
FELVINCZI GYÖBGY «IGEN SZÉP HISTÓRIA»-JA. 

L 

Felvinczi Györgynek, az énekeiről híres erdélyi poétának, 1689-
ben Lőcsén megjelent Igen Szép Históriá ja, az irgalmas szamari-
tánusról szóló jézusi példázatnak «bővebb beszéddel való Bhytmusok-
ban meg-irattatott» eme verses földolgozása azok közé a magyar 
nyomtatványok közé tartozik, amelyek csupán csak egy példányban 
maradtak ránk. Pedig bizonyos, hogy ez is, mint sok társa, több száz 
példányban került ki a sajtó alól. Hogy példányaik hová lettek, merre 
tűntek, azt ma már csak sejteni tudjuk. Az újabb nyomtatványok a 
régieket kiszorították az olvasók kezéből s így ezek. mint értéküket 
vesztett tárgyak, csak lomoknak tekinttettek s az elkallódásnak, a meg-
semmisülésnek voltak átadva. A jövendő számára való megőrzésükre 
nem igen gondoltak. A könyvkötő-könyvárúsnál megmaradt s a vásá-
rokra már hiába hordozott, el nem kelt példányokkal aztán mit volt 
mást tenni, mint az új könyvek bekötési tábláinak készítésénél tábla-
töltelékül fölhasználni, bibula helyett. A könyvkötőknek persze hal-
vány sejtelmük sem volt arról, hogy e nemű, takarékosságra irányuló 
törekvésükkel a tudománynak, az irodalomnak tesznek megfizethetet-
len szolgálatot. Nem gondolták, hogy az így elrejtett nyomtatványok, 
vagy nyomtatvány-részletek századok múlva esetleg mint unikumok 
fognak, egyes ritkaság-éhes kutatók segítségével, a táblákból előke-
rülni. Számos könyvészeti adatunk igazolja, hogy ezek a könyv-
kötők, eljárásukkal, öntudatlanul is jóltevőivé lettek az utókornak. 

Felvinczi fenti munkájából 1881-ig egy példány sem volt isme-
retes. Csupán csak rövid címét ismerte Szabó Károly is, Seivert és 
Sándor után. (KMK. I. 1374.) 1881-ben azonban a Magyar Nemz. 
Múzeum Könyvtára, miután a mű címét a hallei magyar könyvtár-
nak a Múzeum Könyvtárában őrzött kéziratos katalógusában, Kotari-
desnek egy kézirata alapján, megtalálta, kölcsön kérte négy más 
nyomtatvánnyal együtt a nevezett könyvtártól s Majláth Béla múzeumi 
könyvtárőr könyvészetileg leírta, egy másik, szintén a hallei magyar 
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könyvtárbeli unikummal együtt a Magyar Könyvszemle 1881. 240—42. 
lapjain. (V. ö. M. Kvsz. 1886. 259—260. 1.) A vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minisztérium támogatásával, más három Halléban őrzött 
unikummal 1 együtt fototipikus hasonmásban kiadta Obál Béla eperjesi 
theol. tanár Halléban, 1909-ben, Hungarica Vitebergensia címmel. 
Felvinczi Igen Szép Historiá-ja e nagybecsű kiadvány harmadik da-
rabja. Teljes címe : IGEN SZÉP | HISTOEIA. | avagy | PÉLDA | Az 
Jerufalembol .Terichóban | menő TOLVAJOKTÓL meg-febesit- | teteti 
embernek állapattyáról. | Mellyet ŰDVEZITŐNK eló hozott | Sz. 
Lukácsnál az X. Béfzben. j Moftan penig Hiftoria fzerent bővebb \ 
befzeddel való Rhytmufokban meg-irattatott | és ki bocsáttatott ; 
FELVINCZI GYÖRGY | által. | Anno 1689. 49. January | [Fametsz.] | 
LÔTSÉN, I Nyomtatt : 1689. Efztend : [| 8r. А-В ív, 16 számozatlan 
levél. 

II. 

A História előtt Felvinczi e tájékoztatása olvasható : 

Az Maria Magdolna Éneke notajára. 
Szentül eneklenék egy Halott énekben.-

Ez a tájékoztatás nem azt jelenti, hogy az ő verses munkája a jel-
zett ének dal lamára énekelendő, hanem azt, hogy versezete a jelzett 
ének mintájára, mértékére, versformájára van írva. A munka három 
Parsból meg egy Applicatioból áll. Az első Pars 40, a második 35, 
a harmadik 57 s az Applicatio 16, vagyis a munka összesen 148 

* Ezek: GRATIARVM | ACTIO CVM ADIVN- | cta precatione, pro uni-
verfis ас- | ceptis et acoipendis Spiriutali- | bus et Corporalibus Dei opti- | mi 
beueficiis etc. | DEBRECENBEN | M.DIIIC. | j 8r. 8 lev. — 2. A' | VABADI | 
firalmas Tőmlötznek | fenekén nyomorgó Magyar | BABOKNAX | keferves 
rabságokat | egy kerefztyén így íirattya e' | Versekben. | NYOMTATTA-
TOTT. I 18r. 4 lev. — 3. [Felvinczi fenti munkája]. — 4. AZ SZIKSZAI | 
Templomon gyakor- | lott Iftennek itileti ; az mel | lyet Iften az ó bölcs 
itiletibűl az go- | nofz embernek felgyújtani megengedett, és az benne | 
lévő fok Jo fzággal és | Tizenkilencz emberrel | együtt áz Tűz által | meg 
eméfz- I tetett, | Mellyet verfekben fzedett edgy | Az bujdosok kuzzûl | LO-
TSEN. I M.DC.XCIV.I I 8r. 8 lev. — Az 1. és 2. számút Bévész Kálmán 
fedezte fel (M. Kvsz. 1886 : 264.. 266. 1.). 

2 Ez ének szerzője Szentmártoni Bodó János. írta 1632-ben. Sok ki-
adást ért. (RMK. I. 1311. 1671. sz. Petrik: Bibliogr. Ш . 525. L) Ez az 
ének, töredékesen, az énekes koldusok ajkán is szerepelt. (Ethnographie 
XIX. 1908. 350. 1915 :138. 1.) 1792-iki kiadása, melyet Petrik nem említ 
megvan a sárospataki ref. főiskola könyvtárában. Jelzete : M. M. 33. 3. 
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négy-négy soros (6+6) versszakból áll. Lássuk előbb tartalmát, azután 
pedig méltassuk, értékeljük érdeme szerint. Vizsgáljuk meg a jézusi 
példázathoz való viszonyát, mondjuk el róla véleményünket és vázol-
juk ránk gyakorolt hatását. 

Az első rész első két versszakában az irgalmasság becsét és értékét 
rajzolja. Ma.jd elmondja röviden és szárazon a példázat tartalmát (3—8. v.) 
Lukács X. 30—36-nak megfelelően. Csak ezután beszéli el részletesen, a 
költői szabadság érvényesítésével, a Jeruzsálemből Jerikóba menő s útköz-
ben tolvajok kezébe esett, kifosztott, megsebesített s félholtan otthagyott 
útas történetét addig, amikor az arra menő pap elkerüli. (0 -40. v.). A sze-
rencsétlen útas, szerinte, egy magánosan élő, családtalan, rokonok nélküli, 
gyámoltalan zsidó férfi, akinek állapota egyáltalán nem kívánatos. Könnyen 
bajba jut. mert nincs, akinek tanácsával éljen s midőn a búk szertelen 
emésztik, celláját elhagyva, útra kél : csak a vak szerencsének kormányá-
hoz bízik. A magánosan útazó szerencsétlent három, különböző gyilkoló 
szerszámokkal felfegyverezett rabló támadja meg. Előadja miként sebesítik 
meg testének különböző részein, tizenkét sebet ejtve rajta, miként fosztják 
ki a félholtra vertet, igen megkotorván turbáját és zsebét ; miként siettetik 
egymást a gyalázatos munka gyors befejezésére, nehogy más úton-járó 
meglássa őket s miként «rejteznek el» szokott barlangjukba, ott hagyván 
magára a szerencsétlent, aki mozdúlatlanságában segítségért kiáltani nem 
is mer. Már dél felé jár az idő, még sem közelít senki sem felé. Segítségre 
hasztalan vár. De csakhamar jön egy pap Jeruzsálem felől, aki meghallván 
a «sebes»-nek nehéz «óhajtását», nem közelít hozzá, hogy ne neki kelljen 
felvenni a szerencsétlen «baját». Figyelmet lekötő elevenséggel rajzolja 
ezután a szerző a pap lelkiállapotát, hogy mikép igyekszik magát nesz-
telen járásával észrevehetetlenné tenni. 

Ott járását azért akarván titkolni, 
Az járt útról el-tér nem akar rá menni. 
Csak láb hegyen kezde az útból ki-lépni, 
Garcon barázdakon a' sebest kerülni. 
Lába suhogását de nem titkolhattya, 
Mint hogy álnok szivét az Isten jól láttya . . . 

A szerencsétlen észreveszi ; megkérdezi : Ki vagy Uram ? Felelete után, 
hogy ő pap, a szerencsétlen segítségért folyamodik hozzá, de a pap a kérést 
nem teljesiti. Üres kifogásokat sorol fel. Nem segíthet rajta, mert nekik 
tisztaságban kell az Istent szolgálniok. Megfertéztetettet, tisztátalant nem 
szabad érinteniök, egyedül csak az Isten törvényét mutató szent könyvet 
szabad «hurcolniok». Sebesültet nem. Ha a főpap tudná, hogy papi tisz-
tével ellenkező dolgot mivel, az oltártól is eltiltaná. A nyomorúlt ismét 
kéri, hogy segítsen rajta ; legalább a pálcájával fordítsa meg a másik olda-
lára, ahol talán nincs rajta annyi seb. Feleletül a pap új kifogást említ. 
Sőt szemrehányást tesz neki, hogy őt, a tisztes embert, útjában feltartóz-
tatni merészelte. Erre a beteg, reménytelenségében, halálsejtelmek között, 
sűrű könnyhullatással Istenhez fordúl, hogy rendeljen olyan embert arra, 
aki neki segítsen. 

2 3 * 
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Második rész. A papnak lassú ballagással történt távozása után, egy 
fertály óra múlva egy «Szentes Levita» ment arra, aki mikor meghallotta 
a sebben kínlódó nyögését, a jár t útról balra «fog ki». 

Uszsza a' gázt ó-is keresztül a' réten, 
Siradoz a' lába sáron seppedéken, 
Bakottyás fuz-fák koszt mind egy-aránt megyen, 
Akadoz a' lába mint tôvisses helyen. 

«Budoklása» hiábavaló. A «sebes» észreveszi s az Istenhez való pana-
szos fohászkodás után torkaszakattában így szólítja meg : 

Ki vagy Uram kérlek rajtam most kőnyőrűlly! 
Engem nyomorúltat oh Uram ne keiűly! 

Az Isten nevére kéri, feleljen kérő szavára. A levita, megszállván 
kemény szívét a «Sz. Lélek szikrája», nem tudja megállni, hogy, ha zú-
golódva is, ne feleljen. Megkérdezi hát nemzetéről s hogy «miképpen esett 
el» s miért nem kelhet fel ? A sebes elmondja, hogy a Ruben nemzetsé-
géből való zsidó. Kéri, hogy emelje fel, ne hagyja ott éjtszakára a vadak-
nak ; ha meghal, temesse el, ha életben marad, vezesse a városba. ígéri, 
hogy ha Isten életének kedvez, holtig szolgája lesz. Isten áldása lesz 
rajta. A levita azonban nem reflektál a felajánlott szolgálatra, sőt rárivall, 
hogy bűnös volta miatt jutott bajba. «A' mit érdemlettél — úgymond — 
abban estél belé.» (15. v.). Annyival is inkább, mert a Ruben nemzetsé-
géből való. Majd elmondja, hogy ő levita. Szerinte az olyannal, mint e 
nyomorúlt, nem mó tó jól tenni, mert az ilyennel tett jót nem fizeti meg 
az Isten. Erre elmondja, mikép átkozta meg Jákob Rubent s ismét sze-
mére veti bűnös voltát. Felsorolja az okokat is, amik miatt nem segíthet 
rajta. Gyenge természetű. Elájúl, ha vért lát. Meg aztán az Isten tőlük 
az oltárnál nagy tisztaságot vár. Vérével nem akarja magát bemocskolni. 
Holnap oltárhoz kell állania, azért kell sietnie, azért kell elkerülnie. 

E beszéd hallatára a szegény sebes «meg-szonyolodék», de Istenbe 
vetett hitét nem vesztette el. Válaszol a levitának. Mentségét haszontalan-
nak mondja. Isten a könyörülő szívet szereti, nem pedig az áldozatot. 
Fölhozza Tóbiás példáját, kinél könyörűlőbb alig lehet valaki. Védi magát, 
mint Ruben-ivadékot s szemére lobbantja a levitának, hogy Levit is, aki-
nek nemzetségéből ő való, gyilkosnak mondotta, tehát megátkozta Jákób. 
«Szemedben penig te nem látz nagy gerendát, Midőn én szememben ha-
rogatz kűs szálkát.» Szemrehányást tesz neki megátalkodottsága miatt. 
Mire a levita távozik s «haragjában for-s'-fö«. 

Harmadik rész. A nap délről elhanyatlik. A szerencsétlen segítségére 
senki sem érkezik. De mindhalálig bízik Istenben. Kínjai között is, mikor 
már lelkét ajánlja Istennek «testét a vadaknak s — azok által földnek« — 
Istenhez imádkozik (4—8. v.) segedelemért és szabadításért. Alig végzi 
fohászkodását, jön egy szamaritánus, aki szamarát vezeti s az Istennek 
sok jótéteményit énekli. Közel jut a beteghez, 

De ô mint a többi az útból ki nem fút, 
Mert szívét öntözi a' Mennyei Sz.(ent) kút. (11. v.) 
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Látja, hogy a zsidó él, de el van alélva, teste meg van hűlve. Gyorsan 
előveszi kis szelencéjét, melyben gyógyító eszközét tartja, olajjal meghinti 
s bekötözi sebét. Bátorítólag, vigasztalólag, szeretettel szól hozzá. Egyik 
kezével felemeli fejét, másikkal megfogja jobbkezét, ápolgatja, mire a be-
teg Istenhez fohászkodik, hálát ad a nagy «jótétért», amely most hozzá 
jött. Igazolva látja Habakuk mondását : Várd az Urat s eljő. Majd meleg 
szavakban hálálkodik a szamaritánusnak jóságáért s neve után érdeklődik. 
Az irgalmas ember elmondja, hogy ő szamaritánus. Tudja, hogy a zsidók 
gyűlölik őket, de gondját viseli, mert megszánta, látván, hogy nagy a 
nyavalyája. Másfele kellene ugyan mennie, de mert nincs a szamarán 
semmi teher, menten kész fölsegíteni a sebesültet szamara hátára. ígéri, 
hogy meg is gyógyítja, van annyi pénze, amennyi e célra szükséges. 
Báadja a saját ingét ós köpenyegét, fölsegíti szamarára, s amint mennek 
a város felé, a nyomorult elbeszéli történetét, rátér a szamaritánusok és 
zsidók egymáshoz való viszonyának rajzolására. Isten sohasem tiltotta, 
hogy barátkozzanak, sőt a jócselekedetet parancsolta, ha arra szükség van, 
amit a szamaritánus mostani jócselekedete is igazol. Nincs ugyan vele 
egy hiten, de jócselekedetének jutalmát soha el nem veszti, 

Mert mikor — úgymond — szerentséd szívesebben kéred, 
Akkor fizeti-meg ezt az Isten néked. (38. v.) 

Két felekezetbelije is elment mellette, de elkerülték. Mindkettő jól tudta 
Isten törvényét, de egyik sem tartotta meg. Ismételt hálával gondol jó 
szívére. Bő áldást kér rá Istentől. Majd elbeszéli részletesen egész sorsát. 
Ilyen beszélgetések közt értek a városba alkonyatkor. A szamaritánus szál-
lás után tudakozódik. Találnak is. Bemennek. A gazda érdeklődik a jöve-
vények iránt. Leveszik a szerencsétlent, szolgák segítségével, a szamárról. 
Agyat csináltak neki. Borbélyt (orvost) hívnak hozzá. Majd elbeszéli a 
szamaritánus, mint találta e szegényt félholtan, nagy kínban az úton. 
Közben megérkezik a borbély, belép a két fel-szomszéd is, mire a szama-
ritánus erszényébe nyúl, két pénzt vesz ki, az asztalra teszi s azután úta-
sításokat ad a vendégfogadósnak в a borbélynak. Az ellátás és gyógyítás 
árát, valamint fáradtságuk jutalmát, ha visszajön, megfizeti. E szavakkal 
vesz búcsút tőlük : 

El-megyek én : Isten véletek marádgyon, 
Illyen történettől benneteket ójjon. 

Az Applicatio a szerzőnek az egész példázat értelmezéséről, magyaráza-
táról s a benne rejlő tanúlságról szóló felfogását tárja elénk. 

III . 

Most már vessük egybe Felvinczi földolgozását a jézusi példázat 
szövegével (Lukács X. 25—37.). Vizsgáljuk meg: miben egyezik meg 
vele s miben tér el tőle, hogy aztán megállapíthassuk : van-e a F . 
földolgozásában költői hozzáadás, önálló alkotás s ha igen : mennyi 
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az és milyen értékű ? Meg kell továbbá állapítanunk azt is, hogy mi 
a példázat értelme, célja, tanulsága Jézus szerint s milyen értelmet, 
célt, tanúiságot olvasott ki abból Felvinczi, illetőleg magyarázott 
bele? 

Mindenekelőtt megállapítjuk, hogy F. a jézusi örökszép példázatok 
emez egyik legkiválóbb)át nem dolgozta fel a maga teljes egészében, 
a maga kerek alakjában, mert első részét, vagyis a példázat elmondá-
sára okot és alkalmat adó esetet (a törvénytudónak Jézussal való pár-
beszédét, Luk. X. 25—29.) egyszerűen elhagyja. Pedig ez az első 
rész, — bár igaz, hogy a 29. vers elvonásával — önmagában is 
megállhatna, aminthogy Máté XXII. 35—40-ben a példázat nélkül 
fordul elő, szorosan odatartozik a másodikhoz, a tulajdonképeni 
példázathoz, mint annak szerves alkotó része. E nélkül, vagyis az 
alkalmi ok kikapcsolásával, a példázat csonka s értelme, tulajdon-
képeni célja, ama vitás kérdés eldöntése, hogy : kicsoda a felebarát, 
nem tárúl kellőkép az olvasó elé. És miután az első részt elhagyja, 
egészen természetszerűleg el kell hagynia a példázat záradékát is (36— 
37. v.), min t amelyben az elhagyott első részben feltett kérdésre 
adott felelet foglaltatik. 

A példázat anyagát F. három részben adja elő. Az I. rész a 
Lukács X. 30—31. versének eseményeit öleli fel 40 versszaknyi, tehát 
húszszoros terjedelemben, de úgy, hogy e részben már a 3—8. versek-
ben, tájékoztatásul jóelőre elmondja röviden az egész példázat tartal-
mát. Az említett két bibliai versszak tartalmi keretét messze túlhaladó 
részletek, ez első részben, a következők : Az irgalmasság értékének 
és becsének (1—2. v.), a szerencsétlen útas személyi viszonyainak és 
lelki állapotának leírása (9—14. v.) ; a tolvajok számának (3) s gyil-
koló szerszámaiknak (15. v.), a sebek helyeinek és számának (16— 
17. v.) megállapítása; a kifosztás részletezése (18 19. v.), a kifosztás 
miveletének siettetése (az eredeti szerint előbb kifosztották s úgy 
sebesítették meg), a tolvajoknak barlangokba való elrejtőzködése (20. v.), 
a sebesült félholt állapotának festése (21—22. v.), a pap lelki álla-
potának (24. v.) s az útról nesztelenül és titokban való letérésének 
eleven ra jza (25- 26. v.), a sebesült és a pap között folyó párbeszéd 
a maga egészében (26- 37. v.) s a sebesült reménytelensége, Istenhez 
való fohászkodása (38—40. v.). 

A IL részben szerzőnk a Lukács X. 32. versének tartalmát adja 
elő, de 35 versszakra bővítve. E részben is sok új vonás és új részlet 
ékesíti az egyszerű eseményt. Ezek : A szentes levita a pap után egy 
fei'tály órácska múlva érkezett a szerencsétlenhez (1. v.); balra tér 
le (2. v.) ; a rétre történt letérés leírása (3. v.); bujdoklása hiábavaló 
(a sebesült észre veszi) (4. v.) ; a sebesült Istenhez való panaszos fel-
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kiáltása (5. v.); hosszú párbeszéde a levitával (6—35. v.) s az ő és a 
levita beszéde közötti, mindkettőjük lelki állapotát, jellemző leíró rész-
letek. 

Számos olyan részlet van az 57 versszakból álló III. részben is, 
amelyet szerzőnk a magáéból szőtt a Lukács X. 33—35. verseiben 
olvasható eseményszálak közé. Ilyenek : A nap szakának körülírása ; 
a sebesültnek Istenben való bizakodása (1. v.), akitől erőt kér a meg-
fordulásra (2. v.) ; lelkét Istennek, testét a földnek ajánlja ; szívbeli 
töprenkedése s kínjai között is (3. v.) Istenhez imádkozik segedelemért, 
szabadításért (4—8. v.) ; a szamaritánus barma egy meg nem terhelt 
szamár; a szamaritánus énekelve közelít felé (9—10. v.), lelkiállapotá-
nak rajza (11. v.); a sebesült helyzetének ecsetelése (12); a szamari-
tánus kicsi szelencéből vette elő gyógyszerét (13. v.); a sebesült, a 
szamaritánus és a vendéglős párbeszéde (14—57. v.); a szamaritánus 
beszéde a borbélyhoz ; a beszédek közötti leíró részletekkel [alkonyat-
kor érkeznek a városba (46. v.), a fogadós szolgái is segítenek levenni 
a beteget a szamárról (50. v.), borbélyt (orvost) hívnak a beteghez 
(51. v.), aki meg is érkezik (53. v.), sőt a két fel-szomszéd is]. 

íme megállapítható, hogy F. a Jézus fenségesen egyszerű, csupán 
a tényeket megrögzítő, mindössze hat versnyi (elejét és záradékát, 
mint említettük, megmellőzi) szövegből álló példázat-részletét hatal-
masan megbővítve dolgozta föl, és pedig úgy, hogy a szereplőknek 
ajkára azok helyzetének, körülményeinek megfelelő beszédeket ad, 
s úgy szólaltatja meg és beszélteti őket, amint lelkükbe látva s kép-
zeletben állapotukba helyezkedve gondolja, hogy olyan viszonyok 
között beszélhettek. A szereplők beszédei tehát, a melyekből alapos 
bibliai ismeret tükröződik, a maguk egészében a Felvinczi lelkének 
alkotásai, fogalmazványai. 

A példázatbeli eseményeken lényegileg nem módosít, vagy alakít, 
hanem csak részletezi, bővíti azokat képzelt helyzetek, mozzanatok, 
jelenetek teremtése, szemléltető leírások, rajzok s önállóan szerkesztett 
és hellyel-közzel egészen szónokias beszédek által. 

A saját invenciójából tehát sokat tesz poétánk a rendelkezésére 
álló eseményanyaghoz, de nem a lényeg megváltoztatása, hanem az 
események részletekre boncolása, s a színező előadás által. Mint az 
Applicatió tárgyalásánál majd látni fogjuk, az eseményeknek részletek-
kel való fölékesítése eszközül szolgál szerzőnknek ama fölfogása, állás-
pontja igazolásánál, amely a példázat értelmének megállapításánál 
nyilvánul. Más szavakkal : a maga céljának megfelelően részletezi, 
színezi és tárja elénk az eseményeket (a rablók hárman voltak; 
tizenkét sebet ejtettek a szerencsétlenen stb.), anélkül azonban, hogy 
a példázat-törzset lényegileg átalakítaná vagy csak részben módosítaná 
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is. A példázat-törzs eseményei tehát a földolgozásban is maradnak 
ugyanazok, de odaillő részletekkel fölbokrétázva. 

Lássuk most már, hogy mi a példázat igazi értelme és célja Jézus 
szerint és mi Felvinczi szerint? 

Jézus e megkapó, rövid történettel feleletet ád egy tőle már előbb 
zavarba hozott és megszégyenített törvénytudó ama kérdésére : kicsoda 
a felebarát? Hogy csupán csak ez -— és semmi más — az egyszerű 
példázat értelme, alapgondolata, azt kétséget kizárólag igazolja a zára-
dék (36—37. v.), melyben Jézus, a példázat elmondása után, nyom-
ban azt kérdezi a törvénytudótól : E három közül (pap, levita, szama-
ritánus) ki volt felebarátja annak, aki a tolvajok kezébe esett vala? 
Mire a törvénytudó így felelt : Az, aki könyörült ő rajta. Monda azért 
neki Jézus : Eredj el és te is aképen cselekedjél ! — Vagyis más 
szavakkal : Felebarátunk minden ember, akinek csak munkás szerete-
tünkre szüksége lehet. E példázat bizonysága szerint a felebaráti sze-
retet jellemvonásai : nem önző (nem pénzért, vagy valamelyes előny-
ért segített a szerencsétlenen), nem személyválogató (nem kérdezte, 
hogy milyen nemzetiségű és vallású), segít azonnal, késedelem nélkül 
(nem mondta nek i : majd ha visszajövök, segítek rajtad) és áldozat-
kész (megfizette az ápolási költséget, bár erre jogilag nem volt köte-
lezhető). 

Felvinczi szerint e példázatnak értelme »kettő» (az az kétféle). 
És pedig mindkettő titkos értelemmel. Az egyikben mi rólunk szól 
az Idvezítő, a másikban magáról. Egyik értelme szerint Jézus azt 
tanítja, hogy nem az az embernek az ő jó barátja, kivel rokonság-
ban és egy hiten van, hanem az, aki a nyavalyáson könyörül, aki 
mikor kára van, annak nem örül s ha segítséget kér, szívesen lehajlik 
hozzá s az ilyennek az Isten is segítségére van. 

A példázat másik titkos értelme : az emberiségnek Jézus által 
Isten kegyelméből történt megváltása (5. v.). Az Isten ugyanis az 
embert, mikor megteremtette, tiszta, szent életbe (a paradicsomba) 
helyezte, de a gonosz kívánság sarkából kiveté s miként ez az iitas 
lejött Jeruzsálemből, úgy távozott el az ember az Úr Istentől. S amint 
ez az útas Jerikóba ment a Szent helyről (Jeruzsálemből) : úgy az 
ember a Sátán házába távozott a szentségből (paradicsomból). Mikor 
a gonosz kívánság feltámadt az ember szívében az édenkertben : akkor 
esett a három lator kezébe. A három lator pedig : a gonoszra vágyó 
test, az ólálkodó sátán és a hízelkedő világ. A seb, szerinte, a bűnt 
jelképezi. A tizenkét seb : a gyilkosság, a rút paráznaság, a bálványozó 
vakság, az orzó hamisság, a részegeskedés, a haragtartó kegyetlenség, 
a fukar fösvénység, a szitok, az irigység, a rágalmazó nyelvesség, a 
hamis hitű vakmerőség és a rút kevélység. A tolvajok vagdalják, a 
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sebek nyomorgatják az embert, mert elhagyta Istent s az ördögnek 
adta át magát. A félholtan hagyás = a kárhozat út ja ; a kifosztás = 
a jók elhagyása; a pap és levita hiában járása = a törvény rólunk 
a bűnt le nem moshatja (a törvény által nem lehet megigazulni). 
A szamaritánus = maga az Úr Krisztus, ki az embert megszánván, a 
bűnből kiveszi (megváltja) ; a vendégfogadó = a ker. egyház ; a sebek 
bekötése = a bűnből vigasztalás ; a két pénz = a két sákramentom 
vagy pedig az Ó- és új-testamentom ; a hátramaradt pénz = a jövendő 
jutalom. 

Már első pillanatra látható, hogy az első értelmezés lényegében 
teljesen fedi a példázat igazi értelmét. Nem így a második. Ez igazán 
titkos. A jámbor olvasó sehogysem tudná azt a titkos értelmet ki-
hüvelyezni a Felvinczi uram feldolgozta példázatból, amit ő önkényesen 
beleerőszakol, belemagyaráz. Még kerülő útakon, fárasztó magyaráz-
gatások segélyével sem lehet ezt a titkos értelmet felfedezni e történet-
ben. Csupa belekényszerítés az egész. 

Felvinczi, a második értelmezés bizonysága szerint, nem azt látja 
e példázatban, ami tulajdonkép benne van s ami belőle már első 
pillanatra is kisugárzik a figyelmes olvasó szívébe, lelkébe; hanem 
azt, amit benne ő maga látni, találni óhajt. Neki célja mindenáron, a 
példázat egyszerű, természetes értelme mellett, sőt ellenére is, erő-
szakolt, de azért eléggé szellemes vonatkoztatással kimutatni, hogy e 
példázatban az irgalmas szamaritánuson a Jézus Krisztust kell érteni, 
aki Isten kegyelméből megváltotta a bűneiben fetrengő emberiséget. 
Ezért szemlélteti az ember ellen támadó ellenségeket (tolvajokat) a 
test, a sátán (ördög) és a világ, a bűnöket pedig a tizenkét seb képé-
ben ós így tovább. 

Az a magyarázási mód, amely szerint Felvinczi értelmezi e pél-
dázatot, az u. n. allegóriui, amely a szavak mögött más (képes) ér-
telmet keres, mint amit azok valójában kifejeznek. E magyarázási 
módot misztikusnak, szimbolikusnak is szokták nevezni. A ker. teolo-
giai irodalomban, ahova a zsidóságtól jött át, Origenes (f 254) tette 
divatossá, uralkodóvá. F. tehát a régi írásmagyarázók példáját követi 
s azok hatása alatt áll, mikor allegorizál s a példázatot csak külső 
formának, buroknak tekinti, melybe attól teljesen független tartalmat, 
jelentést erőszakol bele. Pedig helyes magyarázat (nyelvtani és törté-
neti) szerint egy szövegnek csupán csak egyféle értelmet lehet adni. 
Mindenesetre érdekes, hogy F. ezt a helyes értelmet nem mellőzi 
meg (elsőnek említi), de nem elégszik meg ezzel az eggyel, hanem 
egy másik értelmét is bemutatja, bebizonyítván ez által, hogy ő «jól 
vonnya hegedűjét», mert «a fel-tött nótán tar t ja elméjét.» (Appl. l .v.) 

E példázat kettős értelmét nem Felvinczi állapította meg először. 
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Mint kolozsvári deák, mindkettőt bizonyosan Írásmagyarázó tanáraitól 
tanulta. 

Ha most már tisztában vagyunk azzal a helyesnek bizonyult ér-
tékelési móddal, amelyet Szilády Aron, a régi magyar irodalom leg-
alaposabb ismerője és magyarázója oly tárgyilagosan ós oly klasszikus 
tömörséggel formulázott meg 1 : akkor el kell ismernünk, meg kell 
állapítanunk, hogy ha Feívinczi nem tartozik is a XVII. század első-
rangú költői közé : de mégis tiszteletre méltó póéta, akinek érdeme 
a szemléltető leírás ós előadás, a költői érzékeltetni, láttatni tudás, 
amelyek segélyével a tárgyalt eseményeket az olvasóra nézve olyan 
könnyen elképzelhetőkké teszi, mintha azok jelenetről-jelenetre. mozza-
natról-mozzanatra a saját szemei előtt folynának le. Különösen lekö-
tik figyelmünket az elevenséggel szerkesztett párbeszédek, továbbá a 
pap (L r. 25— 26. v.) meg a levita útjának leírása (II. 3. v.), vala-
mint ugyanezek lelki állapotának visszatükröztetése abban a percben 
mikor azon nyargalnak, hogy mit rendel a törvény betűje s amiatt 
méltatlankodnak, hogy a sebesült őket, panaszos beszédével, útjokban 
feltartóztatja. Szinte magunk előtt látjuk a dohogó, dúló-fúló. szívtelen 
embereket (I. 37. IL 9. v.), mikor üres mentegetődzéssel igyekeznek 
lerázni nyakukról a szerencsétlent, hogy minél előbb tovasiethesse-
nek. De épp így előttünk áll a meleg keblű szamaritánus is, aki ú t j án 
énekelve ballag s szíve sugallatát, Istennek emez örök törvényét követve, 
nyomban segít a szerencsétlenen. (IH. r.) Figyelemre méltó szerzőnk-
nek a párbeszédekben több helyen érvényesülő szónoki heve és ereje, 
a sorok között is olvasni tudása s alapos biblia ismerete. 

HARSÁNYI I S T V Á N . 

1 «A más korban élt s küzdött írót s nem a mi számunkra készült 
művét, mely a maga idejében nemcsak hézagot pótolt, hanem ízlést is 
nemesített, ismeretkört is bővített, vagy buzdítani tudott, nem lehet tete-
jébe aprított szabály-forgács alá borítva eltemetni» (R. M. К. T. V. IX. 1.) 
s így «helytelen kritika az, mely a régiségeket felvont szemöldökkel állítja 
a mostani idő mértéke elé». (U. о. V. 339. 1.) 


