
A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században. 

A protestantizmus hősi korszaka már a XVI. században 
lejárt. Az új igazságok csodákat miveltek, végleteket szültek, 
azután kissé meghalványodtak. Az az állandó lelki viharzás, 
a forráspontig vívott eszmeharc, mely az egész XVI. szá-
zadot betöltötte, kifárasztja az elméket s azok vágynak a 
pihenés után. A vezérek korára epigon korszak következik 
s ez a második, protestánsnak született nemzedék gyönge-
sége érzetében egy új skolasztika falai közé húzódik vissza; 
s a közkeletű, nagy gyakorlati kérdések elméleti kérdésekké 
válnak, amelyeket a papok és theologusok szőrszálhasogató 
polémiája, no meg a fejre menő egyházpolitika mesterségesen 
tart még az érdeklődés központjában. Közben a katholicis-
mus a tridentinumban megerősödött és most már egész hit-
rendszerét a protestantizmussal szemben polemikus formában 
építette ki, s el kell ismernünk, nemcsak egységesen és rend-
szeres tökélylyel, nemcsak akkora elasticitással, amekkorát 
csak a skolasztika hajszálfinomra kidolgozott tételei meg-
engedhettek, hanem bizonyos reformátori szellemmel is, 
amely a katholicismusban minden olyan elemet, amely nem 
az alapelvek kiágazása, hanem fagyöngyszerű elfajzás volt, 
annyira kiszorított, hogy többé központi súlylyal nem bír-
hatott; annál erősebben domborították ki az ősi és gyakorlati 
szempontból használható vallásos elemeket. Ezt a pompás, 
egységes rendszert pedig az új skolasztika hatalmas talen-
tumai az emberi gondolkodás egész területére alkalmazták 
és az összes lehetséges érvek összehordásával az összes lehet-
séges ellenvetések megcáfolására szinte beláthatatlan kész-
letet halmoztak fel. Talán elég lesz a legnagyobbra: Bellar-
minusra gondolni. Szembe állott tehát két tábor; mindkettő 
a supranaturalis dualismus alapján ős mindkettő a skolasz-
tika fegyverzetével; azonban míg a katholicismus egységes, 
tömör és egy darabból faragott igazságrendszert véd és nép-
szerűsít, addig a protestantizmus maga legalább négyféle 
typusra válva, egymásnak ellenmondó igazságait ádáz testvér-
harcban védve és támadva, küzd a katholicismussal, mely a 
supranaturalis dualismusban és skolasztikában is egyaránt 
hazai talajon állott, míg a protestantizmusnak végső ered-
ményben ez a talaj idegen ős ellenséges, bármennyire is vi-
tatja vala maga is ennek az ellenkezőjét. Vegyük még ehhez 
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azt, hogy Középeurópában a hatalmi viszonyok a katholicis-
must szinte erőszakosan tolták előtérbe s mindjárt megértjük, 
miért tudtak az ellenreformáció jezsuitái oly meglepő ered-
ményeket érni el. 

Magyarországon is a teljesen ki nem forrott és a lel-
kekben még egészen gyökeret nem vert protestantizmust 
már a XVI. század végén hatalmas erővel támadja meg az 
időközben öntudatra ébredt katholicismus. Eddig a katholicis· 
mus úgy viselkedett, mintha jártányi ereje sem lenne. Tűrte 
a tehetetlenség bambaságával, hogy úgy szétverje a protes-
tantizmus mint valami züllött, puha, gyáva, gyülevészhadat. 
Szinte megdöbbenve kérdi az ember, hogy hát nem volt akkor 
egyetlen értelmes ember sem, aki meggyőződésből lett volna 
katholikus ? Sztárai az „Igaz papság tikörében" maró gúnnyal 
állítja be a barátot, a püspököt és a pápát, akiknek a pro-
testáns pap a tulajdon beviariumaikból bizonyítja be, hogy 
latrok, lopók ós szentségárúlók, amire maga a pápa is 
úgy elkeseredik, hogy bánatában fel akarja kötni magát. 
Csakugyan valami irtózatos, szinte szenilis tehetetlenség jel-
lemzi azt a katholicismust, amelynek hatalma alul alig fél-
század alatt egy egész országot ki tud ragadni néhány lobogó 
hitű prédikátor. De a XVII. század elején már az anyámasz-
szony katonából kurucvitéz válik, aki huszárosán vág neki 
a kissé elbizakodott, megnehezedett és elkényelmesedett pro-
testantizmusnak. Most már ő a támadó és a támadásban az 
életösztön elszántsága, az alul került ellenfél végső elkesere-
dése forr, amelyet csak emtet a fokozatosan nyert győzelmek 
mámora. A Pázmány kalauzára nincs már mennykövük a 
protestánsoknak : Wittenbergából kérnek kölcsön, s kapnak 
is — 13 év múlva. 

1. Pázmány és Alvinczi. 
Ennek a katholicismusnak képviselője Pázmány, aki 

egyszersmind a kor szellemi vezére is. Igazi turáni jellem, 
akit kálvinista bordában szőttek jezsuita kezek. Csupa ős erő, 
nyers, hetyke, betyáros, akinek eleme a harc, a portyázás, 
de azért a maga portáján derült, szíves házigazda, jó kedvű, 
színes kedélyű bölcs. Meggyőződésében hajthatatlan, indula-
taiban lobogó, igazáért tűzbe menő ember, nem annyira azért, 
mert igaz az ő igazsága, hanem azért, mert az az igazság 
az ő becsületének a kérdése. Filozófiai szárnyalás, mystikus 
mélység, költői ihletettség majdnem idegen nála : a józan 
belátás, a törvény felismerése, egyszóval a positivus, logikai 
elem uralkodik a lelkében Alapjában kritikai természet, 
mert jobban tud vitatkozni, mint fejtegetni, cáfolni, mint 
rendszerezni, s ezért volt olyan nagy a kath. polémiában, 
ahol a kész igazságok megvannak s azokat csak meg kell 
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védeni azzal, hogy az ellenvetéseket megcáfolják. Nem próféta, 
nem vates, nem titokfejtő bölcs, hanem nagy prókátor egy 
százados pörben, amelyet a formai jog szerint meg is nyert, 
de azért a legnagyobbak közül való lelki rokonai és társai 
közül. Olyan, mint a párduc, könnyed, éber, gyors és rettentő 
erejű, mindig harcra kész, akit sem meglepni, sem tőrbe 
csalni nem lehet. Érveinek egész özöne van készletben s 
mikor beszélni, vagy írni kezd, mintha egy vészjelre a gátak 
zsilipjeit szakítanák fel, valósággal elszabadul az okok, a 
képek ós ötletek zuhataga. Kortársai és ellenfelei jól készült, 
talentumos, becsületes emberek: ő mindnyájuknál több: a 
vitatkozás virtuóza és az írás művésze. Minden sora oly 
színes, ötletes és változatos, hogy ma is alig lehet írásait 
letenni a kezünkből; mennyire fascinálhatták ezek annak a 
kornak embereit, amelyben a közvéleményt épen ezek a 
kérdések foglalkoztatták leginkább és amelyben épúgy 
theologus volt mindenki, mint ma politikus. Sokoldalú talen-
tuma egyaránt csillogott tudományos és építő műveiben, a 
politikában, az egyházkormányzásban, a közoktatás szerve-
zésében és a diplomáciában, de azért ő tulajdonképen pub-
licista és politikus volt. Publicista a professzori széken és a 
templomi katedrában, politikus az érseki aulában, a király 
tanácsában, sőt a gyóntatószékben is. Szellemének nincs 
egyetlen nyilatkozata sem, mellyel nem gyakorlati célt 
szolgált volna ŝ  ez a gyakorlati cél egyházának dicsősége 
és uralma vala. Új gondolatokat nem adott, a szellem területét 
felfedezésekkel nem gazdagította, eddig ismeretlen vallásos 
élményeket sem közölt, de egymaga többet tett, mint nem-
zetében bárki arra, hogy a meglevő igazságokat elfogadtassa 
az emberekkel. Nem igazságokat ajándékozott egyházának, 
hanem embereket egyháza igazságainak. 

Egész irodalmi munkásságának kettős csúcsa van, mint 
egy kéttornyú góth templomnak : a Kalauz és a prédikációs 
könyve.1) Amabban dogmatikai, emebben ethikai világfel-
fogása van hatalmas alkotmánnyá építve. S a Pázmány theolo-
giájának tömörségéből csak természetesnek találjuk, hogy a 
Kalauzt férfikora delén írja, amidőn az elvek rendszerét 
legtisztábban látja, prédikációit pedig élete alkonyán adja ki, 
midőn a bölcs és lehiggadt öregség minden kérdésnek építő, 
erkölcsformáló erejét keresi ós mutatja meg. Kár, hogy a 
könyvön látszik a siettető alkonyat. Három évig nyomják és 

*) A római anyaszentegyház szokásábul, minden vasárnapokra és egy-
néhány Innepekre rendel t evangeliomokrul, Prédikációk, melyeket élő nyel-
vének taní tása után í r á s b a n foglalt Cardinal Pázmány Péter esztergami érsek 
Poson, 1636. Idézeteimet a Ρ. P. összes munkáinak egyetemi kiadásából 
vettem, amelynek m a g y a r sorozatában a VI. és VII. kötetben jelentek meg e 
beszédek, Bpest 1 9 0 3 - 1 9 0 5 években X L V I I l + 8 2 1 és I V + 8 0 8 11. 4°., Kanywszky 
György kiadásában. 
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Pázmány sokszor a sajtó alá dolgozik. Némelyik beszéde 
töredékes, „üszögében levő" másik még ifjúkori formájában, 
átdolgozás nélkül került bele a gyűjteménybe, de hát sietni 
kellett, mert „mellye fulladási, hurutok és belső szelek szag-
gatást, emlékezése fogyatkozási, fogai kihullási egyéb minden-
napi sok nyavalyákkal egyetemben" rég hírűi adták már, 
hogy szolgálatja vége fel közeledik. Könyvét egy alázatos 
ajánló írásban az δ kegyelmes Urának, a Teljes Szentháromság 
egy bizony Istennek dedikálja, megindult imádkozással ese-
dezve, hogy fogadtassák el kisded és lengeteg ajándéka. Az 
előljáró beszédekben mig magát menti, művének okait ma-
gyarázza, a keresztyén prédikátoroknak intést: egész kis 
homiletikai vázlatot ad, amelynek meglepő gondolatai csak 
egy lángész intuitiójából származhattak, mivel az akkori 
és addigi homiletika irodalom ilyesmikkel még alig foglalkozott. 
„Nem arra igyekeztem, úgymond, hogy csak tanítsam, micsoda 
jó, micsoda gonosz: hanem, hogy elsőbben mindenféle erős 
okokkal meggyőzzem az okosságot a jóságok követésének 
és a vétkek távoztatásának szükséges voltára. Az után, mivel 
tudom, non est beatus, qui seit ita sed qui facit: nem abban 
áll a keresztyén tekélletesség, hogy tudjuk, hanem hogy kö-
vessük a jót ós a gonoszt távoztassuk: azon voltam Isten 
segítségével, hogy az emberek akaratja édesedgyók a jóra, 
idegenedgyék a gonosztól. Mert könnyű az emberek elé adni, 
mit kell cselekedni, de nehéz meggyőzni az értelmet, hogy 
hasznos, szükséges ennek így lenni : annál is nehezebb fel-
indítani az akaratot, hogy kívánja és cselekedettel teljesítse 
amivel tartozik"2). Tehát δ az észt akarja meggyőzni azért, 
hogy az akaratot elhatározza. Természetes, hogy ezzel az 
alapgondolattal szükségképen együtt jár az ethikai anyag 
feldolgozása és az, ami Pázmánynál különösen szembeötlő : 
t. i. hogy csekély számú quietivumai is — motívumok. Ugyan-
csak meglepő a XVII. század elején ez a tétele: az elmeódesítő 
iskolai vélekedéseket és vetekedéseket, melyek lelki épületre 
nem valók, írásomba nem elegyítettem"3) s az egész skolasz-
tika theologiát csak annyiban használja fel, amennyiben elmés 
ötletei, agyafúrt megjegyzései ós tetszetős paradoxonjai 
illusztráló eszközökűl szolgálhattak neki. Ez tette őt bámu-
latos hatású, messze fénylő és korában páratlanul álló ige-
hirdetővé. Pázmány az egyetlen ember, akinél az első oldalon 
megérezzük, hogy nála nem a prédikáció van a theologiáórt, 
hanem a theologia a prédikációért. Neki nem célja, hogy a 
bibliát magyarázza, a tantóteleket kifejtse, neki az a célja, 
hogy hallgatóit az egyház parancsainak teljesítésére átalakítsa. 
Épen ezért neki minden csak eszköz s azzal az eszközzel él 
legszívesebben, amely legkönnyebben céljához segíti. A bib-

») VII. 799. s) VI. XXIV. s) VI. Κ. XXII. 
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liában nem forrást, vagy fundamentumot lát, hanem érvek 
tárházát, még inkább csodálatos, művészi képtárt, amelynek 
szebbnél szebb alkotásait veszi elé, hogy szemléltessen vele. 
Ez az oka, hogy őt a textusszerűség nem igen feszélyezi. 
Ugyanazon alapigéről irott két beszédje közül egyik a fösvény-
ségről, másik a bujaságról szól; egyikben a részegségről, 
másikban a keresztyén özvegyasszonyok állapotáról beszél; 
egy textusa van a keresztyén leányok nevelése és „a halál 
kívánatos jó" tételű beszédeinek. Mikor érveket vesz a bib-
liából, a kiszakított és félremagyarázott szavakat rántja elé 
és sohasem keresi a mögöttük rejlő személyes életet, pld. 
Ezek 44. 2. versét: porta haec clausa erit, non aperietur, 
quoniam Dominus Deus ingressus est per eam, erit clausa 
Principi, nyilvánvaló bizonyítéknak veszi arra, hogy Mária a 
Krisztus szülése után is szűzen maradt1). Nem csoda, hogy a 
bibliát babonás varázskönyvnek tar t ja és példákat hoz fel 
arra, hogy akik a bibliát illetlenül forgatták vagy mosdatlan 
kézzel nyúltak hozzá, megbolondultak vagy megvakultak2). 
S ezt nem kóplegesen mondja ! Annál gazdagabb, színesebb 
és igazabb lesz, mihelyt a biblia képeit veszi alapul s azok 
jelentését magyarázza, például az a képzuhatag, amellyel 
Jézust halmozza el3). Vannak beszédei, melyek bibliai képek, 
hasonlatok kifejtéséből állanak, pld. az egyik pünkösti beszéde, 
ahol arról beszél, hogy a szentlélek víz és tűz,4) vagy másutt, 
mikor az igét bemutatja, mint bort, tejet, mézet, mannát stb.5) 
igen sokszor külön beillesztve, mikor pld. a világ rabjára a 
zsoltáríró szép hasonlatát alkalmazza: pascit ventos.6) Ige-
hirdetésének anyaga a keresztyén erkölcs világa, amelyet 
épen csak hogy bekeretez a dogmatikai elem s ez is inkább 
csak a theodicea formájában jelentkezik. Motivációjában a 
központi helyet a túlvilág értékrendszere foglalja el s itt 
nem annyira a menny gyönyörűségeiről beszél, bár e tárgy 
rajzolásánál képzelete csodálatos színeket használ,') mint 
inkább a pokol borzalmairól, amelyeknek hátborzongató ve-
rismussal való ecsetelése a Cranach képeire emlékeztet. 
Mindezeket a kecsegtető és riasztó képeket arra használja, 
hogy bebizonyítsa, milyen hasznos dolog, mily kitűnő üzlet 
keresztyénnek lenni, mert kicsiny szenvedéssel örök boldog-
ságot, rövid és kétes örömmel pedig kibeszélhetetlen gyöt-
relmeket vásárlunk. „A szép, jóizű folyóvizek édesen folynak, 
de végre a keserű tengerben elegyednek: a világ rövid és 
kevés gyönyörűségének vége: örök keserűség".8) „Meggon-
doljátok, mely nagy dolog a menyország, melyet ígér Krisztus; 
mely kicsiny és könnyű, amit kíván tőlünk.9) „Igaz itilő 
szent Isten, itt vágj, itt éges engem, hogy örökké ne óges ; 

») VI. 133. s) VI. 495. 3) VI. 128. 4) VII. 77. 5) VI. 491. 
β) VI. 420. ') VII. 137. β) VI. 123. 9) VI. 125. 
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itt ostorozzad bűnömet, hogy örökké ne ostorozzad,1) kiált 
fel, mikor már a végső ítélet borzalmait a lehetetlenségig 
fokozta. Általában más motívumot, mint a legvaskosabb 
eudaemonismust nem ismer s bár értékelméleti megjegyzései 
meglepően mutatják, hogy tudott önértékről,2) de ez alig volt 
egyéb nála, mint az aristotelesi tétel átvétele a gyakorlatra való 
alkalmazás nélkül. Ellenségeink szeretésének mély értelmű 
jelentését is tulajdonképen csak azzal tudja igazolni, hogy 
dőreség, őrült választás ellenségeinket gyűlölni, mert nem 
nekik teszünk vele kárt , hanem önmagunknak : nekik csak 
bosszantásokra vagyunk, magunknak örök kár hozatot szerzünk. 
„Ki volna tehát bolond, hogy, egy hegyes tőrt a maga szivén 
átalverne, hogy más felől egy körömnyuzásnyira megsértené 
ellenségét" ?3) Természetes, hogy a szeretet parancsa alul 
ki vannak véve az eretnekek, akiknek számára még szánalom 
sincs a szivében, nem hogy szeretet lenne. Velük szemben 
a testvéri indulat csak eddig a sajátságos concessioig é r : 
„Istennek csudálatos gondviselése az, hogy, noha a görögök, 
rácok, örmények, moszkák, oroszok, oláhok ; noha Ázsiának 
és Afrikának nagy részei, úgymint . . . stb., noha Európának 
főtartományai tévelygésekbe keveredtek: de nagy részre, 
megtartották, ami szükséges a keresztséghez és igazán ke-
resztelnek. így, valakik ezek között, a keresztség után, hat 
vagy hét esztendő alatt meghalnak (minthogy talán harmad 
része az emberi nemzetnek akkor hal meg), mind üdvözülnek".4) 

Ethikai szabályai nem feltétlen érvényűek, hanem az 
alkalmazkodás törvényei szerint relativok. A bűn elleni küz-
delmet hasznosnak ítéli, mert ha mindenki nem harcol ellene, 
elhatalmasodik és kárt tesz bennünk : tehát a gonoszságot 
távoztatni kell, intéssel, dorgálással. Azonban „békét hagyjunk 
az olyan dorgálásnak, mely csak idegenséget szerez . . . Ha 
tudjuk tehát, hogy valaki tudatlanságból más ember jószágát 
bátorsággal bírja . . . és félő, hogy ha megintik, nem használ: 
tartozunk hallgatni".5) A profán és szent között élesen 
különböztető katholikus morál látszik abból a tételéből, hogy 
„a férjes asszony divisa es t ; nemcsak arról kell gondolnia, 
mint találja kedvét Istennek, hanem, hogy mint lehessen 
kellemetes férje előtt," (VI, 189.) mintha ez a kettő kirekesz-
tené s nem betöltené egymást í Magától értetődik, hogy ez 
az út a teljes kazuisztikába vezet, amihez Pázmány is el-
érkezett,0) bár szelleme a magaslatokon otthonos és el kell 
ismernünk, hogy ő, jezsuita létére is, a katholicismusnak 
vallásilag, erkölcsileg nemesebb tartalmát bányászta ki és 
sehol sem hirdet olyan dogmát, amelynek vallásos, építő 
tartalmát ki ne aknázta volna és nem hirdetett olyan 
erkölcsi elveket, amelyekben a jezsuita antimoralismus tudatos 

' ) VI. 25. ») VI. 401. ' ) VI. 163. 4) VI. 436. 5) VI. 60. «) VII. 483. 
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nyomaira ismerhetnénk. Jezsuitának csak az okoskodásában 
maradt, ott is inkább azért, mert prókátor volt, aki a lát-
szatra dolgozott. Egy oly óriás szellem, aki százada gondo-
latanyagán uralkodik, csakis ilyen logikai dolussal bizonyít-
gathatja, hogy Luther és Kálvin az absolut erkölcstelenség 
hirdetői és vallásuk minden sora dögleletes métely. Ezt pedig 
arra alapítja, hogy mindketten elvetették a cselekedetek 
érdemszerűségét, amit Pázmány tudatos ferdítéssel úgy használ 
ki, hogy amit azok a cselekedetek soterologiai értékelése-
kében állapítanak meg δ ethikai értéktételnek veszi s mint 
ilyennek vonja le a következményeit.1) Legszívesebben per 
analogiam bizonyít, mert érzi, hogy ez a bizonyítás a leg-
inkább meglepő és sophismára legalkalmasabb. A fülbegyó-
nást minden hosszas okoskodás nélkül így bizonyítja: „Ha 
egy városban teli tömlöc volna gyilkos, parázna, lopó em-
berekkel és a bíró azt mondaná nekik, hogy kiki magának 
válasszon egy bírót, minéműt szeret, ennek csak igen titkon, 
de bánatos szűvel, súgja meg fülébe vétkeit és ha ezt miveli, 
nyert a bocsánat, kész a szabadság, nem lészen bántása és 
büntetése gonoszságáért. Azt pedig igazán megöleti érdeme 
szerint, aki igazán meg nem vallja vétkét barátja előtt. Ha 
ezt hallanák a szegény foglyok, vájjon nem magasztalnák-e 
égig ezt a nagy irgalmasságot" ?2) A transsubtantiot pedig 
elintézi ezzel: „ha az utolsó vacsora kenyerét és borát kevés 
időjártára a természet a Krisztusban testté és vérre változ-
tatta, micsoda balgatagság azt állítani, hogy Isten szavának 
mindenható ereje azt egy szempillantásban véghez nem viheti."3) 

Akkora szabadossággal s olyan szókimondó bátorsággal 
beszél, amilyen csak egy jezsuita pátertől telhetik, ki nemek 
és társadalmi szemérmetesség felett áll, mikor a bűnt osto-
rozza s az emberi lélek gyarlóságait irja le. Meliusz hozzá-
képest csak szedtevettézik, igaz, hogy mosdatlan szájjal, de 
Pázmány oly hivatottsággal elemzi az élet undorító fekélyeit, 
mint akármelyik boncoló a megevült sebet. Menti is magát, 
hogy „mindaddig feddenie kell a bűnöket, amíg az emberek 
meg nem szűnnek tőlük." (VI. XXIII.) Különösen a bujaság 
ellen kel ki sokszor s a „bujaság veszedelmes voltáról" szóló 
prédikációjában meg másutt is ennek a bűnnek oly színes 
leírását adja, akárcsak egy sexualis pathologus.4) Illusztráló 
eszközei is olyanok, hogy az ember olvastukra megdöbbenve 
néz körűi: csakugyan szószéken hangzott ez el, s nem gyón-
tatószékben, ahol még a titok és magány fátyola alatt el-
tárgyalható volna? Klasszikus példa erre Nicetas martyr 
esetének elbeszélése, akinek hitvalló bátorságán nem fogott 
a Decius kínzása, mígnem ez be nem látta, hogy szüzességé-
ben van a Nicetas ereje. Egy szép, de tisztátalan menyecskét 
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uszított tehát a szent ifjúra, ki gyenge selyemszélekkel egy 
puhított lágy ágyra vala kötöztetve úgy, hogy tagjával sem 
bírna. Itt következik a jelenet plasztikus leírása, aminek az 
lesz a vége, hogy — „óh csudálatos találmány! óh isteni 
Léleknek mennyei bölcsesége! — Nicetas foga közibe szorítá 
nyelvét, ketté harapá, apróra rágá s vérrel együtt a veszett 
asszonynak orcájára pöké: és magában nagy fájdalommal az 
asszonyban iszonyú rémüléssel, megoltá az illetlen indula-
tokat".1) Túlmegy minden határon egy másik beszédjében, 
mikor arról beszél, mily üdvösséges a magunk ismerése. 
Három kérdést tesz föl: mi voltál, ki vagy és mivé leszel ? 
Kimutatja, hogy mennyivel alább valók vagyunk nemcsak 
az angyaloknál és a szenteknél, hanem az érzéses és érzés-
telen állatoknál is és többek között ilyen erősségeket hoz 
fel: „Tíz hónapig egy setét, büdös rejtekbe, egy ganéjos rút 
tömlöcbe rekesztettünk, melybe nem juthat semmi világosság 
sugára, semmi világítás szózatja, sem kedves ételek italok 
vidámítása, hanem, mit köldökén magához szíhat annya véré-
ből, azon sindik és nevekedik a gyermek.2) Mikor azt kérdi, 
quis es? — egyszerű a felelet: szarsák és büdös kamoraszék. 
„Nézzed, mennyi büdös ganéj, takony, nyál, vizellet takaro-
szik testünkből, mennyi szenny, serke, tetű származik ebből! 
. . . Ha az eget éred is a fejeddel, csak egy büdös perváta 
vagy!3)" Nincs egyetlen protestáns kortársa sem, ki hozzá 
fogható volna szabadszájuságban, sőt mellette még Méliusz 
is jámbor, szemérmes beszédű ember. 

Másik különös sajátsága Pázmánynak, hogy közvetlen-
ségén néha valami ősi magyar humor csillog át. A részegség-
nek veszedelmességéről szólva, megjegyzi, hogy „talám a 
töb vétkek között egyikért azért rontotta s pusztította Isten 
a mi szegény hazánkat, hogy az ő szabadságáért annyi ré-
szegítő köszönések lettek; hogy ha egy nagy völgybe vinnék 
a török császár erejét és reá eresztenék azt a bort, melyet 
sok részegeskedésben megittak Magyarország szabadulásáért: 
nem kellene semmi vízözön a török veszedelmére; mind 
borban halnának".4) Vagy a spanyol barát rajza, ki Német-
országban egyre azt látja, hogy az emberek a gyónásban 
legtöbbször a részegségről vádolják magukat s mivel ő nem 
tudta mi az, nosza megpróbálja. Bele is betegedett úgy, hogy 
„menten megfogadta: aki ezentúl meggyónja részegségét 
egyéb penitenciát nem ád neki, hanem hogy ismét megré-
szegiillyön."5) Másutt: ha nádmézből csinálják is a napa-
asszony képét, az is keserű menyasszonynak.6) 

Káprázatos a Pázmány illusztráló készletének a gazdag-
sága. Igaz, hogy abban az időben könnyebb volt a példákkal 
dobálózni, mert az egész akkori ismeret anyag össze volt 
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gyűjtve és be volt skatulyázva konkordanciákba, realiákba, 
curiosumok táraiba, lengenderiumokba, Pázmány nagy könyv-
tára adott anyagot bőven, éles emlékező tehetsége fel is tudta 
azokat használni, csodaötletessége és irásművészete pedig 
gondoskodott róla, hogy a példák találjanak és változatosak 
legyenek. A Gesta Romanorum és más gyűjtemények éppen 
olyan fontos igehirdetői requisitum volt, mint ma az angol 
pietistáknál a missziói történetkék, nem is említve, hogy 
amazok között igen sok művészi alkotás akad, míg emezek 
legtöbbször egyszerű időtlenségek.1) 

Homiletikai szerkesztéstanáról nagyon keveset mond-
hatunk; annyit, hogy kerül minden iskoláskodást, de azért 
kortársai között a legjobb propoziciókat és felosztásokat 
csinálja. Marokra fogja a tárgyát s épen ezért a kezében 
tar t ja ; neki nem játék a dispositio, hanem fontos eszköz. 
Tudja, hogy minél élesebb a kaszája, annál nagyobb rendet 
vág vele s nem tesz úgy, mint a rossz napszámos, vagy a 
rossz szerszámú ember, hogy mindig csak a kaszáját feni, 
de nem vág bele fűbe.2) 

Legcsodálatosabb azonban a nyelve, ez az ősi, színmagyar 
beszéd, titokzatos, buja rengetege egy olyan kifejező és nyelv-
formáló erőnek, amelyhez újra meg ú j ra vissza kellene tér-
nünk, valahányszor meghervadoznak és elfakulnak a mi magyar 
beszédünk üvegházi csemetéi. Új fordulatok, tőrűlmetszett 
magyaros szólások, közmondások, bibliai rövidségű és tömött-
ségű példák, új látásokon nyugvó szemléletek, meglepetés-
szerű hasonlatok, egymást kergető és viharos feszültségűvé 
fokozott ellentétek olyan változatos és gazdag képet nyúj-
tanak, aminőre csak a természet képes, vagy az istenáldotta 
géniuszok. Nyelvtehetsége nem dekorativ, hanem logikai, 
hasonlataiban találósság a fő s nem a szemlélet esztetikai 
hatása; nem festői, hanem jelentős; numerusa sem az ezer 
változatú orgona muzsikája, hanem a hadikürt szaggatott 
riadozása vagy a pusztai szelek szabad és épen ezért örök 
természetességű hangjátszása. Talán épen ebben ütközött 
meg az elegáns Kaprinai, mikor azt mondja róla, hogy a 
világ legelső szónokai között foglalna helyet „si ad argu-
mentorum soliditatem, ad eximiam, qua pollet, styli elegan-
tiam et copiam, affectus etiam, quibus aspergendis parcior 
est, ac hodierni temporis plenius artificium adjecisset.3) Saját-
ságos, de igaz, hogy beszédei nemhogy veszítenének, hanem 
egyenest nyernének, ha Magyarország hercegprímása helyett 
egy vándorbarát mondotta volna el. Pázmány annyira eredeti, 
hogy csak ő tudta magát igazán jellemezni s ezt meg is tette 

») Pld. VI. 274. és Haller J. Hármas h is tór ia Kv. 1695 II. r. 83. 
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„Írásának feltett céljáról" írott elöljáró beszédben, mondván: 
„Amit irtam Animis scripsi non auribus; lelki haszonért, 
nem fülgyönyörködtetésre írtam. Annak okáért sem ékesen 
szólásra, sem egyéb cifrára nem szaggattam, hanem amit 
üdvösségesnek itiltem, együgyű szókkal gyakran előhoztam, 
noha távoztattam, vékony tehetségem szerint, hogy unal-
mat ne szerezzek az olvasónak."1) Ez az oka annak, meg a 
Pázmány ős géniusza, hogy könyve ma is él még, holott a 
tegnap irott művek hatása úgy odalett már, mint a tavalyi hó. 

Pázmány mellett még egy pár vonással meg kell raj-
zolnunk az Alvinczi Péter kassai magyar pap igehirdetői 
egyéniségét. Nem volt olyan kiemelkedő alak, mint Pázmány, 
nem is teremtett új korszakot, de a XVII. század protestáns 
papjai között kétségtelenül a legelsők egyike. Bocskay és 
Bethlen bizalmas tanácsosa és diplomatája, Kassa városának 
szellemi vezére, korának legjelesebb protestáns szónoka és 
egyik jelentős theologusa. Annak a protestantizmusnak 
typusa ő, amely megnyerte már a maga nagy csatáját s 
fejedelmek, főurak, városok segítsége mellett, ha még 
mindenütt nem is lett államegyházzá, de sokhelyt már ural-
kodott. Intézményekkel körülbástyázva, anyagi javakkal 
biztosítva, a protestantizmus többé nem szenvedély, hanem 
— állapot. Az igehirdetésből kivész a kériigma, s csak a 
didachó marad, Nincs más célja, mint megértetni az üdvigaz-
ságokat, még pedig az ellenkező nézetek megcáfolásával, 
továbbá alkalmazni azokat olyanformán, hogy az élet egyik 
másik alap állapotát az elméleti hitigazságokkal kapcsolatba 
hozza. Ennek a protestantizmus typusa Alvinczi. Főműve: 
„Postilla, azaz egymásután következő prédikációk az úrnapi 
szent evangéliumok szerint rövid magyarázatokkal és világos 
tanúságokkal, melyek a nemes szabad királyi városban, 
Cassa-ban prédikáltattak Alvinczi Péter pap által és mostan 
kinyomtattatták ő maga gondviselése által. Cassan, Schulz 
Dánielne Tipographiájában MDCXXXIII." Ezeken kívül még 
vannak kisebb prédikációs művei; jelentős a „Quadragesima 
vasárnapjára tartozó szent evangéliumok magyarázatja", Casso-
viae 1632 és ehhez csatolva egy rövid úti prédikáció stb. a 
Bethlen Péter esküvőjére írt beszéddel. Szónoki híre nagy 
volt; Károli Zsuzsanna temetésére, valamint máskor is nagy 
alkalmatosságokra lehívja Bethlen Gábor; útközben a patro-
nusok elfogják és istentiszteletet tartatnak vele. Trencséntől 
Brassóig mindenki ismeri nevét. Sajátos színt ad egész 
theologiájának, hogy ő az első magyar unionista,2) tehát egy 
erőteljes, ősi protestantizmusnak képviselője, amelyet az 
augsburgi hitvallásban lát legtökéletesebben kifejezve, de 
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szívesen magyaráz a Melanchton kryptokalvinizmusa alapján. 
Általában dogmatikailag a református, liturgiailag a lutherá-
nus irány felé húzódik inkább. Prédikációinak olvasásánál 
az első benyomás az, hogy itt az emberek vannak a hittan-
ért, és nem a hittan az emberekért. Legfontosabb feladatául 
mindig azt tartja, hogy egy dogmatikai tételt bizonyítson 
be s nem az, hogy egy lelket rázzon meg. Karácsonyi 
beszédjének az a tanúsága „igen meglássa mindenki, hogy 
a két természetet egy személyben egyben ne elegyítse";1) 
egyik adventi beszédének csúcspontja annak a tételnek 
fejtegetése, hogy miben álljon az igazi papi gyűlés privilégi-
uma.2) A békesség lélektana helyett azt bizonyítja, hogy az 
ingyen kegyelemből van;3) aprószentek ünnepén azzal fog-
lalkozik az egész első részben, hogy nem vétkeztek-e a 
mágusok azzal, hogy fogadásukat megszegve, nem mentek 
vissza Heródeshez, pedig ebből támadott a nagy gyermek-
gyilkosság,4) húsvétkor — bár megkapó erővel tud vigasz-
talni, úgy, hogy szavainak melegsége ma is szívünkhöz ér,5) 
— mégis oldalakon keresztül foglalkozik olyan kérdésekkel, 
hogy a feltámadott Jézus miként enyészett át a hasadókon; 
mennybemenetel napján hosszasan vitatja, hogy Jézus szom-
baton, csütörtökön, vagy vasárnap ment-e fel a mennybe ?6) 
Tudja, hogy hány ég van, hányszor sírt Jézus, mit beszélt 
az emmausi úton tanítványainak és micsoda textusokat 
használt hozzá ; tudja, miből formálják maguknak az angyalok 
a testüket, egy embernek egy vagy több angyala van-e? 
hosszasan citálja az archonticusok és cerdonianusok eretnek-
ségét, amely oly elvont különböztetésekkel történik, hogy 
csupán skholasztikus fül érti meg első hallásra;7) néha 
különben is eléggé dogmatikus beszédeit megtoldja egy-egy 
„szerzés"-sel s abban aztán ex thesi indul neki a polémiának. 

Polémiájában távolról sincs meg az a szenvedély és 
vakbuzgóság, ami Meliuszékat és Pázmányékat jellemzi. Nem 
gyűlöli a ,,pápás atyafiakat," legfönnebb lenézi s kevéssé 
sajnálja. Nem lát ellenfeleiben sátáni lelkeket, csak „tettetes 
ámítókat," akiket nyugodt, széles mosollyal inkább leleplez, 
mintsem megátkoz. A pápások híres böjt je könnyű az úrnak: 
egyszer eszik ugyan napjában, de akkor annyit, amennyit 
akar. „Húst azért ne egyék, de külömb-külömb drága szer-
számmal készíttetett halaknak válogatott nemeit megeheti, 
hogy penigh a halótel meg ne ártson, jó bort s bővön kell 
rá innya.8) Ellenben „elhitetvén az együgyű cseléddel, hogy 
az hús, vajas, tikmonyas nem étel által nyerhetik bűnök 
bocsánatját, az esztendőnek csaknem felén vonza el cseléde 
táplálására való költséget, pedig méltán érdemli a robotás 
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szolga, szolgáló és akarminémű béres az naponkint való 
kóstyát, melyet ők nyavalyásoktul szép szín alatt csalárdul 
elfognak.'11) Itt üti meg leginkább a népies hangot, példáúl 
az apagyilkos remetéről szóló történet,2) vagy a „tetemké"-ről 
szóló adomának elmondásával3) (tetemke alatt az ereklyéket 
érti) sőt a pajzánságnak halvány felvillanása fut át a komoly 
papi arcon, mikor elmondja: „itt is a Segestyében egy kis 
üvegecskében, valami fejér liquort látunk, melyre ilyen írást 
ragasztottak : Lac Beatae Barbarae Virginis. Elég mesterségh 
az jó atyafiaktól, hogy a szűznek is tejét tudták venni."4) 

De ez a mosolygó racionalista mindjárt elkomorodik, 
mihely az ördögre kerül a szó. Megdöbbentő, mily vakon 
hisz az ördögökben ez a magas miveltségű ember és adja 
tovább bizonyító tételek, események gyanánt azokat a masz-
sziv fabulákat,5) amelyekben a középkor minden sötétsége 
úgy össze van szorítva, mint az üszkös kukoricában a korom. 
Komolyan panaszkodik, hogy sokan nem hisznek az ördög-
ben, sőt némelyek még így trófálódnak: ,,Ha valahul ördög 
volna, eddig fogtak volna valahul egyet és Cassára hozták 
volna, mivel mindent reáhoznak Cassára. Fajlafai beszéd: 
Lelki állat az ördög, nem foghatni azt meg. Ne hozzák bár, 
anélkül is eljő az büdös lélek.6) Ez a félelmes ördöghit pó-
tolja az Alvinczi orthodoxiától száraz világában a mystikát. 

Ethikai kérdésekkel általában keveset foglalkozik. Bár 
azt írja buzgó patronájának: Bedeghi Nyári Istvánná asszo-
nyomnak : „minden bűnök, valamiket ember meg tud gondolni, 
olyak is, amelyeket csak kimondani is szemérmetes ember-
hez illetlen, büntetlen, sőt dicsekedéssel uralkodnak," beszé-
deiből mégsem tetszik ki a kornak olyan hű erkölcsi képe, 
amilyent Pázmánynál láttunk. Mikor a bűn ellen dörög, akkor 
is csak az egyetemes bűnösségről, mint hittételről beszél, de 
azt, hogy minden ember „tététől foghva talpig elpuffadozott 
és ki folt gyengességel megruttittatott, mint az poklos,"7) nem 
illusztrálja tényekkel, gyülekezete erkölcsi állapotából vett 
adatokkal. Szól ugyan a gyermeknevelés tévedeseiről, (az 
anya szoptassa gyermekét s ne idegen, mert idegen termé-
szetet szívhat magába, így lőn Tiberiusból és Biberius),8) 
különös erővel szól a ruházkodásbeli bujálkodás ellen, főké-
pen az asszonyi állatokhoz intézve beszédét,9) míg a férfiak-
nak a részegséget hányja a szemükre, igen jellemző szavakkal: 
„Tekintsétek meg, hol az egészséges öreg ember közöttünk ? 
Hol az szép vén tanács ? Hol vannak az erős férfiak ? Nin-
csenek, mind megemésztette az bor!"10) 
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Elődeihez képest nagy haladást mutat az Alvinczi szer-
kesztő képessége. Nincs egyetlen egy beszédje sem, amelyiknek 
ne volna határozott tétele, bár sokszor csak az írás szavait 
látszik rendre magyarázgatni. A textus felolvasása után elől-
járóbeszédbe kezd, amelynek a vége az, hogy egy Summában 
összefoglalja, mit akar mondani; ezt a summát aztán rend, 
vagy részek cím alatt felosztja 3—5 részre, sokszor nem 
valami aprólékos gonddal és majdnem mindig synthetikusan. 
A részek tárgyalása végtől-végig ke t t ő s : előbb kifejti a 
gondolatot, azután alkalmazza. Amott idézetek és okoskodások 
omlanak igen nagy bőséggel, emitt, a „tanuság"ban, a gyakorlati 
alkalmazás sokszor szónoki erejű, de mindig meleg gondolatai 
következnek. Summáit csöppet sem igyekszik tömören, lapi-
dárisan fogalmazni meg, sőt bizonyos kacskaringós bőbeszé-
dűségben való tetszelgóst árul el; a részeket is terjengősen 
sorolja fel és megtörténik, hogy a beigért partíciót nem tartja 
meg. Nem egyszer nyolc-tiz pontban sorolja fel, miről nem 
fog beszélni, úgy, hogy alig tudjuk megjegyezni azt, amiről 
beszélni fog. Általában mindenütt érezhető az a széles nyu-
godtság, amely egyéniségéről is elömlik; sehol semmi szen-
vedélyes lobogás, fojtott tűz, vagy fékét feszítő erő. Nem 
próféta már Alvinczi uram, hanem oskolamester, ki a kard és vér 
keresztyénsége helyett már a könyv és tinta keresztyénségét 
prédikálja. Hangoztatja, hogy: az „hit igaz hit legyen és 
bizonyos ismeret, ne valami hideg opinio",1) de azért egészen 
más a lélektana ennek a hitnek, mint Meliuszéknál. 

Előadása is nyugodt, széles medrű, alapos és kora igénye 
szerint tudákos. Bár nem szerette a „fülbemászó legendape-
pecslóst"2) mégis nagyon sok szemléltető eszközzel dolgozik. 
Szeret „fabulákkal", azaz apró mesékkel és példákkal, történeti 
adomákkal, mendemondákkal illusztrálni. Az ilyen történeteket 
sokszor egy egész részen keresztül viszi, pld. azt az elmés 
mesét az ördögről, ki megházasodott és lett 9 gyermeke.3) 
Máskor sorra veszi az ismertebb keresztneveket, mintegy 45 
női és férfi nevet s hol eredeti jelentésekből, hol a hozzájuk 
kapcsolt népies szólásokból elmés magyarázatokat hoz ki.4) 
Kevésszer ugyan, de igen ügyes kézzel nyúl az allegóriákhoz5) 
is, de legsikerültebbek azok a részek, ahol a bibliai helyzeteket, 
képeket tropologiailag magyarázza, pld. a pusztai kísértésről 
szóló szép beszédében mily gazdag fantaziával épít egy egész 
beszédet erre a textusra: „Viteték Lélektől a pusztába".®) 
Képei, hasonlatai is akkor sikerülnek, ha hosszadalmasan 
keresztül viszi ós apróra kifejtheti, pld. az Uti prédikációban 
az örökkévalóságról szóló hasonlat, illetve auxesis.7) Egyéb-

») Uti préd. B. 7. 2) Ρ. I. 114. ») Ρ. II. 215. *) Ρ . I . 153. 
s) I. 300, 471. B) Quadr . I. Beszéd C. 1. — 5. ') D. 3. 
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ként pedig Pázmány mellett ötletben és fordulatokban, ké-
pekben és figurákban szegénynek tetszik, pedig verselgetett 
is ; igaz, hogy hárfája zöngését tulcsikorogja a csizmája. 

2. Az első homiletikai harc. Geleji és Medgyesi. 

Az Alvinczi-féle dogmatizáló typust még jellegzetesebb 
formában tárja elénk Geleji Katona István, ki szinte tudo-
mányos programmszerűséggel képviseli ezt az irányt, mig 
elfogult, túlzó merevségével szemben megindul a lassú, de 
állhatatos forradalom: a pietismus bensősege és gyakorlatias-
sága a puritánusok és különösen a Medgyesi Pál igehirdetői 
irányzatában. Megindul az első, s mindeddig talán a legko-
molyabb homiletikai harc. 

Geleji Katona István nagyméretű ember. Nagyon világos 
fejű és fanatikus meggyőződésű, ki ok nélkül egy lépést sem 
tesz s egyszer megállapított elvéhez egy életen át ragaszkodik, 
legyen az egy jelentéktelen orthographiai szabály, vagy tör-
ténelmi fontosságú egyházpolitikai kórdós. A győzelmes 
orthodoxia képviselője, ki tanban, szervezetben egyaránt 
biztosítani akarja egyháza uralmát. Erdélyi kálvinista Pázmány, 
ki épen úgy gyűlöli az eretnekeket, mint nagy ellenfele s 
épúgy gyakorolja is a proselytafogás mesterségét. Buzgón 
ad hálát Istennek 7 évi püspöksége után a Praeconium evan-
gelicum II. kötetének előszavában, hogy püspökségét megál-
dotta Isten, mert „numerus Ecclesiarum, non solum non 
diminitus, verum etiam non paucis ex Samosateniasmo et 
Semi-Judaismo, Papismoque convertis, auctus sit" ; igaz, hogy 
a térítéshez nemcsak mindig ószokokat használt. Egész ige-
hirdetői munkásságával kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy 
az „ellenkezők tanításait elrontsa s a maga derék igazságát 
megbizonyítsa". „Opilionibus etiam non satis est pascere gre-
gem, sed insuper magna industria lupi gregi insidiantes arcendi 
sunt".1) Pedig ugyancsak tetemes munkát végzett. A Praeco-
nium evangelicum két kötetében 212, a „Váltság titka 3 kö-
tetében 228 prédikáció, nem is említve elszórtalkalmi beszédeit2) 
hosszú ajánlások és harapós praefatiok oly óriási termékeny-
ségre vallanak, aminővel százada egyetlen igehirdetője sem 
dicsekedhetik. Nem kis önérzettel verseli: 

Akinek kell, vegye hasznát, 
S akinek nem, írja mását.3) 

*) Praec. ev. I. Praef. dedicatoria b. 
') Pld. az Exequiae principalesben Bethlen Gáborné felett mondott 

beszédeit. 
*) V. Τ. I. 8 c. 2. 
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S még hozzá nem is rövidek ezek a beszédek. A Prae-
conium evangélicumban vannak aránylag a legrövidebbek, s 
mégis ezekről mondja műve előszavában (praemonitio ad 
Lectores) „paucissimae sunt conciones, quae non duas aut 
etiam tres horas occupent." 

Érdekes az a levegő, amelyben Geleji él. Ránézve az 
egész lelkipásztori hivatás nem egyéb, mint tanítás: „pascere 
enim, pastoris spirituális, nihil est aliud quam docere. 
Docendi vero munus dupliciter exercetur: Verbis scilicet et 
Scriptis. Verbis erga praesentes, scriptis vero erga absen-
tes"1) Azt pedig, hogy a docere alatt mit ért, másutt 
bőven megmagyarázza; nem szabad, prófétai igehirdetést, 
mely Isten közvetlen üzeneteivel kormányozza a világot, 
mint a reformátoroknál, hanem azt, hogy a dogmatikai igaz-
ságot az elmékbe véssük és felfegyverezzük a híveket 
méltó tudománynyal az ellenkező nézetek legyőzésére. Ezzel 
jár együtt, hogy úgy Geleji, mint az akkori hivatalos theo-
logia az egyházi beszédeket csupán két szempontból néz-
ték: igazán fejti-e ki a dogmatikai igazságokat és meg 
van-e a beszédnek a szokásos formája. Jellemző, hogy maga 
Alstedius, kinek Geleji kéziratban elküldötte a Praeconiumot 
előzetes bírálatra, csupán annyit ír ró la : „in iis observavi 
Exordia rara, selecta splendida, propositiones methodicas et 
textibus examussim accomodatas adeoque reciprocas et adae-
quatas; Evolutionem propositionis cuiusquam ortbodoxam, 
methodicam et textum ν.αιά ιιοόας tractantem,"2) holott az 
egész művel annyira el volt ragadtatva, hogy körmönfont 
szójátékokból álló üdvözlő versben égig magasztalja. Maga 
Geleji is különösen hangsúlyozza, hogy minden beszéde hat 
részből áll: exordium, argumentum, propositio, explicatio 
propositionis, usus és conclusio című részekből, amelyeket 
gondosan ki is jegyeztetett a lap szélére, hogy az értelmes 
olvasónak módfelett hasznos útmutatást nyújtsanak. Jellemző, 
hogy mit ért és mit mond el Geleji e címek alatt. A beveze-
tést idézetek, hasonlatok, vagy példák adják, még pedig vagy 
a szent, vagy a profán (exoticus) gondolatkörből. Az argu-
mentum, vagy a summa a textus maga (argumentatio seu sum-
ma est textus enarratio indistincta). A propisitio vagy egy-
szerű, vagy összetett; egyszerű maga a textus, összetett a 
textus leiosztása, amely lehet dogmatikus, ha a benne rejlő tan-
tételeket sorolja fel és textualis, ha magát a szöveget osztja fel. 
A propositio kifejtése a textusból és más szentirati helyekből, 
vagy tantélekből meríti anyagát. Usus ötféle lehet: tanítói 
haszon, mely Istennek, az embernek, a közbenjáró Jézus 

J) Pr . Ε. I. praefatio. 
' ) Pr . Ε. I. praef. ded.-ban közölve. Közölve a Pr . E.-ban. 
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Krisztusnak természetéről, vagy műveiről tárgyal; cáfoló 
haszon, mely az Isten igejével nem egyező, hamis tanításnak 
vagy tévelygésnek az elrontása; megjobbító haszon (institutio) 
a keresztyén ember kötelességeit adja elé; a fenyítő haszon 
a vétkekről feddőzik, végűi a vigasztaló haszon mindennemű 
kisértetek ellen nyújtja a maga erejét.1) A skolasztikus Geleji 
aprólékos gonddal vigyáz reá, hogy valahol egy ilyen szabályt 
meg ne sértsen. Művészi szépségre nem törekszik, csak 
tudós pontosságra. „Caeterum a faleris et fucato verborum 
ornatu studio abstinui, ne virtutem Evangelii a profana fa-
cundia suspendisse viderer,"2) mondja igen határozottan. Ha 
pedig valaki temérdekebb tudományt és a szálak gondosabb 
bogozását kívánná, vegye eszébe, hogy e beszédek jó részét 
nem otthon könyvtára békés csendjében írta, hanem örökös 
utazások közt, kényelmetlen szállásokon, sőt néha szűk, pisz-
kos, füstös fészerekben, ahol még annyi hely sem volt, hogy 
magával hozott könyveit elővehesse; nem egyet meg épen 
hadjáratok alatt vetett papírra alacsony sátrakban, asztal 
helyett a térdén Írogatva.3) Tehát még azért aggódik, hogy 
így sem elég tudós és gazdag a műve a theologiai ismeretek 
és az eretnek tanok felsorolásában. 

Sorrendben, amint egymásután jöttek a Geleji prédi-
kációs könyvei, mind élesebb hangon védi a maga homile-
tikai felfogását s mind hevesebben támad egy vele ellenkezni 
merő irányzatot, amelynek ez időben még nincs irodalmi 
megfogalmazása. A Praeconium Evangelicum II. kötetéhez 
előszó gyanánt egy püspöki pásztorlevelet ír, amelybon a 
magyar igazhitű igehirdetőknek különös erővel köti a 
lelkükre, hogy meg ne vessék a pericopat, az evangéliumi 
textusokat, mert az a négy evangélium veleje és lelke. A 
váltság titkának első egybeköttetett könyvében már prae-
occupálja ezt a vádat, mintha „az ellenkezőkvel való vetél-
kedés, a hitnek viszálkodásban forgó ágazatainak mélyeb-
bedskén való vizsgálások" nem a prédikáló székbe valók, 
hanem a skolákba, mert az együgyű község elméjét felül-
haladja ós ugyancsak odamond azoknak, akik a pródikállás 
célját a pietas gyakorlásában „a lelkiesmóretnek minden 
kázusainak, történhető ügyeinek, és a szüvnek minden 
indulatainak, gondolatainak, kívánságainak felcirkáltatások-
ban és élesen való felhasogattatásokban"4) látják. Azt 
lobbantják neki szeme közé, hogy csak szárazon inti a 

') Hi dico, sunt quinque u sus : doctrina veri, redargutio falsi, institutio 
boni , correctio mali , consolatio inf i rmi . Pr. Ε. I. Praef . Dedicatoria. 

' ) U. o. 
' ) Pr. E. Praef . ded. 
*) Válság titka I. A jóakaró olvasókhoz. 
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hallgatókat s nem dobbantja meg őket, holott minden magok 
mentegetésit megelőzve magokval kellene magokat meg-
szentenciázni. De hát egy ember mindenre nem képes. Terhe 
folyvást nagyobbodik, csuda, hogy ennyire is időt kaphatott, 
nem hogy még a conscientiát is anatomizálja. Angliai nyelvet 
nem tanult, s az azokon irott Praxisokból ós hosszú idők 
alatt készítgetett munkás prédikációkból nem segíthetett 
magán, hanem az egy deák nyelvvel és könyvekvei amit ért. 
Szegény háztól ösztövér bárány, mondja maró iróniával. 
Immár lát „aprólék fordításkákat", amelyek javára pöködel-
mes utálatosságnak mondják a postillákat. A fabulákat, 
pogány históriákat nem lehet egyszerűen csak „ganéjnak" 
tartani; helyesen és szűkei7, mint a bors az étekben, igen 
jó eszköz. Ellenben nagyon fontosnak tartja a kezdeték-
beszédet (exordium) s módfelett elitéli azokat, akik ajtóstól 
rohanva be a házba, beszédeiket egyenesen a summán 
kezdik. Eléggé szelíd vitáját békés hangokon, azzal a jó 
tanáccsal zárja be, hogy akik a prédikálásnak módját 
tanítani akarnák, a skolában tanítanák, vagy az atyafiak 
között külön s nem a község előtt köz helyen; mert azval 
akárki elítélheti, hogy csak magokat dicsérik s más felebarát-
jokat gyalázzák."1) A váltság titkának második „forgaték-
jában" Geleji már határozottan indulatos. Neki megy azoknak, 
kik mindig csak a bűnről prédikálnak „a lelkiismeretnek 
titkos szugolyainak és szurdokjainak mélyebben való cirkál-
tatásokval és annak bibéjinek sanyarú mérges szókval való 
érdekeltetésekvel."51) Az ilyen beszédben se vigasztalás, se 
az üdőhoz vagy allapothoz való alkalmaztatás nincsen, 
hanem csak kápolódás, mely mindenkor ugyanazon unumba 
megyen el. Az ilyen prédikátor hasonló ama markaköpő, 
szentségével kérkedő s szegény bűnös fukart negédesen 
vádoló Farizeushoz. Polémiája vége felé durván kitör a „pisz-
kálódók" ellen, kik mások emésztékjeit és büdös bányadék-
jokat abárolják és a fogyatkozások moslékjában buboró-
kolnak.3) A harmadik kötetben, melyet életének hatvanadik 
és utolsó évében fejezett be, már újra békés hangokat penget 
az Úrnak kissé megfáradt bajnoka. „Summája, rendi és célja 
az egész munkának" c. versezetében így zeng : 

Igazság állattatása 
S hamisság cáfoltatása 
Hitnek vastagittatása 
Volt elmémnek feltett célja. 

4) U. o. h. 
J) V. Τ. II. A bará tságos olvasóhoz 
s) U. o. i. 
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Lelkisméret rostálását 
Casusokről visgálódást 
Hagyok jó kedvvel azoknak 
Kik abban gyakorlottabbak. 

A következő évben (1650) megjelenik az első magyar 
homiletika, ^melynek szerzője, Medgyesi Pál volt az a meg 
nem nevezett valaki, aki ellen Geleji a maga kemény táma-
dásait intézte. Medgyesi Pál, az első magyar kálvinista pie-
tista igehirdető, Gelejinek személyes ellenfele és antipódusa, 
ki nagy kortársának vaskeze elől a Lórántffy Zsuzsánna 
és Rákóczy Zsigmond szárnyai alá húzódik és küzd ellene 
tollal, szóval, udvari politikával, nyílt pártszervezéssel. 
Orthographiától fel az igehirdetésig vagy egyházpolitikáig 
mindenben ellene mond Gelejinek, de elveszíti a csatát, 
csupán homiletikai és liturgiái téren nyeri meg.1) A „Doce 
nos orare quin et praedicare, azaz imádkozásra és praedi-
catio írásra s tételre és annak megtanulására való mester-
séges táblák"2)-nak az volt a céljuk, hogy végre rendsze-
resen fejtse ki az igehirdetés szabályait; az elöljáró beszéd-
ben pedig megfeleljen a Geleji-féle támadásokra. Rendre 
veszi a Geleji tételeit. Minek a cifra exordium, mikor annak 
a célja az, hogy jóakaróvá tegye a hallgatóságot, már pedig 
az Istennek igére szomjazó gyermekeit úgy sem kell jó-
akaratává tenni az iránt, amitől az üdvössége függ. De 
megmondotta már Amesius is: Magnus igitur iudicii defectus 
in illis, qui exordium volunt necessarium in concione sacra 
esse. Büszke reá, hogy praxist prédikál, mert semmit sem 
ér az a tudomány, amelynek praxisa nincs, már pedig más 
,.praxis" nincs, mint hogy a bűnben elaludtak serkennének 
fel, ijednének meg rettenetesen az ők rettenetes bűnökben, 
mert átkos dolog az Úr Jézus Krisztusban való nagy idves-
séggel biztatni a lelkeket megtérés nélkül. Megdöbbenve, 
megszúrdaltatva, megbúsítva, bűnbemerűit, nyavalyás voltuk 
felett hadd gondolkozzanak és kiáltsanak fel a tömlöctar-
tóval: mit cselekedjem stb. Ilyen tanítókat kellene Istentől 
sűrű könyörgésekkel szorgatni. Nem ,,sómbesebbek" Esaias-
nál ós nem hosszadalmasabbak — Geleji uramnál.3) A peri-
kópáról másutt beszól s bőven kifejti Amesius után, hogy 
a perikópák magukban nem elégségesek, rosszul vannak 
elszakasztva, némelyeknek sem elejek, sem utóllyok; hozzá-
juk ragaszkodva a Szentírás derék részét elrejtjük a nép 

*) Zoványi Jenő Puri tánus mozgalmak a magyar református egyházban 
Budapest , 1911. 

' ) Bártfa 1650. 
») Elöljáró beszéd. 
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elől; középkori szokás és a mindennapi példa mutatja, hogy 
az Istennek esmérete inkább bővölködik azokban az orszá-
gokban, ahol elhagyták, mint ott, ahol megtartották.1) Idézi 
a Tiszáninnen levő Magyarországi Ecclesiak artuculasaít 
(X és XLII.) A prédikátorok . . . az egész keresztyén tudo-
mányt prédikálják s nem az kolbásztöltők s rágók s meg 
ugyanazonokat visszahákogva 8 szíjva megrágók módjára 
csak postillákat . . . tartsanak és prédikáljanak . . . mert 
az . . . efféle diribdaraboknak berbitélése . . . henyékké és 
tudatlanokká teszi a prédikátorokat."2) 

Ez volt tulajdonkópen érdekes a Medgyesi homiletikai 
művében. Maga a Doce nos orare quin et praedicare az Ame-
sius és Clark Johannes műveinek az átdolgozása, sokhelyt for-
dítása. Az akkori skolasztikus tárgyalási módhoz mérten 
táblázatokba foglalja a maga szabályait s hosszas fejtegetések 
helyett a tóteleket lehetőleg grafikailag ábrázolja. A praedi-
catio tétel két részből áll: elkészítés és elmondás. Az elké-
szítés áll könyörgósből és a beszéd megcsinálásából. A meg-
csinálásra szükségesen megkívántatik: Felvejendő ige, elkez-
dődés, a praedicatio dereka és berekesztés. Az igét kevés, 
igen jó exegesissel eredeti nyelven sokat kell olvasni. Az 
elkezdődés legyen rövid, vétessék a vég, ok, körülmény, 
hasonlóság vagy különbség elvéből, históriákból végűi a 
contextusból. A derék prédikációnak részei: az ige célja, 
elosztása, magyarázása, világos kimondása, tanúság, tanu-
ságnak magyarázása, a tanúság megállatása, az ellenvetések 
megcáfolása, a tanúság haszna és rászabása. Ezek közül 
fontos a beszéd célja azaz fővége, melyre a Szent Lélek 
néz,3) a textus elosztása, azután a tanúságok, melyek 
az igének tételes megfogalmazásából kerülnek ki. „A tellyes 
értelmű mondások, melyeket a felvött ige szolgáltat, tulaj-
donságtalan szólásnak formájából kivéve azokat, tanúságok 
legyenek; az azokból kikövetkező dolgok pedig azoknak 
haszna. A tanúságok kifejtése áll : a megállatásból, mikor 
megerősítjük szentírási helyekkel és példákkal, hogy úgy 
legyen (őr/) ós okoskodással, hogy miért légyen úgy (όιότι), 
ez az utóbbi bizonyítékait veszi a természet könyvéből, a 
szerző okból, a végből, a gyümölcsből és tapasztalásból. 
A bizonyítás legyen világos, nem hosszú, szükséges, az nyil-
vánvaló dolgokat nem bizonyítgató. A napot az égen muto-
gatni bolondság. A kifejtésnek azonban a megállatás mellett 
még igen fontos része az ellenvetések cáfolása. Vigyázni kell 
itt nagyon, ,,mert tyukfiaknak az öreg kakasokkal szembe-

>) II. Tábla. 
2) U. o. berekesztés végső szavai. P. 3—4. 
*) Sejtése a í inalis témának. 
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szökni nem bátorságos." Nem kell több pört indítani, hanem 
csak amennyit a tanító leszállíthat. Felejtkezésbe ment s 
eltemetett eretnekségeket nem kell kiáskálni, mert azokról 
beszelleni nem egyéb, hanem azokat hintegetni. Az így meg-
oltalmazott igazságot megvilágosíthatjuk egy vagy két illendő 
páterek mondásival, példákkal, hasonlóságokkal, egybeveté-
sekkel, de ritkán s igen szűkön, mert sietnünk kell a beszéd 
legfontosabb részére a „haszon"-ra (usus). A haszon az, ami 
a prédikáció kiváltképen való főcéljával, a hallgatók épüle-
tivel, leginkább egybeköttetett. A haszon elméleti, vagy gya-
korlati. Elméleti az oktató és cáfoló haszon, amellyel már a 
tanúságban foglalkoztunk; gyakorlati, vagyis az életet néző 
haszon a megjobbítás (ráintés) feddés és vigasztalás. A meg-
jobbítás a jóra való indításból áll, tehát a jónak szükséges, 
könnyű és hasznos voltát írja le, vagy a rossztól való elriasz-
tásból áll, mikor a rossznak felesleges és becstelen követ-
kezményeit rajzoljuk. Itt kell legyőzni a megjobbulás aka-
dályait, mikor azt állítja valaki, hogy van hite s megtért, 
tehát ki kell mutatni, hogy vagyon-e igazán s ha van, nem 
öregbedhetik-e? vagy amikor halogatja a megtérést, tehát 
meg kell győznünk, hogy az idő rövid, a feladat nagy; végűi 
mikor a hívő a megtérést lehetetlennek véli s meggyőzzük 
kételkedésének hamis voltáról az Isten ígéreteiből s hasonló 
lelkű és mégis megtért hívők példájából. A megjobbításnak 
ellenpárja a feddés, mikor meglevő gonoszt távoztatunk ei. 
Ezt a feddő haszonban végezzük, amikor leírjuk a bűn meg-
siratandó állapotát Istennek igazságos átkával együtt, ezzel 
szemben pedig felmutatjuk az evangéliumi Ígéreteket, melyek 
a megtérőknek tétettek. Ε haszon osztogatásánál meglássék 
rajtunk a bűnösök iránti szerelem a bűn elleni háborgás minden 
gerjedezése között is és az, hogy mi nem a magunk mulatságára, 
hanem isteni kénytelenség alatt feddőzünk. A gyenge lelki-
ismeretűeket csak vesszővel kell dorgálni, a megkeményedett 
és megátalkodott gonoszakat azonban rettenetes ostorral, 
scorpiókkal, vaspöröllyel kell verni, sujtolni. Végűi az etető 
orvossággal jól megmardosott szíveknek kiosztjuk a vigasz-
taló hasznot, amelyben hathatós jegyekkel mutatjuk meg, 
hogy az a jó, amely emlegettetik, a hallgató személyére tar-
tozik és megbizonyítjuk, hogy a mi gondviselő Istenünk 
mindent javunkra rendel, kiváltképen a Krisztusban való 
bőséges megváltásnak Ígérete és koronája által. A berekesztés 
nagy mesterséget kiván. Részei a befejezés (foglalat) és az 
indulatok felindítása. Mindenek legyenek erősen s buzgósággal, 
mivel az végén nevekedni kell az indulatnak. A beszéd megtanu-
lása legyen logikus, vagy táblás, áhétatos: a mondandó dolgokat 
csudáló, alázatos: mindeneket magára szabó. Az előadás le-
gyen félelem nélkül való, mert a félelmet a sátán szerzette, 
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hogy akadályozza az ő országa ter jedését ; méltóságos és 
meggyőződéssel teljes „mint ki azokat, amelyeket másoknak 
javall, annak előtte magával elhitette s lelkiismeretébe való-
ban berakta." 

Még két táblája van Medgyesinek, amelyekben valamivel 
rövidebben ugyanazokat mondja el. Egész könyvét s vele a 
maga prédikátori hitvallását „minden regulák regulájában" 
így foglalja össze: „Mindeneknek felette pedig arról kell 
gondot viselni (mely nélkül és minden Tudósság, akármely 
megjegyzésre méltó dolgok, ezer Summás Táblák csak haszon-
talanok), hogy a Tanító maga intézze mindeneknek előtte az 
ő szivét az Jehova törvényének keresésére is annak csele-
kedeteire stb. azaz, neki legyen mások felett szive szerónt 
való dolog az isteni tisztelet, igaz kegyességgel, melyre 
másokat tanít, szivét ő ékesítse meg ós isteni félelemnek 
buzgoságával, szintén mint tudománnyal, ő legyen példa 
egyebeknek . . . Mert nem úgy vagyon itt a dolog, mint 
egyébütt; valamely nem jó ember a közönséges életben jó 
orvos, jó világi bölcseség Tanító, Szőts, Varga, Szabó stb. jó 
lehet, de jó ós idvösséges Szt. írás Tanító s Praedicator 
senki nem lehet, csak az istenfélő és Isten dicsőségének 
buzgóságával gerjedező ember. Melyhez képest, ha szorosan 
járnánk el benne, senkit a Praedikatorságnak tisztére nem is 
kellene felvenni, aki annak előtte magát s egész életét Isten-
nek nem szentelte".1) Meglássák azért ama tanításra alkal-
matlanoknyomorultnemzetünkben, kik hacsak olvasni tudnak 
is s valamennyire való szavattyúságok vagyon, azt vélik, hogy 
a pródikátorságra elég értékek legyen . . . mint mérik ez 
nagy tengeren, sem irjok sem szelencéjek nem lévén hozzá, 
magukat szerencséltetni. Ez nyavalyás és mulandó életeket 
valamint eltengetik ugyan; de félő, oh igen félő, hogy a 
másikban a legeltetésbeli fogyatkozás miatt sok számtalan 
éhei haló lelkeknek veszedelmekben ne ők Ítéltessenek 
bűnösöknek".2) 

Medgyesinek rendkívüli jelentőségű gondolata volt az, 
hogy a prédikáció egyéni vallásos élményről való bizonyság-
tétel egyéni vallásos élmény ébresztésére. Öntudatosan szállott 
szembe a mindent megmerevítő orthodoxiával s bár elveinek 
és iskolájának hatása hamar odalett, de agitáló munkássá-
gával és példaadásával úgy áll kortársai között, mint egy élő 
tiltakozás. 

Igehirdetői egyénisége nem gazdag, nem változatos, de 
annál nemesebb. Irodalmi alakot öltött igehirdetői pályája 

') I. m. P. 
U. o. „Berekesztésnek okáért itt egy fennforgó, szükséges kérdést 

igazítok el; ta lam nem leszen kelletlen" c. fejezetben. 
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kezdődik a nagy Rákóczy György felett mondott halotti 
beszéddel s végződik egy évtized multán, a Lorántffy Zsu-
zsánna halála évében. Ez alatt az idő alatt Erdély nagysága 
lehanyatlik, dicsősége elborul s a fenesi síkon eleső II. Rákóczy 
György özvegye: Báthory Zsófia, fiával, Ferenccel katholikus 
hitre tér és Sárospatakra beköltöznek a jezsuiták. A lejtőn 
való zuhanásnak eme szomorú évtizede minden fájdalmával 
ott tükröződik a Medgyesi beszédeiben. „Szerelmes, édes 
marokni nemzetének" minden romlását „jajjok"-ban siratja 
el és hat ilyen jajszó hirdeti az ő neki búsult, prófétai fáj-
dalmát, melyet egyik beszédében') így fejez k i : „Azt a 
keserves ja j t , hogy a népek valóságos igaz örömöknek és 
minden becsületeknek fundamentoma elfordulván, megszűnik 
minden örömök és becsületeknek koronája földhöz ütődvén, 
csúfságra és gyalázatra kelnek : a bűnök hozzák". Dorgálja, 
feddi népét, a „condorlott magyart", olyan forró szeretettel, 
hogy könnye hull bele. Mindegyre visszatér alapgondolatához, 
meg kell térni az „elmeált alváltoztatás" igazi módján, amelyet 
részletesen leír Rákóczy György koporsója felett mondott 
beszédében.2) Csak ez a hit az igazi; ama drágalátos arany-
gyűrű, melynek csodatevő erejét a belehelyezett kő: a Jézus 
Krisztus adja. Azért „ha véled, hogy hited vagyon, vizsgáld 
meg, ha ezen az úton (a leírt methodus szerint) tettél-e szert 
reá, mert bizonnyal . . . ezen kellett venned; egyébként 
tudjad, hogy nincs hited".3) Nemes pathosz, prófétai szenvedély 
ömlik el beszédein ; egy prédikátor, kinek átforródott beszédje 
tulkiáltja kortársaink theologia kérdéseket vitató szent lár-
máját. Korának legjobb stilisztája, kinek szava igy szárnyal 
a nagy Rákóczy Györgyhöz intézett búcsúzásnál: „Tégedet 
penig már, oh igyefogyott s csaknem elfogyott szegény 
nemzetünknek jó fejedelme; nagy gondviselő, nagy hitű, nagy 
kegyességű kegyelmes Urunk : Szemünk ragyagó világa, 
amelynél láttunk ; fejünk ékes koronája, mellyel dicsekedtünk; 
Nagy szerencséjü, sok áldású édes Dávidunk, kinek árnyé-
kában sokszor reménység felett megmaradtunk . . . isteni 
szolgálatban . . . buzgó Jósiasunk, tovább óh már nom tar-
tóztathatunk : fényes földi fejedelemségednek friss palotájából 
szomorú boltod felé meg kell indítanunk" !*) Ennyi zokogó 
numerus csak száz év múlva, a Rákócziak utolsó diákjának: 
Mikes Kelemen prózájában lüktet. 

') Ötödik j a j és siralom Sp. 1658. p. 15. a sok jajjokkan s bána tos 
szívvel ejtett könyhullatásokba merü l t szegény igaz magyarok egynehány 
kesergő siralmai c. gyűjteményben. R . Μ. Κ. I. 934. 

a) U. o. Ha rmas j a j p. 1 2 - 1 6 . 
") U. o. p. 18. 
4) U. o. p. 24. V. ö. József pat r iarchának Egyiptomba érkeztéről szóló 

festői leírását. U. o. p. 46 
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Medgyesi az érzelmek embere volt s nem a logikáé. 
Beszédeiben nincs egység, négy-öt tanúságot ölel fel bennük 
s mindenikből uzust hoz ki. De érdeme abban áll, hogy 
lélektanivá akarta tenni a keresztyénséget. Azonban hatása 
nem volt állandó. Az orthodox skolasztika ellenmondás 
nélkül érvényesítette a maga feltétlen tekintélyű szabályait. 
Az unalmas, lelketlen igehirdetésbe csak néhány kivételes 
ember ajakán harsan bele meleg, egyéni hang, az is a nemzeti 
fájdalom hatása alatt. De fordul a századvég s megkezdődik 
a lassú sekélyesedés, mely végre is a racionalizmus homok-
tengerében vész el. Ez volt a legáltalánosabb, legtovább dívó 
magyar prédikátori irány, amely egész a jelenkorig elér. 
Jelenkori igehirdetésünk sok nyomorúságának legfőbb oka 
az, hogy mi az orthodoxiából a XVIII. századelején a pietizwus 
nélkül eveztünk át a racionalizmusba. 

Dr. Ravasz László. 


