-emelhetſz. 

 

 

2. Siess URam! mert a’ lélek 

Vagyon veſzedelemben; :/: / 

Mellyért rettegek-és félek, 

Ne essem olly’ veremben, 

Mellyböl egyſzer ki-hozta, 

Midön bünböl óldozta 

Ki-omlott drága ſzent véred, 

Hogy váltsága lenne béred.
1122

 

                                                 
1121

 A 42. zsoltár dallamára. 
1122

 Őrszó: Mi 
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3. Mi haſzna, ámbár el-nyeri 

Ember mind e’ Világot; / 

Ha Sátán lelkét el-veri, 

Hogy ne lásson világot? 

URam! van illy’ félelmem: 

Légy azért ſegedelmem; 

Im’ lelkem veſzélyben forog: 

Mert a’ ſok bün reá morog. 

 

 

4. Tudod, URam ſokaſágát 

Rút fertelmeſſégimnek:   :/:  / 

Mért tagadjam hát nagyságát 

Én lelki inségemnek? 

Inkább azért meg-vallom, 

’s rejteni nem javallom: 

Meg-hódolok bús lelkemmel, 

 ſzívbéli töredelemmel. 

 

 

5. Érzem Uram, fejem felett 

Nehézségét vétkemnek: 

Mert rajtam malom-kövé lett, 

Hogy kárt tégyen lelkemnek, 

Le-vonván a’ mélységre, 

És külsö ſetétségre, 

Holott vagynak jajgatások, 

És rút fog-tsikorgatások. 
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6. Sokak az én álnokságim, 

Mint fövenye tengernek;
1123

  

A’ honnan nyomorúſágim 

Folynak, ’s földig le-vernek: 

Nints bennem ſemmi épſég, 

Nints ſemmi lelki ſzépség; 

El-járt a’
1124

 rút bünnek férge, 

’S rajtam maradt minden mérge. 

 

 

7. Bünös magból fogantattam 

Anyám bünös méhében; 

Mérges gyökérböl óltattam 

O Ádámnak kertében: 

Nintsen  bennem jó gyümölts, 

Kit URam haſznodra költs; 

Méltó, hogy fejſzéd rám hágjon, 

És ama’ tüzre ki-vágjon. 

 

 

8. Mint a’ kút-forrás, ki-hányja 

Szívem a’ ſok vétkeket. 

És eledelül kívánja, 

Mint jó ízü étkeket, 

Néki merö egésség 

A’ maſzlagos édesség; 

Késön érti, hogy a’ Halál 

Fazékban áll, ’s majd rá talál. 

                                                 
1123

 Őrszó: A’ 
1124

 1819: e’ 
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9. URam! minden terméſzetem 

Minden réſzben meg-veſzett; 

Hozzád-való esméretem 

A’ homályba bé-esett:
1125

 

Mind egéſzen a’ Törvényt 

Által-hágtam, mint fövényt: 

Akaratom jár tsak kényén, 

Pokolnak tágas öſvényén. 

 

 

10. Oh URam! ki-nem mondhatja 

Nyelvem ſok roſz tétemet: 

Mert elmémet által-hatja, 

Mint fekély a’ tetemet; 

Nyögök és alig tengek, 

’s büneim köztt fetrengek; 

Félek, mert töled nem féltem, 

’S jóvoltoddal viſzſza-éltem. 

 

 

11. Oh melly ſokſzor vóltam rabja 

Hízelkedö teſtemnek! 

Mellyért immár útját ſzabja 

A’ büntetés veſztemnek, 

De akkor, mint a’ mézre, 

Siettem mind két kézre, 

Tetſzett a’ Világnak fénye, 

Melly a’ pokolnak ösvénye. 

                                                 
1125

 Őrszó: Mind 
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12. Oh URam! majdan bé-esek 

Tetéig talptól fogva: 

De te, míg bün-vallást téſzek, 

Tarts ſzegényt kézen-fogva: 

Mert ha te nem ſegíteſz, 

’S rajtam nem könnyebbíteſz,
1126

 

El-húllok, mint a’ fa-levél, 

Kit öſz tájban el-hord a’ ſzél. 

 

 

13. URam! tehát légy kegyelmes, 

Nyújts mennyböl ſegedelmet, 

Légy ſzolgádnak engedelmes, 

’S adj igaz töredelmet; 

Téríts-meg, és meg-térek, 

Hozd elö, a’ mit kérek, 

Ama’ Szent Lelked erejét, 

Melly meg-rontja a’ bün fejét. 

 

 

14. Teremtſs én bennem új ſzívet, 

Melly te elötted kedves: 

Forrázd-ki a’ férges nyüvet 

Ne légyen belöl reves: 

Igaz ſzomorúſágot, 

’S bánatos vígaságot, 

Önts lelkemebe, mint jó olajt: 

Mert az hozzád kéſzít és hajt. 

                                                 
1126

 Őrszó: El- 
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15. URam! bús lélekkel bánom, 

Hogy ellened vétkeztem; 

’S el-folyt életemet ſzánom, 

Mellynek igen kedveztem: 

Adj ſiralmat ſzememre, 

Hogy térhessek eſzemre; 

És haragod engeſzteljem, 

’S bünöm botsánatját leljem.
1127

 

 

 

16. Oh édes Atyám! Vétkeztem 

Ellened ’s az Ég ellen; 

Bünömet addig fedeztem, 

Míg ellened ki-keljen: 

Nem vagyok méltó immár, 

Hogy fijad, vagy tsak ſáfár 

Légyek örökös Házadban; 

De te végy-bé irgalmadban. 

 

 

17. Könyörülj rajtam magadért, 

Ki öröktöl kegyes vagy, 

És ſzerelmes ſzent Fijadért; 

Mert érdeme elég ’s nagy; 

Tekíntsd ſzent áldozatját, 

ſzent Vére jó illatját: 

Ne ſzállj, URam, velem pörbe! 

Tudod, igazságom görbe. 

                                                 
1127

 Őrszó: 16. 
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18. Oh URam! te nem akarod 

A’ bünöſnek halálát; 

Söt ha meg-tér, bé-takarod 

Lelkeddel ſebes vállát: 

Nékem-is bizodalmam 

Ez ígéd léſz óltalmam: 

Engedd azért, hogy meg-térjek, 

És a’ Halál ellen éljek. 

 

 

19. Oh egyetlen-egy váltságom 

URam Jésus! kegyelmezz;
1128

 

Légy ſzívemben vígasságom, 

’s kérésemre figyelmezz; 

Mosd-el lelkem rút ſzennyét, 

Éſ add-meg hó-ſzín fényét; 

Tégy kegyelmed’ kebelébe, 

’S rejts-el ſebed’ rejtekébe. 

 

 

20. Ne hagyd, Uram! már el-veſzni 

Véres munkád jutalmát, 

Kit ſzerettél fel-keresni, 

Hogy rontsd a’ bün hatalmát: 

Add ſzabadúlásomat, 

’S vedd-bé Hódolásomat, 

Mellyért ſzent Neved ditsérem, 

Míg réſzemet nálad érem. 

 

                                                 
1128

 Őrszó: Légy 
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MÁS AZONRÓL. 

Nóta: Haragodnak nagy-vóltában:
1129

 

 

 

Rettentö nagy rettegésben, 

És nyögéſben 

Bús lelkem tsak tántorog: 

Mert ſok bünöknek árja 

Kéſzen várja, 

’S veſzedelmére forog. 

 

 

2. A’ föld és ég kiált törvényt, 

’S mély tüz örvényt,
1130

 

[F6 r= 98] Törvénytelen él’temnek; 

ſok undokságát ki-vallja, 

És javallja 

Boſzſzúját ISTENemnek. 

 

 

3. Dolgomnak illy nehéz ſúllya 

ſzívem dúlja
1131

 

És eméſzt gyötrelemmel; 

El-fogott a’ nagy ſzemérem: 

Mert esmérem, 

Hogy élek fertelemmel. 

                                                 
1129

 A 38. zsoltár dallamára. 
1130

 Őrszó: Tör- 
1131

 1842: múlja 
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4. A rút bünöknek mételye, 

Ágyas helye 

Vólt anyámnak méhében; 

És moſt-is ſárjában fekſzem, 

’S azt tselekſzem, 

Hogy lehessek kedvében. 

 

 

5. Im a’ kétség már rám tódúl, 

’S elmém bódúl 

Illy rémítö inségben; 

De, URam! vallyon nem ſzánſz-é? 

Vagy el-hágyſz-é 

Ez utolsó ſzükſégben! 

 

 

6. Perbe hogyha velem ſzállaſz;
1132

 

Ez a’ válaſz: 

Hogy ſemmi mentſégem nints! 

Tudom, hogy méltán félemlem:
1133

 

Mert érdemlem,
1134

 

Hogy ſoha rám ne tekints. 

 

7. A te kegyességed
1135

 által 

Mindazonáltal 

Vagyon nagy bizodalmam; 

Hogy nem akarod veſztemet, 

’S el-eſtemet, 

Léſzeſz erös óltalmam. 

                                                 
1132

 1842: hogyha szállasz 
1133

 Őrszó: Mert 
1134

 1842: megérdemlem 
1135

 1842: kegyelmességed 
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8. Lelkem ſzerént ſzánakodom, 

És bánkodom, 

 Hogy ellened vétettem: 

Oh én ISTENem! kegyelmezz, 

És figyelmezz; 

Mert ſzemem rád vetettem. 

 

 

9. Emlékezzél irgadmadról, 

Te-magadról, 

Hogy örökké könyörülſz; 

És, ha bünös hozzád meg-tér, 

’S kegyelmet kér, 

Idvezítésén örülſz. 

 

 

10. Nékem-is adj engedelmet, 

Nyújts ſzerelmet, 

’S mosd-el minden vétkemet
1136

; 

Nézz ſzent Fijad halálára, 

’S hogy vállára 

Raktad egéſz terhemet.
1137

 

 

 

11. Éleſzd lelkemet reménnyel, 

Mint Nap-fénnyel, 

Hogy el-véſzed büneit: 

Oh URam Jéſuſ! Kötözzed, 

És öntözzed 

Szent véreddel ſebeit. 

                                                 
1136

 1842: vétkeimet 
1137

 Őrszó: 11. 
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12. Kegyes ſzemmel, mint Péterre, 

’S több ezerre, 

URam! reám-is tekínts: 

Mint Tolvajnak, adj olly vallást, 

’S végre ſzállást, 

Mellynél nintsen nagyobb kints. 

 

 

13. Édes Jésus! Halálomkor, 

’S vég órámkor 

Légy velem mind az égig; 

Hogy Nevedet az Atyával, 

’S Malaſztjával, 

Áldjam örökké végig. 

 

 

VÉGE 
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VI. 2. TÁRGYI JEGYZETEK 
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Erdély Orſzágának ifjabbik Fejedelem Aſzſzonyának − Báthori Zsófiának. II. Rákóczi 

Györgyöt még apja életében, 1642. február 3-án fejedelemmé választották, így két 

fejedelem és két fejedelemasszony funkcionált egy időben. Az idősebb fejedelemasszony 

Lorántffy Zsuzsanna. 

 

veséjim meghasadtanak − a vese a Bibliában az állati és emberi szervezet egyik 

legjelentősebb része, mely az ókori szemlélet szerint az érzelem és a gondolkodás egyik 

központja. Fordítják szívnek is. 

 

Vétkezék ugyan a Dávid – Dávid elcsábította a hettita Uriás feleségét, Betsabét, majd 

amikor az asszony várandós lett tőle, megölette a férjét. (Vö. 2Sám 11.) 

 

Gyarló volt az Ábrahám-is – Ábrahám nem árulta el Abimeleknek, Gerár királyának, hogy 

Sára a felesége, hanem a húgaként mutatta be, mert félt, hogy megölik a feleségéért. (Vö. 

1Móz 20.) 

 

Rettegett még ama’ Jákób-is – Jákób hosszú idő elteltével is félt visszatérni a szülőföldjére, 

miután becsapta ikertestvérét, Ézsaut, és elvette az atyai áldást, mely az elsőszülött fiút 

illette volna. 

 

a’ te veled való küſzdésre nintsen énbennem erö – Jákób elhagyva apósa, Lábán földjét, 

hazafelé tartva Penúelnél egy egész éjszakán át tusakodott Istennel, aki kitartásáért végül 

megáldotta őt és Izraelnek nevezte el. (Vö. 1Móz 32, 24-28.) 

 

Mária – Magdalai Máriából (vagy Mária Magdolnából) Jézus hét ördögöt űzött ki. (Vö. 

Luk 8, 2-3.) 

 

Ráháb – Parázna nő Jerikóban, aki befogadta a házába a Józsué által küldött izraeli 

kémeket, segítve ezzel Jerikó elfoglalását. (Vö. Józs 2.) 

 

A’ mi szüléjinknek vétkeiket hordozzuk mi – az eredendő bűnt hordozzuk 
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a’ te születési rútságodnak feredőjét –  utalás az erdendő bűnre és Krisztus áldozatára, 

mely megtisztít belőle. (Ennek rituális kifejeződése a keresztség.) 

 

ama’ terméſzeti vakſágból életednek ſzentſégéért hoztalak-é e’ világra? − az eredendő bűn 

vakságából az evangélium világosságára 

 

mint a’ Kain tsak reſzketve bújdoſſam e’ földön – Miután Káin megölte testvérét, Ábelt, 

Isten azzal büntette meg, hogy számkivetetté tette őt a földön, hogy ne találhasson sehol 

menedéket magának, ráadásul megjelölte, hogy senki meg se ölhesse. (Vö. 1Móz 4,12) 

 

Az Ádámot ennen-magam  ſzólítám-meg a’ kertben – A bűneset után Isten kereste meg az 

embert a paradicsomkertben. Hol vagy? – kérdezte tőle. (Vö. 1Móz 3, 9) 

 

Az Illyést nem hagytam, hogy a’ bünnek fullánkja meg-ölné, de tüzes szekérben fel-emeltem 

magamhoz – Miután Illés próféta betöltötte küldetését és megtalálta utódját Elizeus 

személyében, Isten tüzes harci szekeret küldött érte, hogy elragadja a mennybe. (Vö. 2Kir 

2) 

 

a’ Móſeſſel mint barátommal, úgy beszélgettem – Mózessel többször beszélt Isten. Először 

Midján földjén jelent meg neki egy égő csipkebokorban, miközben Mózes apósának, 

Lábánnak juhait legeltette. (Vö. 2Móz 3) 

 

az Ábrahámnak  […] maradékinak ſok ſzép áldásimat igértem – Mikor Ábrahám 99 éves 

volt, Isten megerősítette a vele kötött szövetséget, és számos utódot ígért a gyermektelen 

férfinak, akikkel szintén szövetséget fogadott.  
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VI. 3. SZÓMAGYARÁZATOK 
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Ábrahámnak kebele – a mennyország 

bé-summált vólt – összefoglalt 

böv − bőséges 

csiszamodik – elcsúszik 

döghalál − pestis 

elalélt – ereje elfogyott, félholt állapotban van 

elhanyatlott − elfordult  

elöl vett – megtalált 

életemnek fertelme – életemnek utálatossága, bűnössége 

elmúlat – figyelmen kívül hagy 

eset – bűnbeesés 

épség – romlatlanság 

fertö − eredetileg a disznók alatt felgyülemlett sárral kevert trágyás anyag 

fertály órácska − negyed óra 

füzsz − fűzöl 

gerjedeztem – felindultam 

gyepü – sövény vagy járhatatlan erdősáv, mely véd az ellenség támadásai ellen 

gyámolok – gyámolítójuk 

hagyd-el magad – engedd el a magad dolgait 

héjában – hiába 

ihon – indulatszó: s íme!, nézzétek!  

Izráelnek háza − újszövetségi jelentésében az egyház közössége 

képzenek − felrémlenek  

kerengö – megkörnyékező  

könyv  – könny 

kútfej − forrás 

lelket vön magának − felbátorodik 

lök − lettem  

malaszt – isteni kegyelem, áldás 

maszlagos  – részegséget, kábulataot okozó  

megalutt – kihunyt, elmúlt 

megejt – bűnbeesést okoz, becsap 

megérdekli − megérinti  
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megesett – bűnbe esett 

menek − megyek  

mely – mell 

métely – itt romlottság (eredetileg mérges fűfajta) 

múlat – van, létezik 

nyüv – féreg, kukac 

óhajtozik – sóhajtozik 

ottan-ottan – hellyel-közzel, néha-néha 

penitentia – bűnbánat  

rajzat – származék, gyermek vagy gyermekek (sarjadékok) 

reves – rohadt  

sáfár – gazdatiszt, intéző 

sententia – ítélet 

seregekre szakadni − erkölcsi, szellemi egységbe kerülni 

Sodomának bünei – szexuális aberrációk és erőszakosság 

színmutatás – képmutatás 

szorgalmatosság − aggodalmaskodás, a gondterheltség 

teremtett állat − minden élőlény 

tetemim – tagjaim, csontjaim 

tettetesen – megtetézve, nyomatékosan 

titkos– alattomos  

tútor – oktató, védelmező 

vajki − vajh ki, vajh mi, indulatszó, ami nyomatékos felkiáltást vagy óhajtást fejez ki 

valamiben állni – valamilyen helyzetben lenni 

véletlen – váratlanul  

vérszopó – kegyetlen, öldöklő  

világ – fény 
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VI. 4. A BIBLIAI KÖNYVEK ELNEVEZÉSEINEK RÖVIDÍTÉSEI 
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Ószövetség                                                                                      

 

1Móz: Mózes első könyve                                                                

2Móz: Mózes második könyve 

4Móz: Mózes negyedik könyve 

Józs: Józsué könyve 

2Sám: Sámuel második könyve                                                                                                                              

2Kir: Királyok második könyve 

Neh: Nehémiás könyve                                                                                                     

Jób: Jób könyve  

Zsolt: Zsoltárok könyve 

Ézs: Ézsaiás próféta könyve                                                                                                                                                                                                     

Jer: Jeremiás próféta könyve                                                                                                     

JSir: Jeremiás siralmai  

Jóel: Jóel próféta könyve                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Náh: Náhum próféta könyve                                                                                                     

Újszövetség 

 

Mt: Máté evangéliuma 

Lk: Lukács evangéliuma 

Jn: János evangéliuma 

Róm: Pál levele a rómaiakhoz 

1Kor: Pál első levele a korinthusiakhoz 

2Kor: Pál második levele a korinthusiakhoz 

Gal: Pál levele a galatákhoz 

Ef: Pál levele az efezusiakhoz 

1Thessz: Pál első levele a 

thesszalonikiakhoz 

2Tim: Pál második levele Timóteushoz 

Zsid: A zsidókhoz írt levél 

Jak: Jakab levele 

1Jn: János első levele  

Jel: A jelenések könyve 
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MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet 

 

Keresztúri levele Herczeg Zsigmondhoz, Gyulafehérvár, 1637. május 3. 

 

„Szolgálatomat ajánlom kldnek, mint nekem jóakaró uramnak. 

Mikor az urak ő ngok irának kldnek, szándékom vala, hogy én is írnék, de ebéd után 

indulván Monoki uram, nem lőn időm az írásra, mostan is talán jókor vagyon. Hála 

istennek mi mindnyájan jó egészségben vagyunk, csak az egy Putnoki uram nyomorog 

szegény, ítílem köszvénye vagyon, szörnyen furdalja, szorongatja, veszekedik szegény, 

próbálgatja mindazáltal magát, ha lehetne, nem maradna el ez mostani utrúl, talán reá 

érkezik nyavalyás, biztatják hogy az útban megkönnyebbedik; igen meg talált volt szegény 

szeppenni, hogy másképpen lesz a dolog, mivel az ő köszvénye nem olyan, mint egyéb 

jámboré, hanem ágyékát, hasát, bonczát ostromolja, elnyúlt az ágyon, mint valami 

áldozatra rendeltetett állat, mindazáltal néha néha jókedve vagyon, nem hagyná a régi jó 

természetét. 

 Sz. György poharát igen meglakók, vígan, semmi szomorúság hála istennek nem 

elegyedék közinkben. Zsigmond innepét is ékesítők, de nem oly módosan, mind kld 

ittlétében, mert ebéden csak egy asztalra készülénk, melyet szomorú gyomorral viselt vala 

Zsigmond uracska; de azután feltálalván rendit, megvídula és vacsorára pompásan két 

asztalra telénk és igen vígan lakánk. Bezzeg kezemben vagyon most a dolog: gazdagúl a 

ládám, az szép poharakat, kupákat rejtegetem; akarnám ha tovább mulatna kld odafelé, 

talán fényesebb lenne nekem is a tálam, de erről ezután többet. Az urak ismét írnak vala 

kldnek, de nem lőn idejek reá, magam vagyok a bizonyság. 

 Az úr ő maga írt vala egy éneket magyarul, melyet naponként dudoltattunk is a 

Barakonyi uram inasával, ezt is, noha nem mondta, de igen ráncos fővel hallgatta 

Zsigmond úr, örömest írt volna ő is, de szintén akkor volt foglalatos verseknek írásában, 

melyet mikor elvégzett volna, diákul megfordítá az Gyurkó énekét azon nótára, melyet 

kldnek kiküldött, olvastassa kld másokkal, mivel itt is igen megolvassák az emberek, a kik 

ehhez értettenek. 

 Leo megmaradott, de judex conventioját kellett venni, mert urok különben nem 

akarta, s ez felől vagyon nagy baja, most is Zsiga igen sollicitálja urunkat, mert meg nem 

adatott ez ideig, nem is tudom, mint leszen. 

 A több dolgok között vagyunk nagy búsulásban, nem is tudom mint gázolunk ki 

belőle, széjjel ide s tova postákat küldöztünk az egész országban, hogy valamennyi mézet 
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találnak, elfoglalják az ifjú urak ő ngok számára, borokat édesítjük éjjel nappal, mivel úgy 

értettük, hogy a nagy édes boroktul úgy hozzá vette a kegyelmed szája és ajaki az 

édességet, hogy az erdélyi savanyú bor azt csak illetné is, hallatlan búsulás érné kldet. 

Akarnák az urak ő ngok érteni, hány negyvenes bort kellene kld számára édesíteni és ilyen 

közönségesen mézzel avagy nádmézzel és avval is ha velenczeivel vagy indiaival, ismét 

felettébb legyen-e az édessége, avagy fele rész szerént? Ismét melyik pincébe kell rakni az 

méztül édesült borokat? Kegyelmed idején tudósitson bennünket, meglátja kld mi l esz. 

 Ha pedig felénk indul kld, ajakát oltalmazza a savanyító szőlőtül, hogy valamiként 

az ott reájok ragadt édesség meg ne változzék. Mi a borokat itt oly helyre vetjük, hogy az 

eltérő aer is nem férhet hozzá. Statis est. Isten hozza kldet jó egészségben hozzánk. Az 

urak jól viselik magukat, szokásuk szerént kimennek vadászni, néha rendkívül is ő ngokkal 

együtt, de az igen ritkán esik. Balpataky uram is Barakoni urammal együtt hűségesen 

vigyáznak ő ngokra. Az minemű czédulácskát írt volt kld Péternek, urunk elolvasá ugyan 

itt a scholában és igen neveté az mit írt asszonyunk felől Péternek: tudod micsoda 

természeti vagyon asszonyunknak. 

 Tolnai uramat köszöntöm barátságosan. 

 Albae, 1637. 3. Maji. 

 Kglmed jóakaró attyafia, barátja, szolgatársa szolgál klmednek míg él 

 Keresztury Pál 

Fekete Lőrincz uram éljen sokáig, szivem szerint kívánom.” 

(Címzés: Generoso dno Sigismundo Herczeg de Veresmerth, illmi principis aulae familiari 

primario etc., dni mihi honorandissimo etc.) 
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2. számú melléklet 

 

Bibliai szövegek, parafrázisok és allúziók a Mennyei társalkodásban 

 

 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

1. ſzent igédben meg-eméſztö tüz a’ te 

neved (648−649) 

Mert az mi Istenünc megemésztö tüz. 

Zsid 12, 29 

2. A Dávid ſzived ſzerint való fijad vólt, ’s 

még-is így eſedezik elötted: Ne ſzállj 

itéletbe én velem ſzegény ſzolgáddal, 

mert a’ te tekinteted elött egy teſt-is 

meg-nem tartatik (886−888) 

Ne pörölly az te szolgáddal, mert egy 

igaz sem találtatic te elötted … (Vagy ne 

álly itéletbe …) Zsolt 143, 2 

3. El-törlöttem én ſokakból az ö 

álnokságokat mint a’ felhöt (117) 

Eltörlöttem az te álnokságidat mint az 

felleget, és mint az felhőt az te bűneidet;  

… Ézs 44, 22 

4. el-vöttem én ſokakról ſziveknek el-

viselhetetlen terhét, ’s hátam megé 

vetettem (118−119) 

Mert hátad megé vetéd minden én 

büneimet! Ézs 38, 17 

 

5. mit gondolſz te-magad felöl, a’ kinek 

rólam ártatlan emlékezetit  tenyeremre 

fel-irtam (188−189) 

Ímé, az én kezeimre felirtalac tégedet … 

Ézs 49, 16 

6. meg-ujjúl én elöttem annak vénségének 

ideje, mint a’ ſas-keſelyünek ideje (193) 

Meguyittya a te ifiuságodat mint az 

saskeselyünec. Zsolt 103, 5 

7. mikor a’ te anyád hordozna tégedet az ö 

méhében, magamnak ſzenteltelek tégedet 

(212−213) 

Minekelötte az te anyádnac méhében 

formáltalac, esmértelek tégedet, és 

minekelötte születnél, megszenteltelec 

tégedet ... Jer 1, 5 

8. meg-tölt URam a’ te ditsöségeddel a föld 

(218) 

szent az Úr az  Seregeknec Ura, tellyes 

mind az széles föld az ö diczössegevel. 

Ézs 6, 3b 

9. Lám tsak por és hamu vagy (313) noha  por és hamu vagyoc. 1Móz 

18,27b; mert por vagy és porrá kell 

lenned. 1Móz 3, 19b 
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 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

10. mert nyelvemen áſpis-kígyónak mérge 

vagyon (348) 

Aspis kigyónac mérge vagyon az ö 

ajkoc alatt. Zsolt 140, 4 

11. vajha én azt meg-nyerhetném, hogy a te 

jó Lelked  vezérlene engemet! (386−387) 

Az te jo lelked vezérellyen engemet az 

egyenes úton. Zsolt 143, 10 

12. bóldogok a’ kik keſeregnek, mert ök 

meg-vígaſztaltatnak (606−607) 

Boldogok, az kic  sirnac: mert ök 

megvigasztaltatnac. Mt 5, 4 

13. Tsak féreg az ember (705) Mennyivel inkab az halandó ember, az 

ki féreg, és az embernec fia,  ki ollyan 

mint a féreg. Jób 25, 5 

14. ollyan, [az ember] mint a’ pára (706) Mert miczoda az ti életetec? Ollyan mint 

az pára ... Jak 4, 14 

15. Nem akarom én, hogy az én-ſzerelmeſem 

büneiben meg-haljon, hanem az az én 

Atyai kivánságom, hogy mentöl 

hamarébb meg-térjen és éljen (825) 

Nemde kévánatossággal kévánom é én  

hogy az hitetlen meg hallyon, azt 

mondgya az Úr: Nemde inkab, ha meg 

terend az ö útairól, hogy  éllyen? Ez 18, 

23
 

16. Jertek én hozzám bünösök, fijaim nékem 

legyetek, mert én-is Atyátok léſzek. 

Jertek én hozzám ſzegények, és vegyetek 

tölem pénz nélkül a’ ti lekeiteknek örök 

életre tápláló ételt és italt (833−835) 

És lészec néktec Atyátoc, és ti lésztec 

nékem fiaim, és leányim, azt mondgya 

az mindenható Isten. 2Kor 6, 18
 

 

17. Tüz jár URam a’ te orczádnak elötte, 

[…] ſzélvéſzek vannak URam 

környülötted (877−879) 

Eljö az mi Istenünc és nem halgat; 

megemésztö tüz vagyon ö elötte, és ö 

környüle eröss forgo szél. Zsolt 50, 3 

18. Az én haragomnak napja léſzen ez a’ nap 

(912) 

Mert eljött az ö haragjánac amaz nagy 

napja Jel 6,17 

19. és ki-öntöm azokra az én buſúláſomat 

ezer iziglen, a’ kik engemet irgalmas 

Iſtent ſok- képpen ingerlettenek 

(912−913) 

Most rövid időn kiöntöm az én 

haragomat te reád, és bétöltöm az én 

busúlásomat te rajtad Ez 7, 8 
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 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

20. Meg-hartzoltad te a’ te nemeſ hartzodat, 

meg-tartottad a’ te benned le-tött hitedet, 

meg-futottad a’ te pálya-futáſodat, és el-

nyerted a’ lelki vitézségnek  jutalmát 

(942−944) 

Amaz nemes hartzot én meghartzoltam, 

futásomat elvégeztem, a hitöt 

megtartottam. Végezetre eltétetett 

énnékem az igasságnac  koronája …. 

2Tim 7, 8 

 

21. el-törlöm a’ te könnyhullatáſidat (951) El veszti az halált mind öröcké, és eltörli 

az Úr Isten az könyv húllatást minden 

ortzákról Ézs 25, 8 

22. józan légy (977) De te józan légy mindenekben … 2Tim 

4, 5 

 

23. ne ülj a’ tsúfolódókal egy ſzékben 

(994−995) 

Boldog ember az, a ki … czúfolóknac 

székökben nem ül …Zsolt 1, 1 

24. magadat a’ ſzüntelen imádkozásban 

foglaljad (997−998) 

Szüntelen imádkozzatoc. 1Tessz 5, 17 

 

 

 

25. ’e gyarlóság miatt romlandó terméſzet 

romolhatatlanságra mehetne
 
 (13−14) 

elvettetic rothadandó test, feltámasztatic 

rothadatlan … 1Kor 15, 42b 

 

26. Az Iſten, a’ ki mennynek, földnek itélö 

Birája
   

 (14) 

De  ó Seregec Ura, igaz biro … Jer 11, 

20 

 

27. Iſte[n], a’ te ſzentséges ſzékedben  (51) Ezt mongya az Úr: Az menny ország 

énnékem ülö székem … Ézs 66, 1 

28. én pedig el-veſztém ſzentségemnek 

ruháját. (52) 

és megmostác s megfejérítettéc az ö 

ruhájokat az báránynac vérében. Jel 7, 

14b 
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 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

29. Ártatlanok a’ kik ſzentséges ſzárnyaid  

alatt legelnek (52−53) 

Örizz meg engemet, mint szemed fényét; 

oltalmaz meg engemet az te 

szárnyaidnac árnyéka alatt. Zsolt 17, 8 ; 

És az te szárnyaidnac árnyékában 

vagyon reménségem … Zsolt 57, 2 

30. ÉN minden ſzíveket viſgáló Iſten (70) én az veséknec és a sziveknec visgálója 

vagyok. Jel 2, 23b 

31. az én könyörületeſségemmel tellyes az 

egéſz föld (71−72) 

Az te irgalmasságoddal tellyes az föld: 

tanits meg engemet az te 

paranczolataidra. Zsolt 119, 64 

32. büneidet ezennel el-törlö kezeimet  

kereſik (90−91) 

Eltörlöttem az te álnokságidat … Ézs 44, 

22 

33. a’ porban le-ülvén óhajtozom
j
 elötted  

(96−97) 

Szalyj le és ülly az porban te szüz 

Babylonnac leánya …  Ézs 47, 1 

34. veséjim meg-hasadtanak  (100) az én veséim én bennem 

megemésztetnec. Jób 19, 27b 

35. árváknak legeltetö Iſtene  (103) Árváknac attya, és az özvegyeknec 

örizöje… Zsolt 68, 6 

36. Könyörületeſségnek Iſtenének hivattatom 

én; hoſzſzú türö, ſzenvedö az én nevem 

(125) 

Te minazáltal kegyelmes, irgalmas, nagy 

türhetö, és soc irgalmasságú Isten, el 

nem hattad őket. Neh 9, 17 

37. Ha még a’ kölykökre-is húllton-húll 

irgalmaſságo[m]nak morsalékja,
 

 mit 

várhatſz te (133) 

 

mert az kölköc a morsalékockal élnec, 

mellyec hulanac az ö Uroc asztaláról. Mt 

15, 27b – 28 

38. a’ halálnak völgyében jártanak (157) Még ha szinte az halálnac árnyékánac 

völgyében járokis. Nem félek az 

gonosztól …Zsolt 23, 7 

39. kivánom az Ábrahámnak kebelét (163) Lön pedig, hogy meghala az koldus, és 

vitettetnéc az angyaloktól az 

Ábrahámnac kebelébe … Luk 16, 22 
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 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

40. mert látom, hogy gonoſz az ö ſzivének 

minden gondolkodása gyermekségétöl 

fogva (203−204) 

Es látá az Úr, hogy az embereknec 

gonoszságoc soc vólna ez földön, és az ö 

sziveknec minden indulattya és 

gondolattya szüntelen gonosz vólna. 

1Móz 6, 5 

41. minden idök elött ſzerettelek tégedet 

(209−210) 

az Úr azt mongya öröcké való szeretettel 

szerettelec tégedet … Jer 31, 1b 

 

42. Háborog az én lelkem, érezvén, hogy 

ſemmi jó nintsen én bennem (228) 

Mert jól tudom, hogy nem lakic én 

bennem […] az jó … Róm 7, 18 

43. titkos büneimmel (239) az én titkos büneimtöl tisztits meg 

engemet. Zsolt 19, 13b 

44. te Lelkednek petsétit úgy tetſzik érzem 

Uram bennem (280) 

És keserüséggel ne illetessétec amaz 

Szent Lelket, mellynec általa 

megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30;  

Káldi, Bécs, 1626: És meg ne 

szomoríttsátok az Istennek Szent-Lelkét, 

melly-által  megpechételtettetek a 

váltságnak napjára. 

45. meg-ſzomorítom bennem a’ te ſzent 

Lelkedet (285−286) 

 

És keserüséggel ne illetessétec amaz 

Szent Lelket, mellynec általa 

megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30;  

Káldi, Bécs, 1626: És meg ne 

szomoríttsátok az Istennek Szent-Lelkét, 

melly-által  megpechételtettetek a 

váltságnak napjára. 

46. állandó hajlékokat építettem tenéked 

(315) 

Elmégyec hogy megkészitsem néktec az 

helyet. Jn 14, 3 
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47. az ennen-magam Lelkének templomává 

válaſztottalak
 
tégedet (316) 

Avagy nem tudjátoc-é, hogy az ti testetec 

az bennetec lakozó Szent Léleknec 

temploma … 1Kor 6, 19 

48. meg-ſzomorítom bennem a’ te ſzent 

Lelkedet (285−286) 

 

És keserüséggel ne illetessétec amaz 

Szent Lelket, mellynec általa 

megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára. Ef 4, 30;  

Káldi, Bécs, 1626: És meg ne 

szomoríttsátok az Istennek Szent-Lelkét, 

melly-által  megpechételtettetek a 

váltságnak napjára. 

49. Ha én a hóltat meg-illetem, fel-kél és 

lábra áll elöttem (304) 

Jn 11; 11–44 

 

50. állandó hajlékokat építettem tenéked 

(315) 

Elmégyec hogy megkészitsem néktec az 

helyet. Jn 14, 3 

51. az ennen-magam Lelkének templomává  

válaſztottalak
  
tégedet (316) 

Avagy nem tudjátoc-é, hogy az ti testetec 

az bennetec lakozó Szent Léleknec 

temploma … 1Kor 6, 19 

52. ſzárnyaimnak árnyékában tartalak (331) és az te szárnyaidnac árnyékában 

örvendezec. Zsolt 63, 8b 

53. Hova lön az én Lelkemnek ereje belöled, 

melly által még régen el- petsételtelek 

(355−356) 

És keserüséggel ne illetessétec amaz 

Szent Lelket, mellynec általa 

megpeczételtelec a tellyes váltságnac 

napjára.  Ef 4, 30 

54. ihon él a’ te éretted megáldoztatott 

bárány (359−360) 

 

Mint juh viteték mészárszékre, és mint a 

bárány az ő nyírője előtt néma, 

azonképen nem nyitotta fel az ő száját. 

Ézs 53, 7−8 

 

DOI: 10.14750/ME.2013.011



 

 Mennyei társalkodás, Kolozsvár 1726. Szent Biblia, Hanau 1608. 

55. Tekintſ a’ vérben bé-keverödzött 

Kereſztfára; ott romlott meg a’ pokol; ott 

veſzett-el a’ halálnak fulánkja (360−361) 

Hol vagyon halál  az te diadalmad? hol 

vagyon koporsó az te fullánkod? 1Kor 

15, 55 

 

56. e’ világnak fejedelme a’ Sátán (362) … mostan rekesztetic ki ez világnac 

fejedelme. Jn 12, 31 

57. Várj egy kitsinyt, nem kéſem, majd el-

érkezem hozzád (368) 

Mert még egy kevés, czac egy kevés idö 

vagyon, és az ki eljövendö, eljö és nem 

késic. Zsid 10, 37 

58. a’ te haragod fejem felett lobog, mint a’ 

meg-gerjedett tüznek retteneteſsége 

(398−399) 

Megemésztö tüz lészen ö elötte, és ö 

utána égetö láng … Jóel 2, 3 

59. Az én büneimnek ſoksága pedig több az 

én hajam ſzálainak ſzámánál (400) 

és környülfogtac engemet az én 

hamisságimnac büntetési [..] többec az 

én fejemnec hayszálinál … Zsolt 40, 13b 

60. vétkes érdememmel ugyan vonom 

oſtorodat fejemre (406) 

Vedd el én  rólam az te ostorodat, mert 

at te kezednec feniteke miatt én 

elfogytam. Zsolt 39, 11 

61. te mint az árváknak tútora (407−408) Árváknac  attya, özvegyeknec örizöje … 

Zsolt 68, 6 

62. Ha vétkezel én ellenem, meg-sújtollak 

(477) 

Enis bizony vakmeröképpen ellenetec 

jároc, és hétszerrel inkáb sujtalac a ti 

büneitekért. 3Móz 26, 23 

63. többek az én irgalmaſságimnak jelei te 

rajtad (482−483) 

Az Urnac kegyelmessége, hogy 

tellyességgel meg nem emésztettünc, 

mert nem fogyatkoztac el az ö 

irgalmassági. JSir 3, 2 
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64. te lábaidnak ’ſámolyán a’ földön (488) Ezt mondgya az Ur: Az menny ország 

énnékem ülö székem, és az föld az én 

lábaimnak nyugotólya… Ézs 66, 1 ; 

Káldi, Bécs, 1626: Ezeket mongya az 

Úr: Az ég az én székem, a föld pedig 

lábaim sámolya … 

65. a’ te Iſteni  kegyelmedböl ki-esém (501) az kegyelemböl kiestetec. Gal 5, 4b 

66. De bánás nélkül való az én jó-kedvem te 

hozzád (518) 

Mert az Istennec az ö ajándéki, és az ö 

hivatala ollyanoc, hogy soha azokat meg 

nem bánnya. Róm 11, 29 

67. az én Lelkemnek tanátsát a’ változás 

nem éri, meg-áll, ’s meg-marad vég 

nélkül való idökre (519−520) 

Minden jó adomány és minden tökélletes 

ajándéc onnét felül vagyon, melly leszáll 

az világosság attyától, kinél ninczen 

változás vagy változásnac árnyéka. Jak 

1, 17 

68. Által-mentek én rajtam minden 

haragodnak habjai (559) 

A te haragod rejám szállott, és minden te 

habjaiddal  nyomorgattál engemet. Zsolt 

88, 8 

69. én titkoſ vétkeimböl ſiró ſzemekkel ö 

hozzá nem térülnék (570−571) 

Az én titkos büneimtöl tisztits meg 

engemet!  Zsolt 19, 3 

70. ſzemeikröl el-törlöm az ö 

könyhullatáſokat (608−609) 

Es az Isten eltöröl minden 

könnyhullatástaz ö szemekröl … Jel 21, 

4 

71. lelked ſzámláltatnék amaz óltár alatt 

óhajtozó lelkeknek ſeregébe (612−613) 

látám az oltár alatt azoknac lelkeket, kic 

megölettettek vala az Istennec 

beszédéjért Jel 6, 9b 

72. ſzéppé téſzem ez romlandó teſtedet (622) Mert szükség, hogy ez rothadandó 

természetet öltözzéc magára ... 1Kor 15, 

53 
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73. SEregeknek URa, a te útaidtól el-

tévelyedett juhaidnak legeltetö páſztorok 

(633) 

Az békességnec Istene pedig,  ki az 

halálból kihozta az juhoknac […] 

pásztorát, […] az mi Urunc Jésus 

Christust … Zsid 13, 20 

 

74. ſzent igédben meg-eméſztö tüz a’ te 

neved (648−649) 

Mert az mi Istenünc megemésztö tüz. 

Zsid 12, 29 

75. A’ bünt ſoha büntetlen nem hagyod 

(649) 

Az Úr …  a bünöst nem hadgyja 

büntetés nélkül … 4Móz 14, 18 

76. tellyeſſéggel bünné lettem e’ földön 

(654−655) 

Mert azt, a ki bünt nem ismert, bünné 

tette értünk … 2Kor 5, 21 

 

77. ÉN vagyok az erös boſzſzú-álló Iſten 

(681) 

bosszu álló  az Úr... Náh 1, 2b 

78. tanulják az én útaimat (716) az én útaim nem ollyanoc, mint az ti 

utaitoc … Ézs 55, 8b 

79. az én gonoſzságimmal egy tsomóban 

kötöttél engemet és el-hajitottál a’ te 

ortzád elöl (741−742) 

Es ugy mint egy czomóba az én 

vétkeimet bépeczételvén az én 

álnokságomhoz adod… Jób 14, 17 

80. veséknek viſgáló Iſtene (786) mert te vagy sziveknec és veseknec igaz 

lato Istene Zsolt 7, 10b 

81. búsúl az én lelkem-eſméreti, mint a’ 

háborgó tenger (788−789) 

Az hitetlenec pedig ollyanoc lésznec, 

mint az megháborodott tenger, melly 

nem nyughatic … Ézs 57, 20 

82. nints olly ſzeretettel ékeſittetett anya, a’ 

kinek ſzíve annyira meg-eſsék 

gyermekinek nyavalyájin (820−821) 

Vallyon  elfeledkezik-é az anya az ö kis 

gyermekéről, ugyhogy ne könyörüllyön 

az ö méhénec fián? ha az elfeledkezne, 

de nem feledkezem el én te rólad. Ézs 

49, 15
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83. Még a’ kö-ſziklát-is meg-repedeztetem 

én (835−836) 

Meghasitotta az kösziklákat az 

pusztában, es inniok adott nékiec ... Zsol 

78, 15; És mindnyájan egy lelki italt 

ittac,  ittanac pedig az lelki kösziklából, 

a melly  öket követi vala, az köszikla 

pedig Christus volt. 1Kor 10, 4 

84. ki-öntöm az én hozzám óhajtozókra az 

én drága Lelkemet (837−838) 

Mert vizeket töltöc ki az szomjuhozóra, 

és folyóvizeket az szárazra; kitöltöm az 

én lelkemet az te magodra … Ézs 44, 3 

85. Az eget te az itéletdben meg-ſzólítod, ’s 

el-múlik (880) 

Az ég és az föld elmúlnac, de az én 

beszédim semmiképpen el nem múlnac. 

Luk 21, 33 

86. Ki merne tsak meg-jelenni-is a’ meg-

haragutt Báránynak ſzéki elött? 

(883−884) 

És mondának a hegyeknek és a 

kőszikláknak: Essetek mi reánk és 

rejtsetek el minket annak színe elől, a ki 

a királyiszékben ül, és a Bárány 

haragjától: Mert eljött az ő haragjának  

ama nagy napja; és ki állhat meg? Jel. 6, 

16−17;  

Mert mindnyájan elö állatunc az Christus 

itélöszéie eleibe. Róm 14, 10 

87. ki-vettetnek a’ külsö ſetétsgre […]itt 

léſznek a’ kárhozatra valóknak fogok 

tsikorgatáſok (884−886) 

Es az haszontalan szolgát vessétec az 

külsö setétségre; ott lészen sirás és 

fogaknac czikorgatása. Mt 25, 30 

88. melly hijábavalóvá löttem én ez halandó 

életben (892) 

bizonyára merö hiába valóság minden 

ember miglen élis. Zsolt 39, 6b 

89. el-tévelyedtem te töled élö-vizeknek 

Kútfejétöl (896) 

az víz mellyet én adoc néki, lészen ö 

benne öröc életre folyó viznec kútfeje. Jn 

4, 14b 
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90. mert minden teſtnek vége el-érkezett 

(910) 

Minden testnec vége elközelget én 

elöttem… 1Móz 6, 13 

91. a’ bün az égig nevekedett (910) Mert az ö bünei szinte meggyülvén az 

égig hatottanac ... Jel 18, 5 

92. az én könyveim meg-nyittatnak 

(919−920) 

És látám az halottakat […] állani az Isten 

elött, és az könyvec megnyittatánac, és 

más könyvis nyittatéc meg, melly az 

életnec könyve … Jel. 20, 12 

93. Szóſzólóul melletted leſzſz az én ſzeretö 

Fijam (948−949) 

Én fiaczkáim, ezeket azért irom néktec, 

hogy ne vétkezzetec, hogy ha valaki 

vétkezendic, vagyon szószólónk az 

atyánál, az igaz Jezus Christus. 1Jn 2, 1 

94. végy eröt az én Lelkem által már végre, 

kit vezérül bé-rejtettem ſzívedben 

(955−956) 

Mert valakic Isten lelkétöl vezéreltetnec, 

azoc Isten fiai. Róm 8, 14 

95. a’ ditsöséges koronának el-vételét erös 

reménséggel meg- kaptam (963−964) 

Az ki pedig az  pállya futásban 

tusakodic, mindenben maga türtetö; azoc 

pedig azért, hogy az veszendö koronát 

elvegyéc, mi pedig  azért, hogy az 

rothadhatatlant. 1Kor 9, 25 

96. ollyá lök, mint a tékozló fiu (54) Luk 15, 11-32 

97. a’ te veled való küſzdésre nintsen én 

bennem erö! (153−154) 

1Móz 32, 24–28 

 

98. Vétkezék ugyan a’ Dávid (149) 2Sám 11. 

99. Gyarló vólt az Ábrahám-is  (150) 1Móz 20. 

100. Rettegett még ama’ Jákób- is  magában 

(151) 

Igen megíjede Jákób és féltében a népet, 

mely vele vala, a juhokat, a barmokat és 

a tevéket két seregre osztá. Móz 32, 7 
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101. Mária, a’ kit a Sátánnak erejétöl 

megmenték, és magamnak lakó helyül 

foglalám 

Luk 8, 2–3 

 

102. ama’ bünnel meg-rútittatott Ráháb, a’ kit 

kedvemböl meg-tiſztíték 

Józs 2 

 

103. mint a’ Kain tsak reſzketve bújdoſſam e’ 

földön (743−744) 

búdosó és vándorló légy ez földön! 

1Móz 4, 12b 

104. még mikor távol vólna-is tölem a’ bünös, 

tsak láſſam felém való ſzándékát, elejibe 

mégyek én, meg-ölelgetem én, ölembe 

véſzem én, és házamnak böségével kedve 

ſzerint ékesgetem ötet (840) 

A tékozló fiú példázata:  

Luk. 15, 20 

 

105. Az Ádámot ennen-magam ſzólítám-meg 

a’ kertben (849) 

1Móz 2–4 

 

106. Az Illyést nem hagytam, hogy a’ bünnek 

fulánkja meg-ölné, de tüzes ſzekérben 

fel-emeltem magamhoz (850) 

2Kir 2 

 

107. a Móſeſſel mint barátommal, úgy 

beſzéllgettem én (851) 

2Móz 3 

108. az Ábrahámnak ugyan meg-eſküdtem én 

az én ſzentſéges ſzivemre, és töle 

ſzármazandó maradékinak ſok ſzép 

áldáſimat igértem (852) 

1Móz 17 

 

109. e’ világ fijai a’ te mennyben kéſzittetett 

vatsorádhoz nem ülnek (872−873) 

Luk 14, 15−24 és Bódogoc azoc az kic 

az báránnac menyegzöjénec vaczorájára 

hivattatnac. Jel 19, 9 

110. Sodomának bünei (891) 1Móz 13 

111. nem vólnék én erös Iſten, ha ötet mint a’ 

tserepet meg-nem rontanám (702) 

Jer 18, 4–6 

 

112. puſztára el-tévelyedett báránykám (171) Mt 8, 12–14 
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113. Ha én a hóltat meg-illetem, fel-kél és 

lábra áll elöttem (304) 

Jn 11; 11–44 

 

114. ha a’ nyavalyát meg-ſzólítom, el-távozik 

mindentöl (305) 

Mt 8; 5−13 
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principum, procerum et omnis ordinis spectatorum atque auditorum, 

Gyulafehérvár, 1638, RMNy 1722(2). 

WILLIAM AMES, Bellarminus enervatus, sive disputationes anti-

Bellarminiane, in illustri Frisiorum Academia, quae est Franekerae, 

publice habitae a Guilielmo Amesio …, Koppenhága, 1625. 

Johann ARNDT, Keresztyéni jósagos tselekedetekkel tellyes paraditsom 

kertetske; melly hogy a’ figyelmetes tanúság és vigasztalással tellyes 

könyörgések által a’ lelkekbe béplántáltassék: azoknak keresztyéni 

épületekre, kik az igaz isteni idvezítést szeretik, egybe-foglaltatott és 

elkészítetett Arnd János […] Mostan pedig […] Magyarrá fordittatott 

M. D. Huszti István által, Kolozsvár, 1698, RMK I. 1524. 

Johann ARNDT, Rövid és együgyü de fundametomos utmutatás, ford. 

VÁZSONYI Márton, Halle, 1711, RMK I. 1783. 

AGUSTINUS Aurelius, Poenitentia az-az Szent Ágoston elmélkedési, és 

lelkinek Istennel magánossanvaló beszélgetésinek könyvei, ford. 

SIMONYI Ambrus, Csíksomlyó, 1756. 

AGUSTINUS Aurelius, Soliloquia, seu Liber soliloquiorum animae ad 

Deum, Tyrnaviae, 1765. 

BALASSI Bálint, Az Istennek kereszt-viselö hiveit az békeséggel való 

türésre indito kevés számu vigasztalo szok és azok mellé adatot 

[SIBOLTI Demeter] Lelki hartz, melyben az lelkes ember kételkedö 

elmélkedési ellen az lelki ember Sz(ent)irásbol vött feleletekkel 

gyözödelmeskedik. A kereszt-viselö és bünök miatt röttögö hiveknek 

vigasztaltatásokra szem eleiben bocsáttatnak Szalardi Miklos által, 

Gyulafehérvár, 1643, RMNy 1995. 

BETHLEN Gábor fejedelem levelezése, kiad. SZILÁGYI Sándor, Bp., 

MTA, 1887. 

DOI: 10.14750/ME.2013.011
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BETHLEN 1987 

 

BISTERFELD 

1639 

 

 

 

BISTERFELD 

1640 

 

 

 

 

BOD 1766 

 

BUCANUS 1650 

 

CSEPREGI 

TURKOVITZ 1648 

 

 

 

 

CSUZI CSEH 

1668 

 

 

 

 

 

BETHLEN Miklós élete leírása magától = Kemény János és Bethlen 

Miklós művei, kiad., jegyz. V. WINDISCH Éva, Bp., Szépirodalmi, 1980 

(Magyar Remekírók). 

BETHLEN Miklós levelei I–II, kiad., Jankovics József, Bp., Akadémiai, 

1987, (Régi Magyar Prózai Emlékek, 6/2). 

Johannes Henricus BISTERFELD, Ioh. Henr. Bisterfeldii Nasovii, 

philosophiae in illustri schola Albensi profess. de vno Deo patre, filio 

ac spiritu sancto mysterivm pietatis contra Iohannis Crellii Franci, De 

vno Deo patre libros dvos breviter defensum, Leiden, 1639, RMK III. 

6210. 

Johann Heinrich BISTERFELD, Pallas Dacica, quam... Sigismvndvs 

Rakoci,... Transylvaniae principis secundus filius a. d. 7. Maji anno 

MDCXL praecinente schola aulica, applaudentibus omnibus in... 

Transylvaniae principum,... regni,... legati Polonici, procerum, 

omnisq(ue) ordinis spectatorum ac auditorium corona praestitit, 

porroque praestabit, Gyulafehérvár, 1640, RMNy 1827(2). 

BOD Péter, Magyar Athenas, avagy az Erdélyben és Magyar-

Országban élt tudos embereknek ... historiájok, Nagyszeben, 1766. 

Guillielmus BUCANUS, Ecclesiastes, seu de methodo concionandi 

tractatus duo, Várad, 1650, RMNy 2354. 

CSEPREGI TURKOVITZ Mihály, Ama Szent Iras feitegetesben hatalmas 

és igen tudos doctornak, G. Perkinsusnak A lelki-ismeretnek akadekirol 

írott drága szép tanításának elsö könyvében az akarmi okbol meg-

félemlet és rettegö lelki esmeretnek meg-vigasztalására és 

gyogitásara[!] le-tött istenes orvoslasi, Amszterdam, 1648, 66, RMNy 

2201. 

CSUZI CSEH Jakab, Kincses tar-haz, avagy az élö s elevenitö igaz hitnek 

idvesseges gyakorlása, mellyben világosan megmutatódik, mint kellyen 

az keresztyén embernek tellyes életében hitbül élni e világon. Most leg-

elöször a’ keresztyén magyar nemzetnek lelki javára kibocsáttatott 

Csuzi Cseh Jakab, Sz[ent] I[rás] m[agyarázó] doct. és comáromi 

praedikátor által, Sárospatak, 1668, RMNy 3478. 
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DEBRECENI 1637 

 

 

 

 

 

DEBRECZENI 

1685 

 

 

 

 

 

ECSEDY 

BÁTHORI 1894 

ERDŐBÉNYEI 

DEÁK 1635 

 

 

 

 

FRÖLICH 1639 

 

 

 

 

 

 

DARHOLCZ Kristóf [transl.]: Novissima tvba, az az itiletre serkentö 

vtolso trombitaszo. Mely ez kis könyvben keresztyeni hat kivaltkeppen 

valo beszelgetesekben osztatot el. Kellyetek fel halottak, iövetek [!] az 

itiletre. Deakbul magyarra forditatot Darholcz Christoph altal Kassa, 

1639, RMNy 1768. 

DEBRECENI Péter [transl.], Tizenket idvösseges elmelkedesec, 

mellyekben szép ahittatos és buzgosagos könyörgesec vadnak 

foglaltatvan minden hiveknec, valakic ez életnec haboruiban az ő 

idvössegeknec czellyara sietnec, lelki fegyverül adattattac, mellyec 

elsöben Philep Kegelius d. altal deakul irattattac, mostan pedig magyar 

nyelvre fordittattac Debreceni Peter altal, Leiden, 1637, RMNy 1678. 

DEBRECZENI T. István [ford], Kettos kereszt, es késértet alatt nyögö 

keresztyén embernek lelki orvoslasa, az az: elöe, a’ Satan keserteti ellen 

való lelki fegyver, es masodik, egy lelki tanitó, és egy gyengélkedö 

keresztyén között való gyönyörüséges beszelgetes; mellyet amaz b. e. 

Perkinsus Villyám angliai nyelven irott, és abból deák nyelvre 

fordittatott múnkájából … magyarra forditott. Debreczeni T. Istvan, 

Debrecen, Töltési István, 1685, RMK I. 1330. 

ECSEDY BÁTHORI István meditációi, sajtó alá rend. ERDEI Klára, 

KEVEHÁZI Katalin, Bp., MTA Kvt.–Szeged, JATE, 1984. 

ERDŐBÉNYEI DEÁK János, Janua lingvarum bilinguis Latina et 

Hungarica. Sive modvs ad integritatem lingvarum compendio 

cognoscendam maxime accomodatus, ubi sententiarum selectiorum 

centurijs duodenis omnia fundamentalia, necessaria et frequentiora 

vocabula semel sineque repetitione comprehenduntur. Praecedente 

dictionario, Gyulafehérvár, 1635, RMNy 1613. 

David FRÖLICH, Medulla geographiae practicae, peregrinantium 

inprimis usui, deinde historiarum et rerum... pleniori cognitioni 

accomodata, in qua potissimum Europae regiones nobiliores et aditu 

faciliores nova, compendiosaque methodo proponuntur... et tandem 

caeterae quoq(ue) Orbis terrarum partes summatim pertractantur, 

auctore Davide Frölichio mathematico Caesareopolitano apud 

Gepidas Carpathicos, partim experientia atque oculari observatione, 
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GELEJI KATONA 

1638 

 

 

 

 

 

GYIRVA 1649 

 

 

 

 

HAJNAL 1640 

 

 

 

 

 

HAJNAL 1641–

1643 

 

HALLER 1862 

 

 

KECSKEMÉTI 

ALEXIS 1947 

 

 

 

 

partim lectione neotericorum geographorum concinnata in prodromum 

suae Bibliothecae et cynosurae peregrinantium. Cum duobus elenchis 

copiosissimis ..., Bártfa, 1639, RMNy 1758. 

GELEJI KATONA István, Praeconivm evangelicvm, in quo evangelia 

omnia anniversaria, vulgo Dominicalia vocitata concionibus CCXII. ... 

explicantur ac enarrantur.... quod quidem in aedificationem imprimis 

aulae Transsylvanicae ac ecclesiae Albae-Juliensis ... enuntiatum, nunc 

vero... recognitum, auctum ac in gratiam neophitorum verbi Dei 

praeconum... publici juris et usus factum per Stephanvm Katona 

Gelejinum…, Gyulafehérvár, 1638, RMNy 1720. 

GYIRVA Vencel [transl.], Cristvs Vrvnknak Szent Peterrel valo 

beszelgetese ez mostani világnak el-fordult és gonosz s veszedelmes 

állapottyárol. Szerzettetett Nyul Conradus által. Megforditotta penig 

Gyirwa Wentzel németböl magyarrá az újságkévánóknak kedvekért 

Lőcse, 1649 RMNy 2269. 

HAJNAL Mátyás, Ki-tett czégér, melly-alatt fel-talállya akár-ki-is, 

minémü poshatt és mérges tejet fejt Kereszt-úri Pál Erdélyben eggy 

Catechismusnak tömlöjebe neminemü Hajdelberga-táján nőtt és hizlalt 

teheneknek tölgyéböl a nem régen született Chechemö keresztyénnek 

szoptatására. Melly megorvosoltatik eggy keresztyén orvosdoctor által, 

Pozsony, 1640, RMNy 1841. 

HAJNAL Mátyás, A ki-tett czegernek fellyebb-emelt czegere, Pozsony, 

1641–1643, RMNy 1953. 

Haller Gábor naplója 1630–1644 = Erdélyi Történelmi Adatok IV, 

szerk. SZABÓ Károly, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1862. 

KECSKEMÉTI ALEXIS János, Az Daniel propheta … könyvenek az Szent 

Iras szerint valo igaz magyarazattya, Debrecen, 1621, RMNy 1236. 

Szövegkiadása: KECSKEMÉTI ALEXIS János prédikációs könyve, sajtó 

alá rend., jegyz. SZUROMI Lajos, Bp., 1974 (Régi Magyar Prózai 

emlékek, 3)  

KEMPIS Tamás, Krisztus követése, ford. PÁZMÁNY Péter, bev. ifj. 

HORVÁTH János, Bp., Franklin, 1943. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Christianus lactens, quem... dn. Georgius et dn. 
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KEMPIS 1943 

 

 

KERESZTÚRI 

1637 

 

 

KERESZTÚRI 

1638 

 

 

 

 

KERESZTÚRI 

1641 

 

 

 

 

 

KERESZTÚRI 

1645a 

 

KERESZTÚRI 

1645b 

 

 

KERESZTÚRI 

1645c 

 

 

 

 

Sigismundus Rakoci... universis auditoribus applaudentibus 

repraesentarunt, quando tyrocinium Christianismi sui deposuerunt in 

solenni examine, quod 15. Augusti anno 1637. celsissimus 

Transylvaniae princeps praemitti voluit administrationi Sacrae 

Coenae, in qua postridie hi duo suae Celsitudinis filii fidem suam 

publice primum obsignarunt, praeeunte Paulo B. Kereszturi, 

praeceptore illustrium dominorum, Gyulafehérvár, 1637, RMNy 1674. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Csecsemö keresztyen, mellyet az tekintetes és 

nagyságos vrak az Rakoczi György és Sigmond Istennek segitségéböl, 

az egész jelen valoknak nagy örvendezésekkel, dicséretesen és igen 

boldogul el mondottanak, mikor igaz vallásokban való szép épületekröl 

abban az probában bizonságot tennének  […]Kereszturi Pal, az urak ö 

nagyságok mestere által, Gyulafehérvár, 1638, RMNy 1721. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Fel-sördült keresztyen, ki tsetsemö korátul 

fogván az Isten beszédénec ama tiszta tején, a mennyei titkoknac 

tanulásában ditsiretessen nevekedék, es az Istennec minden fegyverét 

fel-öltözvén ama Cerberus titkos erejéböl támadott hitető orvos 

doctornak pokoli orvossággal meg-büszödött patikáját el-rontá, és 

magát vastagon meg-ostorozá. Mellyet az Isten népénec 

gyözedelmessen hirré ad Kereszturi Pal...Várad, 1641, RMNy 1914. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál: Mennyei társalkodás …, amelyet egynéhány 

felelgetésekben bésummált volt a Jézus Krisztus alázatos szolgája…, 

Várad?, Gyulafehérvár?, 1645. RMNy 2128. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Lelki legeltetés az az a Dávid király XXIII. 

Soltárának rövid magyarázattya, melyet foglalt bé tizen-két 

Prédikációkban a Jézus Cristusnak alázatos szolgája Kereszturi Pál, 

Várad, Szenci Kertész Ábrahám, 1645, RMNy 2127.  

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Rövid fundamentom Az egesz kereztyeni 

vallasnak rövid fundamentomi. – [2] Megint kétségbenesés ellen való 

egy-néhány lelki vigaztalások. – [3] (Szent irásbéli erössegek es 

bizonsagok, a mellyek a pápistákot, Luther, Arminius és Ariusnak 

követöit... az hamisságról meg gyözik.), Gyulafehérvár, 1645, RMNy 

2102. 
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KERESZTÚRI 

1645c 

 

KERESZTÚRI 

1647 

 

 

KERESZTÚRI 

1653 

 

 

KRAUS 1994 

 

KULCSÁR 1573 

 

 

 

LÖSEL 1638 

 

LÖSEL 1639 

 

 

LORÁNTFFY 

1641 

 

 

 

 

 

 

MALOMFALVAY 

1653 

 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Rákóczi Györgynek … és Báthory Zsófiának … 

első szülöttöknek … Rákóczi Ferencnek keresztsége napján lött  

pédikáció …, Várad, 1645, RMNy 2129. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Rakoci Györgynek … es.... házas társának, 

Bathori Sophiának, … második szülöttének, ... Rakoci Sidmondnak /!/ 

..s keresztségének napján lött praedikácio …, Várad, 1647, RMNy 

2199. 

KERESZTÚRI BÍRÓ Pál, Egyenes ösvény a sz(ent) életre vágyodoknak, a 

mellyre külömb külömb féle locusokat egyben válogatván, huszon-két 

predikaciokban foglalt-bé kegyelmes vrunk ö nagysága vdvari 

prédikátora, Kereszturi Pal, Várad, 1653, RMNy 2502. 

Georg KRAUS, Erdélyi Krónika 1608–1665, ford., kiad. VOGEL Sándor, 

Bp., Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, 1994. 

KULCSÁR György [transl.], Az ördögnec a penitencia tarto bünössel 

való vetekedéséröl es az kétségbeessés ellen az reménségröl való 

tanusság, irattatot az also linduai Kvltsar Giörgy mester által, 

Alsólindva, 1573, RMNy 320. 

Johannes LÖSEL, De podagra tractatus, morbi hujus indolem et curam 

diligenter exponens, Rostock, 1638. 

Johannes LÖSEL, De podagra tractatus, morbi huius indolem et curam 

diligenter exponens, Editio secunda correctior,et duplo auctior, Leiden, 

1639. 

LORÁNTFFY Zsuzsanna, Moses es az prophetak, az az az igaz 

keresztyeni vallásnak negyven öt ágazatinak Szent Irásbéli gyözhetetlen 

bizonságh tétele, mellyek nagy részént az (fejedelmi meltosaggal 

tündöklö) erdélyi fejedelem aszszonytul, Lorantffi Susannatul másoknak 

jo példa adásával az Szent Irásnak gyakor olvasása között ki 

szedegettettenek, és az után megh bövittetvén az idvességre 

ohaitozokhoz valo buzgoságbol közönségessé tétettenek..., 

Gyulafehérvár, 1641, RMNy 1884. 

MALOMFALVAY Gergely, Belsö-képpen indító tudomany, mellyet 

némely theologus doctoroknak diák irásihoz együgyü elmélkedéssel 

kapcholkodván, s édes nemzetének üduösséges lelki jókat kivánván az 
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MEDGYESI 1636, 

1638 

 

 

 

 

 

 

 

MEDGYESI 1640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDGYESI 1643 

 

 

 

MEDGYESI 1650 

 

örökkevalosagnak gyürü-ébe foglaltt es magyar nyelven tizen-két 

elmélkedésre s meg-annyi jmádságra osztott es utóllyára az tévelygö 

atyafiaknak-is igaz hitet, s követközendö-képpen bóldog orökké-

valóságot kivánuán, az jgaz hitnek némely szükséges ágozatirol egy-

néhány rövid és sommás letzkével meg-jóbított Seraphim Sz(ent) 

Ferencz fiai közüll leg-méltatlamb[!] és kissebbik szerzetes, 

Malomfalvay Fr(ater) Gergely …, Bécs 1653, RMNy 2462. 

MEDGYESI Pál [ford.], Praxis pietatis, az az, kegyesseg-gyakorlas, 

melyben be-foglaltatik, mint kellyen az hivö keresztyén embernek az 

Isten és a maga igaz ismeretiben nevekedni, életét naponként Istennek 

félelmére intezni, tsendes lelki-ismerettel költeni és futásának el-töltese 

utan boldogul vegezni. Fordittatot angliai nyelvböl az magyar 

keresztyéneknek ez szomorusagos utolso idökben kivaltkeppen-valo 

vigasztalásokra és hasznokra Medgyesi Pal, Ur Iesus Christus egy-igyü 

szolgája által, Debrecen, 1636, RMNy 1639; 2, jav. kiadása: Lőcse, 

1638, RMNy 1735. 

MEDGYESI Pál, Sz. atyak öröme az az az Messias Jesus Christusnak 

Maria elöt személy szerént létének, s-örök istensegének az O 

Törvénybéli jelenésekböl, Sz. Irás, jó okok és a jozanb régi doctoroknak 

értelmek szerént-való vilagos meg-mutatása, sok egyéb tudásra 

idvességes és gyönyörüséges dolgokkal egyetemben. Daniel Vasarhellyi 

jesuita professus paternek, amaz nagysagos angyal Gen. 32. v. 24. etc., 

és Exod. 3. v. 2. etc., s az Jehovah nev és az közölhetetlen isteni 

tulaydonsagok s-munkak felöl samosatenizalo és abban fülig merült 

tsekely tzikkelyinek meg tzikkelyezesere irattatott, es harom könyvekre 

oszlattatott negy szükséges táblakkal edgyütt…, Gyulafehérvár, 1640, 

RMNy 1826. 

MEDGYESI Pál [ford.], Praxis pietatis, az az keresztyén embert Isten 

tettzése szerént-valo járásra igazgató kegyesseg gyakorlas. Fordéttatott 

angliai nyelvböl […]i-botsáttatott ugyan Medgyesi Pal […] által…, 

Várad, 1543, RMNy 2042. 

MEDGYESI Pál, Doce nos orare, quin et praedicare, Bártfa, 1650, 

RMNy 2310. 
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Meny ország 

1975 

 

 

MHHD 24 

 

 

NYÉKI VÖRÖS 

1623 

 

 

 

Papistak 1643 

 

 

 

 

 

 

PÁZMÁNY 1606 

 

 

 

PÁZMÁNY 1624 

 

 

PÉCSI 1591 

 

PÉCSI 1988 

 

 

 

PERKINS 1648 

Meny ország ki nyittatott Edgyetlen-egy szoros kapuja, szövegét sajtó 

alá rend. és magy. FEKETE Csaba = Apáczai Csere János 1625−1659, 

szek. KIRÁLY László, Bp., 1975 (Studia et Acta Ecclesiastica, Nova 

series, 1), 63–90. 

A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése, szerk. SZILÁGYI 

Sándor, Bp., MTA, 1875 (Monumenta Hungariae Historica-

Diplomataria, 24). 

NYÉKI VÖRÖS Mátyás, Dialogvs, az az eggy kárhozatra szállott 

kazdagh test és leleknek siralommal tellyes eggymással valo keserues 

panaszolkodo beszélgetések…, mellyet régenten Szent Bernárd 

doctor… irt uolt deákul, most az nemes magyar nemzetnek is… maga 

nyelue szollására hozattatot, Prága, 1623, RMNy 1294. 

Papistak meltatlan üldözese a vallasert, mely e kérdésben 

magyaráztatik meg: Ha szabad-é valakit (és nevezet-szerint a 

pápistáknak az euangélicusokat) erö-szakkal vallásra kénszeriteni? 

Kinek alkolmatosságával az-is szem-eleiben adatik: Micsoda 

mesterségekkel és kénszergetésekkel szokták (most fö-képpen) a 

pápisták az euangélicusokat a magok vallására hajtani?..., Várad, 

Szenci Kertész Ábrahám, 1643, RMNy 2044. 

PÁZMÁNY Péter, Keresztyeni imadsagos könyv, melybe szep aytatos 

könyörgesek, haladasok es tanvsagoc foglaltatnac es rövid tanvsagh, 

mint ismerhesse megh akar mely együgiü emberis az igaz hitet, Graz, 

1606, RMNy 945. 

PÁZMÁNY Péter, Kempis Tamásnak Christvs követeserül négy könyvei, 

melyeket magyarrá forditott Pazmany Peter Esztergami Ersek, Bécs, 

1624, RMNy 1297. 

PÉCSI Lukács [transl.], Szent Agoston doctornac, elmelkedö, magán 

beszellö, es naponkent valo imadsagi, Nagyszombat, 1591, RMNy 671. 

PÉCSI Lukács, Szent Agoston doctornac, elmelkedö, magán beszellö, es 

naponkent valo imadsagi, Nagyszombat, 1591., szerk. KŐSZEGHY Péter, 

kísérő tanulmány URAY Piroska, Bp., MTA ITI–MTA Könyvtára, 1988 

(Bibliotheca Hungarica Antiqua 17). 

William PERKINS, Ama Szent Iras feitegetesben hatalmas és igen tudos 
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1750a 

LA PLACETTE 

1750b 
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ÖSSZEGZÉS 

 

 

Disszertációnk esettanulmányként kívánt hozzájárulni a 17–18. században nagy 

népszerűségnek örvendő meditációirodalom kérdéseinek árnyalásához. Miközben 

elsődleges célunk volt a Mennyei társalkodáson keresztül felvázolni egy jellemzően 

kálvinista meditációs példát, a szükséges mértékig kitértünk a dolgozat első fejezetében a 

szerzői életműre vonatkozó újabb kutatási eredmények felvázolására. Ennek megfelelően 

belehelyeztük Keresztúri Pál pedagógiai tevékenységét a Rákóczi-udvar dinasztiaépítő 

önreprezentációs keretébe, amelynek alapművei a Csecsemő keresztyén mellett az eddig 

részletesen nem elemzett iskoladráma, a Schola triumphata és a consultatio műfajába 

tartozó Pallas Dacica. A Mennyei társalkodás – az egyik lehetséges értelmezés szerint – 

ennek az udvari reprezentációnak egy másik képződménye: a fejedelemasszonyok 

kegyesség felől való öndefiniálásának eszköze az alattvalók előtt. Szintén az első 

fejezetben foglaltuk össze a Keresztúri életmű egyes darabjaira vonatkozó újabb kutatási 

eredményeket, melyek alapján – a stílus- és politikai gondolkodásbeli eltérések részletes 

ismertetése után – megállapítottuk, hogy a Papistak meltatlan üldözese a’ vallasert című 

vitairat aligha Keresztúri műve. Szintén nem tartjuk valószínűnek, hogy ő lett volna a 

román Újszövetség és Zsoltárkönyv egyik fordítója, ugyanakkor a Rövid fundamentum 

című locusgyűjteménynek Keresztúri lehetett a szerzője. Ugyanebben a fejezetben 

kíséreltük meg megragadni a Keresztúri művekben jelentkező puritán retorikai és 

stilisztikai sajátságokat, mivel az erre való rákérdezést a Mennyei társalkodás nyelvi 

fordulatainak feltárása szükségessé teszi. 

 A dolgozat második része először a Mennyei társalkodás példányból nem ismert 

1645-ös kiadása körüli filológiai problémákat tisztázza, majd műfajelméleti szempontból 

vizsgálja a meditáció és az imádság határterületeinek feltárulását a szövegben. A 

határterületek kérdésének felmerülésekor az interkonfesszionalitás problémájával is 

szembesítettük a szöveget, amivel arra az eredményre jutottunk, hogy a közös ars devotio 

elsősorban formai sajátságokban nyilvánul meg, mint a dialógusforma átvétele, egyébként 

hiányoznak az interkonfesszionalitás jellemző témái, mint például a jegyesmisztika vagy 

Krisztus szenvedéstörténetének részletes felidézése. A Mennyei társalkodásban megjelenő 

kálvinista dogmatikai tartalomhoz elsősorban puritán retorikai eszközrendszer társul, ami 

ebben az esetben szépirodalmi igénnyel implikálja a biblia kifejezésmódot, aminek a 

szövegszerű feltárását is elvégeztük. A Mennyei társalkodás elsődleges szövegforrását is a 
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Bibliában találtuk meg, míg a hasonló jellegű kegyességi munkák hatása és beépülése a 

szövegbe egyelőre nem mutatható ki szövegszerűen, csupán tematikusan. Mivel eddigi 

kutatásaink során nem találtunk a Biblián kívül olyan művet, amelynek a Mennyei 

társalkodás részben vagy egészben átvétele, fordítása lenne, ezért arról feltételezzük, hogy 

eredeti alkotás, sőt a hazai nyomtatványok közül az elmélkedő dialógusok számbavételéből 

látható, hogy ezek közül lényegében az egyetlen, amely nem fordításon alapul. 

 A Mennyei társalkodás 18. századi sikertörténetének okait kutatva a disszertáció 

következő fejezete felvázolja a korszak kegyességi irodalmat alakító lelki igényeit, 

valamint bemutat egy lehetséges értelmezői keretet, amit az eddig ismeretlen Oktatás az 

elmélkedésről című meditációelmélet jelent. Az újrakiadások nyomdászattörténeti 

szempontból való megközelítése által képet alkothatunk arról, hogy a Mennyei társalkodás 

milyen tágabb „szövegkörnyezetben” forgott a piacon, s ezek közt milyen helyet töltött be. 

Elmondható, hogy Keresztúri munkája bár kétségkívül népszerűnek, kapósnak és üzletileg 

sikeres befektetésnek bizonyult, a kiadások közepesen magas példányszámából kiindulva 

aligha támasztható alá Dienes Dénes kijelentése, hogy ez volt a Praxis pietatis mellett a 

legmeghatározóbb kegyességi irodalmi mű, ami ösztönző erővel hatott az áhítatos műfaj 

kibontakozására Magyarországon a 18. században. Ráadásul nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül azt a tényt sem, hogy a cenzúra sajátos működése is torzította bizonyos fokig a 

protestáns nyomdák kiadási gyakorlatát, hiszen egyes műveket sokszor éppen ez tartott 

fenn azzal, hogy egyszer már engedélyezte, míg másokat, amelyek más helyzetben esetleg 

versenytársak, és kiszorító erejűek lehettek volna, nem engedett forgalomba hozni. 

Disszertációnkhoz végül csatlakozik a Mennyei társalkodás kritikai szövegkiadása, 

amelyhez elvégeztük a különböző edíciók szövegeinek összevetését, tisztázva az ismert 

kiadások egymáshoz való viszonyát. 

Annál is fontosabbnak tarjuk ezt a szövegkiadást, mivel az ilyen típusú szövegek 

megismerésén keresztül válhat még érthetőbbé a 17–18. századi vallási alapon szerveződő 

közösségek gondolkodásmódja, nyelvhasználata, és életvitele. 
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SUMMARY 

 

Our dissertation as a case study wished to contribute to the questions of meditation 

and prayer literature enjoying great popularity in the 17th and 18th century. While our 

primary aim was to sketch one characteristically Calvinist meditational example through 

Mennyei társalkodás, we went into detail about the delineation of the newer research 

results concerning the author's oeuvre in the first chapter of the paper to the necessary 

extent. 

According to this we put Pál Keresztúri’s pedagogical activity in the schola aulica 

into the framework of the self-representation of the Rákóczi court building a dynasty. The 

manifestation of this self-representation – beside the confirmation catechism Csecsemő 

keresztyén - is the not yet thoroughly analysed two school dramas, the Schola triumphata 

and the Pallas Dacica belonging to the consultatio genre.In these works the real nobility 

means the conjunction of Ars and Mars, that is the heritage of Gábor Bethlen’s cultural 

policy. Nobility comes true through the well-educated dukes proving their suitability to 

reign. The Mennyei társalkodás is another formation of the court representation from this 

view of reading: the duchess’ device of self-representation through piety. 

We also summarized our new research results concerning the pieces of Keresztúri’s 

oeuvre in the first chapter, based on which – after the detailed review of the style and 

political differences of thinking – we assessed, that Keresztúri’s argumentative essay 

titeled Papistak meltatlan üldözese a’ vallasert can hardly be his work. Furthermore, it is 

not probable, that he would have been the translator of the Romanian New Testament and 

the Psalm book, since the evidences indicating this are not convincing enough. At the same 

time we reckoned the locus collection titled Rövid fundamentum among Keresztúri’s 

works. 

We attempted to grasp the puritan rhetoric and stylistic peculiarities coming forward in 

Keresztúri’s works in the same chapter, because the exploration of the lingual terms of 

Mennyei társalkodás makes it necessary. 

The second part of the paper first clears up the philological problems of an 

unknown copy of Mennyei társalkodás from 1645, then examines from the genre theory’s 

point of view the frontiers of meditation and paryer revealing in the text. Examining the 

question of the frontiers we confronted the text with interconfessionality and we came to 

the result, that the common ars devotio primarily expresses itself in formal peculiarities, as 
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the borrowed dialogue form, otherwise the typical topics of the interconfessionality are 

missing, like the fiancé mysticism or the detailed evocation of the suffering story of Christ. 

Puritan rhetoric systems are joined to the Calvinist dogmatic theological content 

appearing in Mennyei társalkodás, that implies the Bible’s mode of expression with 

literary standards in this case. We explored the text from this point of view as well. We 

found that the primary text source of Mennyei társalkodás  is the Bible, while the effect 

and infiltration of other piety works’ with a similar character cannot be revealed textually, 

only thematically. 

Since we have not found a work except for the Bible of which Mennyei társalkodás in 

parts or as a whole would be a translation or borrowing, we assume it being an original 

creation, and practically the only one, considering the prints of contemplative dialogues, 

that is not based on translation. 

The third big chapter researches the reasons of Mennyei társalkodás’s 18th century 

success, outlines the framework of the spiritual claims of the reformed pietism, to what the 

text can reflect from a hundred years’ perspective, and presents a possible explanatory 

framework, which is presented in the up till now unkown meditation theory Oktatás az 

elmélkedésről. We examine the form of dialogue in Mennyei társalkodás also in this 

chapter and scrutinize the history of contemplative dialogue in Europe to place the text in 

this process. 

Approaching the re-editions from a typographical viewpoint we may form a notion 

about the wider context in which Mennyei társalkodás circulated on the market and what 

kind of place it filled between these. It can be said that although Keresztúri’s work proved 

to be undoubtedly popular, it appeared in less copies compared to the works with a similar 

topic, so Dénes Dienes’s statement that Mennyei társalkodás would have been the most 

determining piety literary work beside Praxis pietatis having an incentive impact on the 

development of the devout genre in Hungary in the 18th can hardly be underpinned. 

Moreover, the repeated publications of the text cannot merely be explained by the readers’ 

claims, as the censorship of the Protestant presses' deformed the practice of publishing to a 

certain degree. Since they kept already authorised works among the publications for a long 

time sand other works of similar interest were not allowed because they were declared 

dangerous. 

Finally a critical text edition of Mennyei társalkodás is joined to our dissertation, to 

which we drew a detailed comparison of the texts of the different publications. We cleared 

up the relationship between the editions showing that the edition printed in Kolozsvár in 
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1726 was borrowed and published without major changes in Debrecen, Pozsony and 

Budapest until 1842. The text edition is accompanied by critical, philological and 

explanatory notes. 

This text edition is of primary importance, since it helps to understand the mentality 

and the use of language of large communities organized on a religious basis in the 17th and 

18th century. This language full of biblical allusions provides a basis of the 19th century 

poetic oeuvres like the one of János Arany, who naturally takes possession and converts 

the rich heritage of the 17th century.  
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

 

 

 

Az értekezés létrejöttében megkerülhetetlen szerepet játszott témavezetőm, Heltai János, 

aki még első éves egyetemista koromban terelt a régi magyar irodalomról való 

gondolkodás útjára. Neki tartozom köszönettel a témaválasztásban nyújtott segítségéért, a 

szakmai konzultációk keretében elmondott tanácsaiért, építő kritikáiért, írásaim gondos 

lektorálásáért, valamint azért, hogy türelemmel támogatta hosszan elhúzódó munkámat.  

A disszertáció nem készülhetett volna el az Országos Széchényi Könyvtárban 

működő szellemi műhely támogatása nélkül sem, amelybe szintén Heltai János 

közvetítésével kerülhettem be. A Könyv- És Művelődéstörténeti Kutatások Osztályán 

(leánykori nevén a Régi Magyarországi Nyomtatványok Szerkesztőségében) és a Régi 

Nyomtatványok Tárában szerzett szakmai tapasztalat olyan máshol meg nem szerezhető 

speciális tudással látott el, ami a dolgozat elkészítésekor nagy hasznomra vált. Hálás 

vagyok egykori feletteseimnek, Vásárhelyi Juditnak és W. Salgó Ágnesnek, akiktől sokat 

tanultam, és akik mindig bátorítottak a tudományos kutatás tekintetében, de különösen 

sokkal tartozom a Régi Nyomtatványok Tára jelenlegi vezetőjének, Farkas Gábornak, aki a 

szakmailag és emberileg egyaránt jelentős mértékben járult hozzá értekezésem 

befejezéséhez. Köszönetet kell mondanom közvetlen kollégáimnak: Berkes Katalinnak, 

Bíró Csillának, Dalloul Zaynabnak, Ekler Péternek, Nagy Györgyinek, Stemler Ágnesnek 

és Tóvizi Ágnesnek is, amiért türelemmel viselték és segítették munkálkodásomat. 

Végül, de nem utolsó sorban férjemnek és gyermekeimnek, valamint 

édesanyámnak és édesapámnak szeretném megköszönni, hogy az elmúlt években annyi 

terhet levéve a vállamról kiegyensúlyozott, szeretetteljes hátteret teremtettek számomra. 

 

 

 

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget 

szeretetedért és hűségedért!” Zsolt 115; 1 
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