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MAGYAR ORATOR A 18. SZÁZADBAN: 
VERESTÓI GYÖRGY* 

„Az úri hiúságot legyezgető, a gondolati és stilisztikai ötleteket 
vadászó prédikáció különösen a halotti szertartásokon kapott tág teret 
katolikusoknál és protestánsoknál egyaránt. Közismert, hogy az idó'sebb 
Verestói György, erdélyi református szuperintendens ( f i 7 6 5 ) kortársai 
által csodált tekintélye volt ennek a modornak: összegyűjtött halotti 
beszédeinek két kötetét még 1783-ban is kiadták"-

íija Bán Imre A magyar barokk próza változatait feltérképező 
tanulmányában.1 Jóllehet dolgozatunk témájával, Verestói 
György munkásságával a továbbiakban nem foglalkozik, mégis 
tanulságosnak tartottuk meghatározását idézni, főleg az álta-
lunk kiemelt szóért: közismert. Verestói művei és a róla szóló 
szakirodalom ismeretében ugyanis valóban megállapíthatjuk, 
az a tény, hogy Verestói kiváló barokk szónok volt — közis-
mert, de behatóbb tanulmányozás, az összes megjelentetett és 
hozzáférhető prédikáció elolvasása nem tükröződik egyetlen 
közleményben sem. Sommásan foglalva össze: a Verestóival 
foglalkozó cikkek szerzői kiválasztottak egy-egy prédikációt, s 
mivel szerzőnk egyetlen műve is gazdag lehetőséget ad a 
barokk próza jellegzetességeinek felmutatására vagy éppen 
kuriózumok keresésére, több beszéd elolvasása nem látszott 
szükségesnek. Ugyanaz a prédikáció ráadásul több cikknek is 

*Ezúton mondok köszönetet Tarnai Andornak és Kovács Sándor 
Ivánnak a dolgozat végleges változatában hasznosított észrevételeikért. 

' Bán Imre: A magyar barokk próza változatai. Jn: B.I; Eszmék és 
stílusok. Bp. 1976. 195. - Az említett kötet: Verestói György: Holtak-
kal való barátság. Kolozsvár, 1783. 963 1. Az idézeteknél e kiadás lap-
számát adjuk meg. 
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tárgya (pl. a tündérvilágról szóló), így az ismert és ismertetett 
beszédek száma még kevesebbre csökken. Amint az a kevésbé 
ismert szerzők esetében lenni szokott, a vele foglalkozó szak-
irodalom bibliográfiai számontartása is esetleges. Az irodalom-
történeti Kézikönyv két Verestóival foglalkozó önálló tanul-
mányt említ:2 paradox módon egyikük csak Verestói verseivel 
foglalkozik,3 másikuk címleírásából viszont nem derül ki, hogy 
valójában Verestói prédikációjáról van benne szó.4 Az iroda-
lomtörténeti Kézikönyv ugyanakkor felhívja a figyelmet 
Trócsányi Zoltán Régi magyar nyomtatványok nyelve és 
helyesírása című tanulmányának Verestói „fejezetére",5 ezt a 
hivatkozást A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig 
Verestói-címszavánál nem találjuk.6 A bibliográfiában felsorolt 
tanulmányok közül kettő életrajzi jellegű szövegközlés, kettő 
Verestói verseivel foglalkozik és csupán három írás tárgyal 
egy-egy prédikációt, közülük Trócsányi Zoltán említett 
1943-as Könyvszemle-beli dolgozata és Dézsi Lajos tanul-
mánya7 ugyanazt az Alvintzi Krisztina temetésén 1733-ban 
elmondott „tündéres" orációt. A bibliográfiai Kézikönyv nem 
jelzi, ám megemlítjük, hogy más írók mellett részben ugyan-
evvel a beszéddel foglalkozik Turóczi-Trostler József két közle-
ménye is.8 

2 A magyar irodalom története 1600- 1772-ig. Szerk. Klaniczay 
Tibor. Bp. 1964. 430., 446. 

3Alszeghy Zsolt: Egy Gyöngyösi-tanítvány. It, 1940. 6 4 - 6 9 . 
'Trócsányi Zoltán: A szépirodalom üldözése. . MKszle, 

1 9 4 3 . 4 3 3 - 4 3 5 . 
5 Bp. 1935. (A magyar nyelvtudomány kézikönyve 1/10.) 3 7 - 4 0 . 
'A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szerk. V. 

Kovács Sándor, Stoll Béla, Varga Imre. Bp. 1972. 553. 
'Dézsi Lajos:Népmeséink történetéhez. ItK, 1896. 3 4 5 - 3 5 0 , 
8 Turóczi-Trostler József: Mesenyomok a XVIII. század magyar 

irodalmában. A racionalizmus és irracionalizmus küzdelméhez. MNyr, 
1927. 1 - 3 8 . - T. T. J.: A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. 
században. In: T. T. J.: Magyar irodalom - világirodalom. Bp. 1961.1. 
7 3 - 9 7 . A Verestóiról szóló rész a két tanulmányban néhány kisebb 
módosítástól eltekintve szó szerint azonos. 
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A Verestóival foglalkozó szakirodalom rövid összegzésekor 
nem hagyhatjuk említés nélkül Jékely Zoltán írását sem.9 Az 
1940-ben keletkezett fiktív temetési beszéd Verestói modo-
rában íródott, alcíme szerint .Halotti órátzió, me Ily ben néh. T. 
Tséri Verestói György úr, az erdélyi nagy fejedelemségben lévő 
reformata ecclesidknak püspökje felett, ki légyen a holtak igaz 
barátja, kibeszéltetett. Kolozsvárott, a házsongárdi temetőben, 
az úrnak MCMXL. esztendejében. A beszéd nemcsak Jékely 
kiváló stílusérzékéről tesz tanúságot, hanem arról is, hogy talán 
ő volt az egyetlen, aki - akkor éppen mint Széchényi Könyv-
tárbeli könyvtáros - a Verestói prédikációit tartalmazó vaskos 
kötetet végigtanulmányozta. 

Verestói reneszánszáról még a manapság rendkívül kiterjedt 
régi magyar irodalmi érdeklődés idején sem lehet beszélni. 
Csupán mint költőt említik a kuriozitások kedvelői, így 
Csanádi Imre,10 vagy Gyöngyösi újraértékelésével kapcsolat-
ban Kibédi Varga Áron.11 Ugyanakkor nem szerepel a Magyar 
remekírók sorozat 18. századi költőket bemutató gazdag válo-
gatásában sem,12 s elkerülte a Három veréb-antológiát össze-
állító Weöres Sándor és munkatársai figyelmét is.1 3 

'Jékely Zoltán: Tséri Verestói György, a XVIII. század erdélyi 
órátora. In: J. Z.: A Bárány Vére. Bp. 1981. 8 5 - 9 7 . - Kovács Sándor 
Iván figyelmeztetett arra, hogy Jékely esetében a stílusutánzási hajlam 
élő erdélyi tradíciójára is gondolni kell. Tamási Áron és Gaál Gábor 
Mikes-levelet utánzó írásai is ezt igazolják. Gondolatát kiegészíthetjük 
még Sütő András Bethlen Gábor korának stílusát utánzó esszérészletére, 
a Nagyenyedi fügevirágm történő utalással. 

1 "Csanádi Imre: Mesterek és mesterkedők. Tallózás a XVIII-XIX. 
század rosszul ismert magyar költészetében. Kortárs, 1982. 118 -121 . 

1 1 Kibédi Varga Áron -.Retorika, poétika, műfajok. Gyöngyösi István 
költői világa. It, 1983. 546. 

' 2Magyar költők 18. század. Vál. szöveggond, és jegyz. Mezei Márta. 
Bp. 1983. (Magyar Remekírók.) 

' 'Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar 
költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Bev. Kovács Sándor Iván. 
Bp. 1 9 8 2 \ 
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Az, hogy a közismert Verestói György milyen kevéssé 
ismert, még bibliográfiai tévedésekkel is dokumentálható. 
Szinte ugyanaz történt vele, mint a két Bethlen Katával, akik-
nek műveit hosszú ideig összekeverte az irodalmi köztudat. 
Jelen esetben id. és ifj. Verestói György prédikációi keveredtek 
össze, Petrik bibliográfiájában14 éppúgy, mint az OSzK kata-
lógusában. Ifj. Verestói 1764-ben Franekerben megjelent 
disszertációját, mivel id. Verestói akkor még élt, az Akadémiai 
Könyvtár katalógusa is kérdőjellel veszi fel, és természetes, 
hogy a British Museum katalógusa is összevonja a két 
szerzőt.1 s Ugyancsak szét kell választani Herepei János Adat-
tárinak a két Verestói Györgyről szóló adatait,16 Kosáry 
Domokos művelődéstörténeti szintézisében pedig Verestói 
másik fiának, Sámuelnek Dissertatio physica (1767) cimmel a 
villámlásról írt művét tulajdonítja id. Verestói Györgynek.17 

Érdemes megrostálni az életrajz adatait is. Ismételten azért, 
mert bár több helyen olvasunk életének eseményeiről, az 
adatok néhol pontatlanok és egymásnak ellentmondók. Elsőd-
leges forrásnak azt a latinul írott, saját kezűleg összeállított 
életrajzot kell tekintenünk, amelyet Török István fordításában 
közölt a Protestáns Közlöny.18 Ennek alapján írta meg Török 
a kolozsvári kollégium történetéről szóló monográfiájában 
Verestói életrajzát.19 Török István szövegközléséhez Nagy 

14Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája 1712-1860. III. kot. I. 
rész. Bp. 1891. 7 6 2 - 7 6 3 . 

1 5 BMC 247. col. 672. 
14Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez III. 

Művelődési törekvések a század második felében. Herepei János cikkei. 
Szerk. Keserű Bálint. Bp. — Szeged, 1971. A javított lapszámok: id. 
Verestói György 220, 222, 237, 349, 355.; ifj. Verestói György 223. 

1 'Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 
Bp. 1980. 624. 

"Török István: A kolozsvári collegium XVIII. századi tanárainak 
életrajza. (Verestói György 1728 -1764 tanár s később püspök.) Protes-
táns Közlöny, 1886. 13. 122-123 . ; 14. 128 -130 . 

1 9Török István: A kolozsvári ev. ref. collegium története. III. 
Kolozsvár, 1905. 1 2 - 2 1 . - A mű előzményeként - szintén tárgyalva 
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Zsigmond fűzött kiegészítést, ugyancsak a Protestáns Közlöny-
ben.20 

A korabeli életrajzgyűjteményekben, megemlékezésekben is 
számos értékes adatot találunk Verestói működésével kap-
csolatban. Elsőként Bod Péternek az erdélyi református 
püspökök életrajzát összeállító gyűjteményét, a SmirnaiSzent 
PolikárpusX21 kell említenünk. Elismeréssel szól Verestóiról 
Rettegi György is Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784 című 
emlékiratában,22 és belekerül a híres orátor Hermányi Dienes 
József anekdotagyűjteményébe is, nem egészen elismerő érté-
keléssel : 

„Ekhárt Gergely torockai unitárius esperes hírét hallja vala, micsoda 
jeles orációkat mond egy református professzor (ez Verestói György 
vala, - certe ad majora factum erat illud ingenium), - igen kér vala az 
becsületes ember, hogy vagy egyet közlenék vele, minthogy az unitáriu-
soknak prédikációi is nem igen reálisok. Küldém azért nékie azt az 
orációt, melyben az halált szolgának szegó'dteti az orátor, amelyben 
bizony nagy profánitásnak tartom most is, amint a Krisztus halálát 
jádziképpen oda elegyíti az a becsületes ember. Továbbá én nem 
venném jó néven, ha kedves halottamon kacajokat indítana az orátor. 
Bizonnyal hallottam, hogy ezt orációt meghallgatván Bánffy György, 
így szólott az orátornak: 

- Vere, valamikor számot adsz Istennek az ilyen orációkról! Hogy 
én az ilyen halotti játékos orációkat ne láttatnám helybenhagyni, eleibe 
írám az Ekhártnak küldött exemplárnak Salamonnak ama szavát: Mint a 
nyárhoz a hó, s mint aki télben leveti ruháit, olyan aki a bánatos 
szívnek éneket mond. Megolvasá a vén esperes az orációt, s maga vissza-
kozván, monda: 

Verestóit - ld. T. I.: Adatok és részletek a kolozsvári ev. ref. collegium 
XVIII. száz évi történetéből. Erdélyi Múzeum-Egylet kiadványai. 
1884. 2 4 7 - 3 1 3 . 

2 0Nagy Zsigmond: Függelék Verestói György életrajzához. Protes-
táns Közlöny, 1886/15. 138-139 . 

2 ' B o d Péter: Smirnai Szent Polikárpus. [1766]. Verestóiról: 
2 1 2 - 2 1 6 

2 2 Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784. Bev. 
jegyz. Jakó Zsigmond. Bukarest, 1970. 120., 182-183 . , 281. 

S Irodalomtörténet 84/4 
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- Nem kell nékem, uram efféle! Erről senki jobb ítéletet nem tett, 
mint kegyelmed".2 3 

Az ünnepelt orátorral való kötözködés Csanádi Imre véle-
ménye szerint „aligha mentes a féltékenységtől". 

„Kötve hiszem - írja Csanádi - , hogy a groteszk történetekkel dugig 
rakott agyú Hermányi uram holmi kenetes »orációkkal* altatgs'ta 
volna az enyedi, gyásztisztességre összegyűlt híveket".2 4 

És bár Hermányi prédikációiban jobban ragaszkodik a Szent-
íráshoz, mint Verestói, mégiscsak furcsa, hogy éppen ő hábo-
rodik fel a „kacajok indításán", akiről pedig Rettegi György a 
következőket jegyezte fel: 

„Foly ennek szájából az ige s olyanokat hall tőle az ember, melyeket 
mástól nem. Az ő prédikációja között sokszor tréfákat ejt szóval, hogy 
eleget lehet nevetni rajta, de ez is mind tudomány".2 5 

Hermányi azonban nemcsak a „kacajokon" háborodott fel. 
Klaniczay Tibor közölte azt a versét, amely 1731-ben kelet-
kezett, s „Elöljáró beszéd és rövid satyra" címen vált ismertté. 
Harminc évvel később Hermányi az erdélyi püspökökről szóló 
biográfiai sorozat elé illesztette. Verestói kigúnyolása itt is 
egyértelmű: 

Ne tégy lakodalmat az halottas házból. 
Matériát jobbat s hasznosbat nem lelsz-é? 
Hogy hogy szegődteted halált szolgául-bé? 

A verses reagálás különben nagyon friss élmény hatására 
született meg, hiszen Verestói a halál-szolga analógiát 
1730-ban Váradi Zsigmond felett elmondott beszédében hasz-
nálta. (1-25.) De kigúnyolja Hermányi Verestói egyéb téma-
választását is, ugyancsak közeli élmény hatására írja: 

2 3 Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus. Vál. bev. jegyz. 
Rohonyi Zoltán. Bukarest, 1970. 101-102 . 

24Csanádi: i. m. 118. 
2 5 Rettegi Gy. : i. m. 126. 
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Parturiunt montes, ily egeret szülnek, 
Physices Professzor titulust viselnek, 
Physiognomia még is amit ellnek, 
De tám másodszor is prelum alá kelnek.2 6 

Noha Verestói sem hisz a fiziognómiában, mégis egész 
orációt épít köré és nagy élvezettel részletezi a különböző 
szem, száj, orr, fül, haj stb. jellemmeghatározó tulajdonságait. 
(47-70.) De az már valóban furcsa fintora az egymás ellen 
hadakozásnak, hogy pontosan annak ? Verestóinak mondja 
Hermányi „Fonóban való az physiognomia ", aki maga is kikelt 
a fonóban folyó „Mese és Szófia-Beszéd" ellen. (102.) A 
Bánffy György szájából hallatott korholást is inkább úgy for-
dította Hermányi Verestói ellen, hogy saját (ti. Verestói) 
prédikációjából szemelte ki az ott önkritikaként elhangzott 
kérdést: „Mikor fogok én Poenitentiát tartani annyi sok 
Magyar Oratiómról, mellyekben néhánykor talám kellete 
felett-is meg-ditsértem az Embereket" (235.) — kérdezte 
Bánffy György és hallotta (olvasta) Hermányi. De illett hozzá 
ez az idézet is, hiszen Verestói kigúnyolásával „a valóságot 
elkendőző törekvést, és az ezt szolgáló túlzó barokk retorikát 
egyaránt elutasítja" — állapítja meg Klaniczay Tibor.2 7 És igaz 
ugyan, hogy Verestói beszédei is ékes példái a főúri családok 
dicsőítésének, nála valóban csak tökéletes emberek szerepel-
nek, de azt is ő írja le, hogy „kivált mikor valami nagy ember 
vétkezik, akkor még a' fülit sem meri senki-is mozdítani, nem-
hogy azt meg-intené valaki". (270.) 

Visszatérve az életrajzi forrásokra, végezetül a Verestói 
temetése alkalmából elmondott halotti orációkat kell megemlí-
tenünk, amelyek szintén tartalmaznak biográfiai adatokat. A 
temetésen három lelkész adott végtisztességet közmegbecsülés-

2 6 Klaniczay Tibor: Hermányi Dienes József ismeretlen munkája. In: 
K. T.: Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 5 6 3 - 5 6 4 . 

2'Klaniczay T.: i. m. 565 

5» 
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nek örvendő kollégájuknak: Bodoki József kolozsvári tanár,28 

Szatmári Pap Mihály akkor még szebeni, majd később kolozs-
vári professzor29 és Zágoni Aranka György széki egyházkerü-
leti püspök.30 

A Török István fordításában megjelent és az akkori közlés 
szerint a kolozsvári kollégium könyvtárában található Verestói 
önéletrajz címe: Genealógia et vita Georgii Verestói. Keletke-
zése Verestói életének utolsó félévére esik, mert a benne rög-
zített utolsó dátum — György nevű fiának hazatérése „a belga 
akadémiákról" 1764. okt. 7. - Verestói pedig 1765 március 
6-án hunyt el Kolozsvárott. 

Az életrajz a család eredetére is kitér: Verestói apja először 
a sárospataki kollégium diákja, Buzinkai Mihály és Pósaházi 
János tanítványa, innen kerül Erdélybe, miután az említett két 
tanárral együtt a nagyobb diákok elűzetnek Patakról. 
Id. Verestói Sámuel a gyulafehérvári kollégium tógátus diákja 
lesz, majd tanítóskodik a szenterzsébeti eklézsiában, s Udvar-
helyszéken szentelik pappá. Életének utolsó állomása a 
küküllő-egyházmegye jegyzősége. 

Verestói György 1698. január 25-én született Bonyhán.31 

Mint Bodoki József írja: „tanulását kezdé a' Bonyhai Osko-
lában, de éles és serény elméje tágasabb theatrumot kíván".32 

A következő iskola megjelölésében a kortársak egytől egyig 
tévednek. Bod Péter is azt íija, hogy „tanulását folytatta — 
tizennyóltz Esztendős koráig, a' Maros-Vásárhelyjen virágzó 

2 'Bodoki József: Halotti oratio... Verestói György... utolsó 
tisztességére . . ..1765. Kolozsvár, 1767. 

2'Szatmári Pap Mihály: Az Jehovának temploma és az igaz isteni 
tisztelet mellett valójába buzgó Josua főpap. Kolozsvár, 1767. 

30Zágoni Aranka György: A hives patakokra kívánkozó... 
Kolozsvár, 1765. 

3 1 Zoványi Jenő': Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 
Szerk. Ladányi Sándor. Bp. 19773 . 686. - Verestói születési dátuma itt 
1698. jün. 25. - nyilván sajtóhiba. 

3 2Bodoki J.: i . m . M , 
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nagyobb Oskolában",33 és ugyanerről szól Bodoki és Zágoni 
Aranka György is. (Bod nyilván a halotti beszédekből vette az 
adatot). Pedig Verestóinál az olvasható: „1710-ben, máj. 21-én 
midőn már a grammaticát tanulám, az udvarhelyi iskolába 
vitettem, mely akkor még nem élvezte a collegium nevet".34 

1713-ban a poesis tanulására a kolozsvári kollégiumba került, 
ahol Szatmárnémeti Sámuel, Baconi Ince Máté és Remetei 
János voltak professzorai. Egyetlen forrás sem számol be róla, 
csupán Verestói, hogy 1720-ban Csepregi Turkovics Ferenccel 
együtt el kellett távozniuk a kollégiumból, „ugyanis, néhány 
rossz indulatu ember által oly módon áruitattunk be a cura-
torok előtt, mintha Baconi Ince Máté ellen összeesküdtünk 
volna".35 A vád valóban alaptalan lehetett, hiszen nyolc év 
múlva Verestói mint tanár kerül vissza a kolozsvári kollé-
giumba, 1734-ben pedig éppen az említett Baconi Ince Máté 
lányát vette feleségül. A kollégium elhagyása után sem fordult 
rosszabbra a sora, mert miként Bodoki íija: „Bánffi Farkas 
Urnák különös kegyességéből a' Belgiumi Académiákra való 
kirepülésre arany szárnyakat füze".36 1721 július 2-án indult 
és szeptember 21-én érkezett Franekerbe kollégiumi társaival 
Csepregi Turkovics Ferenccel és Dési Ferenccel együtt. A 
franekeri egyetem anyakönyve szerint a három diák 1721 
szeptember 25-én iratkozott be. Társai között ott volt még két 
magyarországi tanuló is, Putnoki István és Alsócsernátoni Cseh 
Sámuel.37 Verestói önéletrajzában gondosan feljegyzi frane-
keri professzorai nevét, az ottléte alatt bekövetkezett tanár-
változásokat, az általa hallgatott előadásokat: 

3 3 B o d P.: i . m . 212. 
3 4Török I.: i. m. 1886. 122. Érdekes, hogy Zoványi, aki forrásul 

Török István kollégiumtörténetét jelöli meg, szintén a téves marosvásár-
helyi iskolázásról tud. 

3 5Török I.: i. m. 1886. 122. 
3 6 Bodoki J.: i . m . M 2 
3 'Hellebrandt Árpád: A franekeri egyetemen tanult magyarok. 

Történeti Tár, 1887. 300. 
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„Itt ekkor theologiae professorok voltak: Campegius VitringaP(ater), 
Ruardus Andala, és Campegius Vitringa F(ilius), Juris professorok 
Ortvinus Westemberg és Joh. Balek. Philosophiae professorok: Joh. 
Regius, Ruardus Andala, ki egyszersmind theol. prof. is volt, és Wierus 
Guilelmus Muys, a ki egyszersmind a mathematica, orvosi tudományok 
és chemia prof. is volt. Az orvosi tudományok és bonctan tanárai voltak 
Petrus Latane és a kit már emiitettem W.G. Muys. Az egyháztörténelem 
professora Campegius Vitringa P., ki egyúttal theol. prof. volt. Az egye-
temes történelem prof. Joh. Rungius. A keleti nyelvek és a biblia szt. 
nyelvének professora Albertus Schultens. A görög nyelv és régiségek 
prof. Tiberius Hemsterhuys. Ezeket mind hallgattam, kivéve Joh. 
Regius, Balek és Petr. Latanet. Nem hallgattam Muys orvosi előadásait 
sem, de szorgalmasan tanultam tőle a philosophiát, bonc- és vegytant. 
Nem sokára meghalt a két Vitringa (apa és fiú), hasonlókép Rungius. 
Uj professorok választattak tehát a theologiai tanszékre. Joh. 
Melchioris, kire az egyháztörténetet is rábízták, és Hermannus Venema: 
az egyetemes történetre Petrus Wesseüng, ezeket is egyenkint szorgal-
masan hallgattam. Ez időtájt vitetett el Westemberg a leideni Akadémiá-
hoz, helyébe hivatván Joh. Gottlieb Heineccius, kitől a természetjogot 
tanultam".38 

Verestói professzorai közül csupán néhányat szeretnénk 
kiemelni. Elsőként Ruardus Andalát (1665—1727), a kartezius 
irányzat egyik jeles képviselőjét. A magyar, főleg erdélyi diá-
kokkal való kapcsolatáról több levelet olvashatunk a Teleki 
Sándor patronálta erdélyi peregrinusifjak levelezését közreadó 
kötetben.3 9 A diákok szerint Andala „Attya és Patronussa a' 
Magyaroknak", Aszalai Sámuel egyenesen arról számol be, 
Andala figyelmeztette arra, hogy disputációját ,,a' Református 
Erdélyi Fö-Fö rendek .. .közzül valakiknek" ajánlaná.40 Több 
ízben történik hivatkozás arra, hogy Teleki Sándor ajándéko-
kat, üdvözletet küldött Andala professzornak és tartalmazza a 
kötet a franekeri teológus három Telekinek szóló levelét is, 

3 e Török I.: i. m. 1886. 123. 
39Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló diákok levelei 

Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. (Adattár 
XVII-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 6.) 

40Peregrinuslevelek. 137. levél. 2 7 7 - 2 7 8 . 



Veres tói György 865 

amelyekben az ott tanuló diákok ellátásáról, támogatásáról, 
magaviseletéről van szó.41 Ugyancsak gyakran fordul elő az 
erdélyi diákok leveleiben a két Vitringa professzor neve. Apa 
és fia közeli haláláról Verestói is említést tesz (id. Vitringa 
1659-1722, ifj. Vitringa 1693-1723), mindketten teológia-
professzorként működtek Franekerben és a coccejánus irány-
zat képviselői voltak.42 Johann Gottlieb Heineccius 
(1681—1741), a természetjog professzorának hatása a 18. 
század közepén Debrecenben jelentkezett, amikor Hatvani 
István bevezette az új tankönyveket, a filozófiatörténetet és 
természetjogot Heineccius Elementa philosophiae rationalis et 
morális címen Halléban 1728-ban megjelent munkája alapján 
tanította. Mint Tóth Béla írja, „e könyvnek a bevezetése . . . a 
wolffianizmus további debreceni térhódítását jelenti", ugyanis 
a franekeri Heineccius professzor Chistian Wolff kiemelkedő 
követője volt.43 Hermannus Venema kétszer is kapcsolatba 
kerül a Verestói családdal, a hollandiai professzor kiadatta 
Verestói egy levelét, fia ifj. Verestói György disputációjának 
pedig ő volt a praesese.44 Id. Verestói franekeri tanulmányaira 
a „keleti nyelvek és a biblia szt. nyelvének professzora" 
Albertus Schultens volt hatással, ő lett a praesese az ott készült 
és 1725-ben megjelent dolgozatnak: Dissertatio philologico-
theologica de PALMA ARDENTE ad Exod. Cap. III. vs. 1-5. 
(MTAK 525.010.) Bod Péter egyszerre dicséri és marasztalja el 
a disszertáció szerzőjét, bár rendkívüli tapintattal arra is rá-
mutat: 

41Peregrinuslevelek. 351-353 . , 357_-359. 
4 2 Vitringa magyar kapcsolatairól: Szilád y Áron: Campegius Vitringa 

magyar tanítványai Franekerben. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmező, 1874. 4 3 - 5 0 . 

4 3 Tóth Béla: A debreceni Kollégium tankönyvei a 18. században. 
Studia Litteraria, Tom. XX. Debrecen, 1982. 69. - Kosáry D.: 
i. m. 126. 

4 4 A levélről: Zoványi J. i. m. 685., valamint if]. Verestói György: 
Dissertatio theologico-philologica de duobus philosophorum Aegyptio-
rum. Franequerae, 1764. 
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„elmésen azt mútogatja: hogy 2Mós. III. v. 2 - 5 . nem Tsipke-bokorban: 
hanem Pálma-fában jelent meg az Isten Mó'sesnek. Nem tudom ugyan, 
hogy senki-is ebben az értelemben követte volna, és az alávaló tövises 
szúrós Tsipke-bokrot, az élő fáknak Királynéjokká, Pálmafává változ-
tatta vólna: de azt tudom bizonyosan, hogy az eredeti Nyelvekben való 
nagy Tudományját: mellyet ennek alkalmatosságával nyilatkoztatott-ki, 
a' tudós Emberek igen tsudálták és ditsérték. Az-is igaz, hogy a' Nyel-
veknek világok által, a' Szent írásokból igen sok szép és gyönyörűséges 
értelmeket hozott világosságra: a' mellyek világos tanúbizonyságai az ö 
nagy Tudományának és szorgalmatosságának."4 ' 

Noha Bod Péter nem tudott olyanról, aki Verestói fejtegeté-
seit magáévá tette vagy követte volna, egy temetési prédikáció-
ban Verestói hatásának mégis sikerült nyomára bukkannunk. 
1757-ben így beszélt Bethlen Klára temetésén egy bizonyos 
„egyházi orátor". 

„Egy tudós és mostan-is élö magyar (melly dolog Nemzetünknek nagy 
diszére szóigál) egy szép könyvetskéjében igen hitelessé tette, hogy 2. 
Mós. IV. 2. amaz égő, de meg-nem emésztetett Bokor, nem Tsipke-fa 
vólt, hanem Pálma, melly fát a' Görög Nyelven Phoenixnek46 hívnak, 
és úgy a' Pálma-fának ágai közzé fészket rakott, ott meg-égett, 's ugyan 
ott megelevenedett Féniks nem más vólna, hanem az Istennek az a' Fia, 
a' ki Mósesnek meg-jelenék az Arabiai pusztában, égö, de meg-nem 
emésztetett Pálmának ágai között Tüz-lángban. Ezt az értelmet én igen 
kedvellem: és a melly Tudós Nemzet-is ez ellen írt vala, egyébre nem 
mehete, hanem hogy ez az égö 's meg nem emésztetett fa Akáezia fa 
vólt, az az, vad Pálma-fa."4 7 

Aki ilyen elismeréssel szól Verestói disszertációjáról, önma-
gát szemérmesen csak kezdőbetűivel nevezi meg: H. D. J., azaz 

4 5 B o d P.:i. m. 213. 
4 6 A magyar irodalom főnix-pálma motívumáról 1. Kovács Sándor 

Iván: Zrínyi-tanulmányok. Bp. 1981. 144. és Király Erzsébet-Kovács 
Sándor Iván: „Adria tengernek fönnforgó habjai.. ." In: Tanulmányok 
Zrínyi és Itália kapcsolatáról. Bp. 1983. 25., 220. 

4 7Szent Kanaea vagy tsuda hitii siró-fénissa aszszony. . . Bethlen 
Klára... felett elmondott... az egyházi orátor, H. D. J. 1757-dik 
Esztendőben. A ; verso. 
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Hermányi Dienes József. Úgy látszik, az éles szembenállás csak 
a kéziratban maradt, nem a nyilvánosságnak, főleg nem a kor-
társ nyilvánosságnak szánt művekben kapott hangot. 

Öt évig tartó franekeri tanulmányai végeztével Verestói 
1727 február 20-án érkezett vissza Erdélybe, ahol pappá szen-
telése után elfoglalta patrónusa, Bánffy Farkas udvarában a 
bonchidai lelkészi hivatalt. Nem sokáig élt Bonchidán, 
1728-ban már a kolozsvári kollégiumban találjuk, mint a filo-
zófia tanárát. Németalföldi kapcsolataiból itthon baja támad: 
Hermannus Venema franekeri professzort ugyanis arminiániz-
mussal vádolták és ezt a vádat két erdélyi tanítványára, Csep-
regi Turkovicsra és Verestóira is kiterjesztették. Mint Török 
István íija iskolatörténetében: 
„Venema kívánságához képest hivatalosan is állítottak ki egy nyilat-
kozatot, mely szerint a kolozsvári két professzort, Csepregi Ferencet és 
Verestói Györgyöt a püspök és három curator jelenlétében megkérdez-
vén, mindketten kinyilatkoztatták, hogy ó'k az orthodoxa ecclesiának 
hívei s Arminius tanaira nem is gondoltak".48 

A vád tisztázása után lényegében zavartalan Verestói har-
minc évig tartó tanári működése. 1758-ban, Csepregi Turkovics 
halála után theológia professzorrá választották és az indok-
lásban az is szerepelt, hogy „az ifjúság rokonszenvez vele".49 

Ugyanakkor kifogásként merült fel ellene, hogy rendkívül 
hosszadalmasan tanít. Amikor 1767-ben Huszti György nem 
akart nyugdíjba menni, azzal védekezett, hogy ő harmadfél 
esztendő alatt végig ment a teológián. Hivatkozott a már 
elhunyt Verestóira, mondván, „Néhai Tiszt. Püspök Verestói 
Uram hat Esztendeig taníta, de bizony hatod Részére sem 
ment a' Theológiának".50 A barátok, tanártársak működése 
hasonló lehetett, mert Csepregi Turkovics csak 18 év alatt 
ment végig a teológia oktatásán. 

4 8 Török I.: i. m. 1905. II. 7. 
4 9Török I.:i. m. 1905. II. 10. 
5 "Török I.: i. m. 1884. 271. 
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Verestóit 1760. június 15-én választották meg erdélyi super-
intendensnek. Rossz egészségi állapota miatt 1764-ben 
mondott le a professzorságról és vonult vissza. 1765 március 
6-án halt meg, s utolsó óráiról sorra beszámolnak a felette 
mondott gyászbeszédek. 

„Halálának éjtszakáján, mikor már tsak egy lépés volna az élet és halál 
között . . . ezen szép Soltárt egészsz Deák versekbe foglalta, és kedves 
nagy reménységii Samuel Fia által örök emlékezetre le-is Íratta".s 1 

Verestói nemcsak latinra, hanem magyarra is fordított. Az ő 
átültetésében maradt fenn a Hadrianus császárnak tulajdoní-
tott Animula, vagula, bandula kezdetű vers magyar változata: 
Szegény Lelketském, Tündéretském, kedvesetském . . . kez-
dettel. (105.)'2 Halotti beszédeinek utolsó részében négysoros 
versekben búcsúzik a halott nevében a rokonság különböző 
tagjaitól. De versei önállóan is megjelentek, igaz csak halála 
után, 1772-ben és 1781-ben.53„A versek névtelen bevezetője 
nagyon magasra értékeli Verestóit s egyben magyarázza is a 
kiadás okát: 

„ . . . sok szépen folyó versei, mellyeket . . . hivatala szerént egyszer s 
másszor írt, ollyaknak esmértettek minden ahoz értó'ktől, hogy ama 
Magyar Ovidiusnak, Gyöngyösi Istvánnak elmés versei mellé akármelly 
thekába méltán tétethetnének . . . illendó'nek ítéltük ezeket öszveszedni 
és egy-csomóba kiadni. Annyival is inkább, hogy némellyek azok közzül 
már úgy eltűntenek volt, hogy alig lehetett fel is találni". (Bevezető'.) 

Megegyezik ez az értékelés Rettegi Györgyével, aki azt 
jegyezte fel Verestóiról: „Ez olyan magyar poéta volt, hogy 

5 1 Zágoni Aranka Gy.: i. m. I, recto-verso. A XLII. zsoltárt közli 
Verestói latin, és fia, Sámuel magyar fordításában: Bodoki J.: i. m. -
Bod. P.: i. m. 216. 

5 2Dézsi L.:i . m. 847. - Világirodalmi Lexikon IV. Bp. 1975. 127. 
5 'Verestói György: Magyar versek. Kolozsvár, 1772, réf. coll. 

betűivel; Kolozsvár, 1781, Kaprontzai Ádám által. - Verestói verseiről: 
Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények 
bibliográfiája (1565-1840). Bp. 1963. 314. sz. 
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Gyöngyösi után hozzá hasonló két hazában egy sem volt".54 

Bod Péter is belefoglalja életrajzába, „hogy a' Vers-szerzésre 
vólt nagy tehetsége, 's abban nagy gyönyörűsége".5 5 Hogy 
valójában milyenek voltak Verestói kortársak által magasra 
értékelt, de az utókor előtt már elfeledett versei, az már egy 
másik dolgozat témája lehet. Most csak egy — kuriózumnak is 
beillő — túlzó értékelést idézzünk az Erdélyi Szemle 1919-es 
évfolyamából. Sütő-Nagy László írja: 

„A mai modern versek olvasói eló'tt első' pillanatra excentrikusnak 
tetszhetik Verestói György tiszteletes professor úr poézise, de aki 
gyönyörködni tud Ady Endre nemes ívelésű modernizmusában, az 
értékelni tudja azt a kort is, amelybó'l a mai modern magyar irodalom 
kisarjazott".5 6 

Verestói György azonban életében nem költőként, hanem 
orációi által szerzett hírnevet magának. A bevezetőben említett 
Holtakkal való barátság című posztumusz kötet 26 temetési 
beszédet őrzött meg, néhány magyar és latin orációja önálló 
kiadványként maradt fenn.57 A gyűjteményes kötetben 
fellelhető beszédek egy része megjelent korábban önállóan is, 
de amint a névtelen bevezető írja: „. . . némelylyek kétszeri 
nyomtatás után-is tsak hamar" elfogytak. (Bevezető.) A 
Holtakkal való barátság két önálló címlappal és bevezetővel 
kezdődő külön kötetből áll, mint a Jó Akaró Olvasó-hoz cím-
zett második bevezető beszámol róla, már nyomtatás közben 
sikerült egy újabb kötetre való beszédet összegyűjteni. A 
kiadás másik célja pedig az volt, hogy 

„látván mind a' b. e. Auctornak az Orátziók matériájának ki váloga-
tásban és elö-adásában való szép módját, mind pedig ez Orátzióknak az 

5 "Rettegi Gy.: i. m. 183. 
5 5 Bod P.:i. m. 216. 
S6S[ütő]-Nagy László : Egy 1700-ból 11772!] való kolozsvári verses-

könyv.* Erdélyi református mágnások búcsúztató versei. ErdSz, 
1919. 37. 

5 1 Köblös Zoltán: 35 id. Verestói prédikációt ismer, a többi 
ifj. Verestóié: K. Z.: Halotti beszédek az Erdélyi Országos Muzeum és a 
Kolozsvári Ref. Kollégium könyvtárában. Kolozsvár, 1905. 
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Erdély nevezetesebb Familiák' Genealógiájának ki-tanulásában való 
nagy hasznát . . . " a beszédeket megó'rízzék, hozzáférhetó'vé tegyék az 
utókor számára. (Bevezető II.) 

Verestói beszédei hasonló felépítésűek, szerkezetük világos, 
jóllehet idegen tőle a kor prédikátorainak szokása, amellyel 
azonos sémára húzzák beszédük anyagát. A 18. századi 
temetési prédikációk címlapverzóján bibliai vagy más idézet áll, 
majd a beszéd lényegét jelentő Szent Letzke, azaz bibliai 
citátum következik. Ezt gyakran a család adja meg a búcsúz-
tató lelkész számára. A bibliai textus értelmezése, amelynek fő 
támpontja más bibliai citátumok felhasználása, ezután követ-
kezik a „Tudomány" vagy a halottra való „Alkalmaztatás", 
fgy közelít a prédikátor az időnként elvont teológiai fejtege-
téstől az alkalomhoz, a temetési szertartáshoz, a jelenlevő 
személyekhez. A beszéd utolsó részében lelkiismeretesen fel-
sorolja az elhunyt minden tisztségét, életének jelentősebb 
állomásait és nevében elbúcsúzik a megjelent rokonság egyes 
tagjaitól. Verestóitól idegen az ilyen merev, részekre tagoló 
szerkezeti felépítés. Egyetlen beszéde előtt sincsen mottó, és 
orációit nem is megadott bibliai textus szerint építi fel. A 
„részekre osztás", „alkalmaztatás", „tudomány" felosztást is 
elhagyja, szabad folyást engedve gondolatainak. A beszéd nagy 
részében alig kapcsolódik a temetéshez, a halottról sem ejt 
szót, majd meglepő rugalmassággal, néhány összekötő mon-
dattal indokolja témája választását és magasztalja az elhunytat. 
Verestói a rokonság felsorolásában nemcsak a jelenlevőket 
említi, hanem — mint kötetének bevezetője utalt rá — valóban 
felgöngyölíti az egyes erdélyi családok genealógiáját, több év-
századra visszamenően. Mint utaltunk rá, az elbúcsúzás mindig 
versben történik, a verseket a rokonsági viszonyok megjelölé-
sére vonatkozó prózai utalások kötik össze. Verestói gyakran 
idéz latin mondásokat, de mindig megadja utána a magyar 
fordítást is, görög és héber idézetekkel viszont nem terheli 
hallgatóságát. A Verestói-beszédek visszatérő lezárása, az 
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utolsó szó — elmondám, — maga is utal erre: „ama' bé-végező 
és én tőlem gyakoroltatni szokott El-mondámmal bérekesztem 
vala kesergő Orátziómat". (836.)58 Verestói ugyanis nem 
prédikációt, hanem orációt mond, ahol nem szabályozzák a 
fentebb említett formai kötöttségek. Az orációra mind külső 
szerkezetét, mind tartalmát tekintve sokkal kevesebb megszorí-
tás volt jellemző, mint a prédikációra. A temetési prédikációk 
mellett rendre elhangzó orációk sorában azonban Verestói 
témaválasztását, stílusát illetően egyaránt kiemelkedő szerepet 
foglal el. 

(Ismeretes egy szintén Verestói neve alatt fennmaradt 
beszéd - Teleki Mihály felett mondta 1762-ben —, amelyet 
nem tartalmaz a posztumusz gyűjteményes kötet.59 Jó okunk 
van feltételezni, hogy nem véletlenül. Ez a beszéd ugyanis 
teljességgel elüt a 26 Verestói-orációtól. A címlap után itt 
mottó található, majd „Magyarázatra fel-vétetett Szent írásbeli 
Hely, melly a' Gyászos Uri Házból adatott-le".60 Ugyancsak 
teljesen ismeretlen Verestóinál az a szerkesztési fegyelem, ami 
itt megvalósul. A szövegkritikai magyarázatokat tartalmazó 
különválasztott I. és II. rész után következik a Tudomány, de 
az egyes részeken belül is többszörösen újrakezdett számozás 
fogja rendbe a mondandót. A beszéd szinte teljesen a Biblia 
magyarázatára épül, a citátumok esetében pontos helyet, 
könyvet, verset is megadva. Ez a módszer Verestói egyetlen 
beszédében sem található meg, és nem vall rá a görög és héber 
nyelvű idézetek alkalmazása sem. Hiányzik a verses búcsúzás, 
és az elmaradhatatlan „elmondám" lezárás is. Ugyanekkor 
hangzott el Teleki Mihály temetésén Verestói sógorának, Incze 

5 8 A latin orációk „dixi" lezárásának megfelelője. 
5 9 Az idvezitő hitnek bútorito erejéről való tanítás . . . Teleki Mihály 

. . . Temetési Tisztessége' Napján . . . mondott Verestói György, Erdélyi 
Református Superintendens . . . Gyéresen a' Gyászor Udvarház mellett 
épült Zöld Leveles Szinben. 1762. 

60Az idvezitő hitnek^ . . C4 recto.. 
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Istvánnak búcsúztatója is, a két beszéd együtt jelent meg. 
Incze István is a kor jeles szónoka volt, a magyar barokk próza 
egyik jellegzetességét Bán Imre már idézett tanulmánya éppen 
egy tőle vett idézettel mutatja be.61 Inczére jellemző az előző 
beszédben felvázolt szerkesztési mód, a három részre tagolás, a 
mondandó megszámozása, a pontos bibliai helyek megjelölése. 
A Teleki Mihály felett elmondott beszéd viszont beilleszthető 
Verestói orációinak sorába, a megszólítás, a lezárás, a bibliai 
textus hiánya, a témakör tágabb értelmezése mind Verestói 
írásaihoz hasonítja az Incze nevével megjelentetett beszédet. 
Úgy véljük, a kinyomtatáskor egyszerű névcsere történhetett, s 
ez magyarázza, hogy miért nem vették fel egyik beszédet sem a 
posztumusz kötet szerkesztői.) 

Verestói beszédeinek feltűnő jellegzetessége, hogy sokat 
foglalkozik magával a beszéddel. Nemcsak a szokásos fordu-
latokkal élve és a kötelező szerénykedéssel kér figyelmet 
hallgatóitól, hanem gyakran tér ki arra, hogy miért így válasz-
totta a beszédet, milyen források nyomán fogalmazza meg 
mondanivalóját. Éles különbséget .tesz prédikáció és oráció 
között. Többször hangsúlyozza, hogy „én most nem prédikál-
lok, hanem orálok". (375.) Ugyancsak ezzel a megkülönböz-
tetéssel indokolja, hogy miért nem a Bibliaból veszi a magyará-
zandó textust. 

„Ha meg-történt az némellykor a' Keresztyének között, hogy a' Papok 
nem a Sz. írást, hanem az Aristoteles Ethikáját vitték-fel a' Prédikálló 
Székben, és nem a Sz. írásból, hanem az Aristoteles Ethikájából 
prédikállottanak, nem láthatom által miért esném én szentségtörtésben, 
ha elöl járó-beszédemet Aesopusból vészem-fel, kivált ha meggondolom 
azt, hogy én mostan ha Prédikálló Székben állottam-is-fel, mindazáltal 
nem Prédikáltok, hanem Orálok". (555.) 

De ugyanezzel a fordulattal kér bocsánatot a bibliai citátum 
alkalmazásáért is, s ez határozottan megkülönbözteti kora 
prédikátoraitól : 

6 1 Bán I.:i. m. 195. 
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„Olly' véggel állottam-fel e' gyászos Orátori Székben, minden Renden 
levő Szomorú Hallgatóim, hogy előttetek ne prédikáljak, hanem óráijak. 
Szenvedjétek el mindazáltal ezt az egyet én bennem Orátorban, hogy 
Papi módon a' Szent írásból egy nevezetes Históriát függeszszek Elöl-
járó Beszéd gyanánt Oratiomnak homlokára." (851.) 

Minősíti is beszédeit, a heroica-virtusról „egy Scholai rövid 
Letzkéhez hasonló Oratiotskát" (585.) mond, szerénykedik 
„dísztelen, darabos" orációjával, (652.) Bánffy György felett 
mondott beszéde elején pedig rögtön előrebocsátja: „Azt pedig 
ne gondoljátok, mintha én már az egy Nevezetből álló rövid 
Oratio helyett felette igen hoszszü és egynehány Órákig tartó 
Oratiot mondanék". (214.) Persze ez a rövidnek ígért beszéd is 
47 oldal terjedelmű, joggal állapítja meg egy másik beszédében 
Verestói, hogy „az én Oratiomnak hallgatására-is Opus est 
Patientia, Szükséges a' Békességes-Türés". (746.) 

Verestói gyakran idéz névvel és név nélkül. Idézeteinek 
nyomára bukkanni meglehetősen nehéz, mert a legjobb 
esetben is csupán a szerzőt nevezi meg, a művet nem, de 
inkább általánosságban hivatkozik arra, hogy olvasott valamit, 
hallott valamit a régiekről. Azt viszont fontosnak tartja, hogy 
hallgatói is tudják, a beszéd mögött tudós emberek véle-
ménye áll. 
„Ne gondoljátok, mintha én ezt tsak magamtól fundáltam volna: mert 
Könyvben vagyon ez megirattatva és kinyomtatva. Bánom-is, hogy 
előbb eszembe nem jutott: mert el-hoztam vólna magammal azt a' 
Könyvet, és a'ból megmutattam vólna, hogy e' tsudálatos és tsak nem 
hitel felett való dolognak nem én vagyok Áts-Mestere, hanem más, és ha 
én valamiképen hazudni találok, tsak más után hazudok". (180.) 

De a sok idézést, a könyvek használatára való utalásokat 
sem mindig vehette jó néven a gyülekezet. Erre vonatkozhat 
Verestói megjegyzése egyik korai beszédében, 1730-ban Valkai 
Miklós temetésén Magyar-Valkon: 

„Én ugyan a' Tudós embereknek még tsak árnyékjok sem lehetnék, de 
még-is, úgy látom, mostan az ö szokások szerint kell tselekednem, és, 
mint-hogy másként ki-nem tanúihatom, hol légyen a' Halálnak Háza, 
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minden körülöttem lévő' Könyveket fel-kell forgatnom, és azokból kell 
kikeresnem a' Halálnak lakó-helyét: semmit nem gondolkodván a' 
tsúfoló Világnak ama' vagdalkodó beszédével: Doctus Pastor ex Libro, 
Én-is tudnék könyvbó'l prédikállani". (31.) 

Verestói prédikációit mindig nagy érdeklődés kísérte, mint 
Dézsi Lajos íija: „oly nagy volt a híre, hogy harmadik vár-
megyéből is elmentek érte, kivált nagyobb »alkalmatosság« 
azaz temetés alkalmából".6 2 Ezt a nagy hírt természetesen 
nem a század teologizálásba fakuló Szentírás-magyarázgatással 
szerezte meg, hanem azzal, hogy beszédeiben parttalanul árad-
nak az olvasott történetek, mitológiai alakoktól kezdve a 
közelmúlt nyugat-európai kultúrájának apró eseményeiig, nem 
mellőzve a hazai példákat sem. „Halotti orációi együttvéve 
valóságos enciklopédia — írja Turóczi-Trostler. — Van közöt-
tük olyan, hogy bátran beillenék filozófiai, filológiai, lélektani, 
fiziognómiai, asztronómiai értekezésnek".63 Prédikációinak 
ismerete éppen ezért értékes adalékul szolgálhat a 18. századi 
Erdély szellemi életének árnyaltabbá tételéhez. A prédikációk 
tudományos ismeretközvetítő szerepére hívja fel a figyelmet 
Benkő Samu, amikor azt írja: „a prédikáció olykor hitelesebb 
tudományos ismereteket tartalmaz, mint az akadémiai aulában 
bemutatott disszertáció".64 Jóllehet Verestóinak voltak és 
talán maradtak fenn kéziratos latin nyelvű munkái,65 ezek 
feldolgozása hiányában halotti orációiból ismerhetjük meg 
tudományos nézeteit, olvasottságának forrásait és nem utolsó-

6 2Dézsi L.:i. m. 846. 
8 3 Turóczi-Trostler József: i. m. 1961. 84,-
6 4 Benkő Samu: A felvilágosodás meggyökerezésének néhány sajá-

tossága az erdélyi magyar művelődésben. In: B. S.: /1 helyzettudat válto-
zásai. Bukarest, 1977. 63. 

e s Verestói kéziratos munkáit felsorolja: Török I.: i. m. 1905. 
2 0 - 2 1 . leló'helyet nem említ. Két magántulajdonban lévő (Jakó 
Zsigmond) kéziratos fizikai munkára hivatkozik: Szabadváry Ferenc— 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A kémia története Magyarországon. Bp. 1972. 
62. valamint M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a 
XVIII. században. Bp. 1964. 183. 
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sorban azt a törekvést, ahogy a külföldi iskolázás eredményét 
és a könyvekből magába szívott tudást meg akarta osztani 
hallgatóságával. 

Mint ismeretes, a 18. század közepi Erdélyben a korai fel-
világosodás három kulcskérdése játszott kitüntetett szerepet: a 
toleranciaelv, a természettudományos ismeretek feldolgozása 
és népszerűsítése, illetve az anyanyelvi kultúra térhódítása.66 

A továbbiakban megkíséreljük e három kérdés érvényrejutását 
vizsgálni Verestói György prédikációiban. Noha a tolerancia — 
a békességes tűrés — külön prédikációt kapott Verestói gyűjte-
ményében, (743—773.) bővebben inkább „A keresztyén vallás-
nak és a' polgári állapotnak egyességéről" és „a jó hazafiá"-ról 
(618-717., 290-318.) szóló beszédeiben ismerhetjük meg ide 
vonatkozó nézeteit. (Az előbbi az egyetlen olyan beszéde, 
amelyet ugyan latinul mondott el, de a kinyomtatás alkal-
mából magyarra fordított.) 

Verestói Franekerben Heineckétől tanulta a természetjogot, 
aki Christian Wolff egyik legjobb követőjének számított. 
Magára Wolffra is hivatkozik Verestói, mégpedig azoknak a 
tudósoknak a sorában, akikről a legnagyobb elismeréssel 
beszél, nevezvén őket „halhatatlan emlékezetű Ujjabb Philoso-
phusoknak", név szerint Bacont, Descartes-ot, Gassendit, 
Newtont, Leibnizet és Wolffot.67 Wolff közvetítésével került 
Erdélybe a 18. század közepén rendkívül olvasott Sámuel 
Pufendorf, akinek toleranciaelve később a felvilágosodott 
abszolutizmus (II. József) elve is lett. E szerint 

„az állam érdeke írja azt elő, hogy az uralkodó vallástól eltérő, más 
felekezeteket miként kell kezelni. . . népes, jelentős vagy éppen már 
jogokkal bíró felekezetek,. . . elnyomása, kiűzése, hasznos és dolgos 
emberek munkájának semmivé tétele az államérdeknek már nagyon is 
ártana".6' 

6 6 Benkó'S . : i .m. 64. 
' 'Verestói Gy.:i. m. 812. 
6 ' Kosáry D.:i. m. 389. 

6 Irodalomtörténet 84/4 
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Verestói minden hallgatóját arra inti: 

„némelly Országokban, mint a' mi Hazánkban-is egynél több Vallás 
találtatik-fel, szenvedje-el békességgel mind azokat a' külömbözó' Vallá-
sokat, mellyeket az Ország' Törvénye elszenved". (307.) „Eszménye az 
észelvek alapján szervezett egységes keresztény világrend",6 ' 

amelyben az alattavalóknak két törvényt kell követniük: a 
természet és a haza törvényét, ugyanakkor ennek a törvénynek 
az uralkodó is köteles alávetni magát. Fejtegetései közben itt 
kerül szembe Verestói egy olyan kérdéssel, amelyet nem tud 
megoldani, nevezetesen : 

„vallyon a jó Haza-fia tartozik-é akkor engedelmeskedni a' Fö Magistra-
tusnak, mikor az ö nékie ollyat parancsol, melly mind a' Természetnek 
törvényével, mint pedig a' Haza-törvényével ellenkezik". (229.) 

Verestói szinte megretten kérdésének merészségétől, mert 
minden hosszadalmas magyarázat vagy eldöntő felelet helyett 
röviden azzal válaszol, hogy nekünk jó királyunk van, tehát a 
kérdésnek helye nincs. Uralkodótiszteleten, keresztényi világ-
renden alapuló toleranciaelve élesen szembeállítja a korabeli 
Erdélyben nagyon ellentmondásos megítélésnek örvendő Pierre 
Bayle-lel. Elismeri ugyan ellenfelének tudományát, de „éles 
elméjével vissza-élt Tudós Frantzia"-nak tartja, aki „az Éles 
Elme mellett inkább született az izgága keresésre, hogy nem 
mint a' nehézségeknek megfejtésére". (367—368.) Vitatkozik 
Bayle azon nézetével, hogy a polgári társaság és a keresztény 
morál szemben áll egymással, védelmezi a keresztény jogren-
den alapuló államot, Bayle-nak pedig szinte kísértet-űzően 
címzi ama kívánságát : 

„Menjen dolgára és távozzék innen ama' maga tőreivel béhálóztatott 
Ember, Baelius Peter, a' nehézségeknek Keresője, nem El-igazitója, 
mindenütt Mesemondó Sphinx, sohol semmit meg nem fejtő Oedipus, 
és szünjék-meg a' Keresztyény Vallást álnokul rágalmazni". (681.) 

6 9 Benkő S.: i. m. 67. 
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A vallásban kételkedő „esztelen" filozófusok ellen Verestói 
latin verse Kendeffi Elek Naturalista expositus, seu natura 
error, fons, occasio, hypotheses et refutatio naturalismi. . . 
(Kolozsvár, 1759) című munkája függelékeként jelent meg.70 

Verestói természettudományos érdeklődése törvényszerű. 
Franekerben hallgatott matematikai, kémiai, botanikai, orvosi 
előadásokat, Kolozsvárott pedig a filozófia mellett kezdettől a 
matézis professzora is volt. A kollégium irattárának tanúsága 
szerint a fizikai gyakorlat számára „réz és üveg instrumentu-
mokat készíttetett".71 A kémiatörténeti szakirodalom meg-
állapítása szerint Verestói kéziratban maradt munkájában 
lépést tartott a korabeli természettudományos felfedezésekkel, 
bár nem mindig jutott helyes következtetésre.72 A tudomány-
népszerűsítésre jó alkalmat nyújtottak neki a temetési 
beszédek. Van közöttük olyan is, amely számokkal, csillagá-
szati mérések adataival zsúfolt előadás, és szinte semmi köze 
sincs a temetési alkalomhoz. (170—210.) 

Bár Verestói számtalan apró történetet, anekdotát mond el, 
valóságnak csak azt tekinti, amiről maga is meggyőződött. 
Nagy jelentőséget tulajdonít a számításokkal vagy kísérletekkel 
bizonyított igazságnak és mindenekelőtt a józan észnek. A 
mereven racionalista Wolffot joggal tekinti egyik mesterének. 
A tudósok iránt érzett tekintélytisztelet nem gátolja abban, 
hogy a szemben álló véleményeket is ismertesse, így állapítja 
meg Tycho Braheról, hogy „megszorítaték a' Mathematicai 
Igazságnak erejétől", (179.) főleg az állandó csillagokra vonat-
kozó méréseivel kapcsolatban. De ugyanígy szembesíti 
Descartes-ot („ama Világ tsudájá"-t) Romerussal, aki „a' 
Jupiter körül forgó Hóldatskának avagy másod rendbéli Plané-
táknak kerengő mozgásokat és e' Földre le-ható Világosságokat 
jobban meg-vi'sgálta". (184.) (Römer, Olaf dán csillagász a 

10Kosáry D.:i. m. 55. 
7 1 Török I.: i. m. 1905. III. 330. 
,3Szabadváry F.-Szó'kefalvi-Nagy Z.: i. m. 62.; í>8: 

5» 
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Jupiter holdjainak fogyatkozásából állapította meg a fény ter-
jedési sebességét 1675-ben).73 

A Verestói által idézett tudósok, csillagászok, fizikusok egy 
része ma már ismeretlen, az ő szemében azonban a tanul-
mányok nyomán még az aktualitás fényével tündököltek, és 
szélesebb körben való megismertetésük szükségesnek látszott. 
Hermányi Dienes kigúnyolja Verestóit fiziognómiai előadása 
(orációja) miatt. Érdemes pillantást vetnünk Havasali Sára 
temetésén elmondott beszédére, (47-70.) amelyet teljes ter-
jedelmében a fiziognómiának szentelt. Már bevezető definíció-
jában megállapítja, hogy a fiziognómia nem tudomány, hanem 
„inkább mesterség". Nem is ért egyet a fiziognómia minden-
hatóságát hirdetőkkel, de ez nem zavarja abban, hogy élveze-
tesen részletezze az egyes testrészek karaktermeghatározó 
szerepét. Egy-egy bekezdés után azonban kibukik belőle a 
józan ész képviselője. Az emberi magasság jellemmeghatározó 
erejéről vallott nézeteket azzal zárja le: 

,,a' hoszszű termetből nem az ostobaságot, és nem a' Böltseségtöl üres 
természetet hozom-ki, hanem azt, hogy a' hoszszú embernek hoszszú 
koporsó kell". (52.) 

Ugyanüyen energiával száll szembe azzal a nézettel is, amely 
a fekete bőrű embert alábbvalóbbnak tartja a fehér bőrűnél. 

„De mind ezek tsak pallérozott hazugságok, mellyeknek belső tsalfa-
ságok az igazságnak próba-kövén ki-mutatódik. Kivált a' fekete emberek 
felöl koránt-is másképen kell vélekednünk: mert a' mint a' szánto-vetö 
emberek szoktak mondani, a' fekete földben terem a'jó buza." (58.) 

Az egyedül üdvözítő igazságba vetett hite, Descartes szelleme 
szinte hitvallásszerűen tör fel benne: 

„Tzibály bár engemet a' Bíró eleibe, pereld-el minden jószágomat a' 
Törvény-széken: de soha el-nem perelheted töllem ez igazságot: Cogito, 
ergo sum. Ha mindjárt a' Föld alattam el-süllyedne-is, ha a' meg-indult 
Világ nyakamba szakadna-is: de ugyan tsak meg-maradna nállam ez igaz-
ság, és én-is ez igazsággal: Cogito, ergo sum." ( 4 0 - 4 1 . ) 

"Kul in György-Róka Gedeon: Л távcső világa. Bp. 1975. 74. 
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Tudománynépszerűsítő törekvései közben találja szemben 
magát a magyarnyelvűség kérdésével. Beszédeiben tudatosan 
fordít minden latin idézetet magyarra, de azt is tudja, hogy 
„még a' Magyar Nyelv nintsen olly fényessen meg-palléroz-
tatva, hogy azon minden rendbéli Scholai Tudományokat 
egyenlő könnyűséggel lehetne tanítanunk". (586.) Trócsányi 
Zoltán elemezte Verestóinak 1735-ben Kemény László felett 
elmondott beszédét és megállapítja róla, hogy „e halotti 
beszéd tendenciája az, hogy az írás-olvasásra buzdítson".74 Bár 
ez a tendencia az egész beszédre nézve enyhe túlzás, valóban 
itt olvashatjuk a magyar nemzet műveletlenségét és az orosz 
példát felemlítő mondatokat: 

„Tsak alig tartoztatom én meg-magamat, hogy a' Magyar Nemzetnek 
nevét fekete szénnel nem írom-le: mert majd egy Nemzetben sintsenek 
olly sok írás-tudatlan Emberek, mint a' Magyarok között. Ez előtt nem 
sok Esztendőkkel a' Muszka Nemzetet tartották paraszt Nemzetnek az 
Európai Nemes Nemzetek között, de már ez a' Nemzet szinte letörli a' 
maga nevét a' Parasztságnak Laistromából: mert ama' Hatalmas Impera-
tornak Petrus Alexovitziusnak parantsolattya szerint tartozik minden 
Muszka taníttatni a' maga gyermekét, a' Scholai Tudományokra, sub 
amissione Capitis et Bonorum, Fejének, és Jószágainak el-vesztések 
alatt". (267.) 

I. Péter cár „népművelő" törekvéseit a magyar protestáns 
prédikátorok kedvvel állítják például főnemesi hallgatóságuk 
elé. Kováts Józsefnek Bethlen Imre temetésén 1767-ben 
elmondott beszédéből idézünk: 

„Első Péter, Muszka Országnak ditsöséges Czárja, kétszer járta-el Euró-
pának leg-fényesebb Országait, és azokból a' tudományokat, a' tudós-
sakot, a' mesterségeket, mester-embereket magával vite-bé azon tudat-
lan Nemzet közé, olly lábra állítván azokat, hogy már ma Muszka 
Ország a'jól kimivelt Nemzetekkel kezd vetélkedni".15 

14Trócsányi Zoltán: Orosz példa az írástudatlanság csökkentésére 
1735-ből. MNyr, 1953. 146. 

15Kováts József: Halotti oratzio, mellyben . . . Bethlen Imre Ur Ö 
Nagyságának . . . utolsó tisztességet tett. . . Szebenben. 1767. 33. 
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Verestói nagy fontosságot tulajdonít a tudós társaságok 
működésének, név szerint a német, olasz, francia, angol, orosz 
tudós társaságokat ajánlja a kor filozófusainak figyelmébe. 
(813.)76 Érdemes ezek után arra is figyelmet fordítanunk, 
kiket ismert vagy tartott érdemesnek a megemlítésre a magyar 
művelődés jelesei közül. Verestói beszédeiben nem foglalkozik 
a magyarországi irodalommal, ha megemlít valakit, annak oka 
általában az, hogy az illető rokonságban volt az elhunyttal 
vagy családjával. Hosszabb minősítés helyett ilyenkor is meg-
elégszik egy-egy állandónak is tartható, legtöbbször az antik-
vitás valamely kiválóságával egybevető „eposzi" jelzővel. A 
leghosszabban Garázda Péterről ír, a Teleki-család eredetét 
vezetve vissza a Garázdákig:7 7 

,,E' Famíliából származott vólt, a' mint azt Vezeték Neve-is bizonyítja, 
ama' hires Poéta, Garázda Péter, a' kinek Nevét Janus Pannoniusnak 
Neve után említi egy Anonymus Poéta azokban a' Deák Versekben, 
mellyek a' Károlyi-vári Nagyobb Templomban fekete Márvány-köre 
vágynák fel-metszve. Söt talám az emiitett Anonymus Poëta-is, ki 
azokat a' Deák Verseket XXXII Esztendős korában MDVII Eszten-
dőben irta, és a' Márványköre fel-vágatta, Eredetit a' Garázda Famíliá-
ból vette vólt, mert a' Versek után ez a' Szó-is Mechenechen ki vagyon 
metszve a' Márvány-kövön, melly talám e' Poétának, és egyszer'smind a' 
Garázda Famíliának régi Metsenitsei Vezeték Nevét jelenti". (519. ) 7 3 

A csak név szerint említett magyar írók a következők: „ama' 
Második Verbötzi, avagy inkább Magyar Lycurgus,.. . Alvintzi 
Péter", „ama' Magyar Virgilius, Gyöngyösi István", „a magyar 

"Trócsányi Z.:i. m. 1953. 148. 
" V ö . Kazinczy Ferenc: A' hajdan Garázda-, ma már Széki Gróf 

Teleki-ház elágazása. Kassa, 1831. 
7 8 A z említett sírkőről a legújabb összefoglaló irodalom: Mikó 

Árpád: Két világ határán. (Janus Pannonius, Garázda Péter és Megyeri-
csei János síremléke.) Ars Hungarica, 1983. 1. 4 9 - 7 5 . Mikó felsorolja az 
összes kéziratos és nyomtatott Megyericsei-sírfelirat-változatot, de 
Verestói munkáját nem említi. A vers megtalálható még - Verestóiéhoz 
hasonló magyarázó szöveggel: Huszti György: Halotti oratio . . . Teleki 
Mihály felett. 1745. 
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Archimedes, Lázár János", „a Magyar Livius, Bethlen Farkas", 
„Bethlen János, második Tacitus". 

Bár Verestói gyakran említi a régi poétákat (értve alattuk az 
antikvitás íróit) a költészetet, a kitalált verseket mindig hazug-
ságnak minősíti, mégha a formai tökéletességtől nem is tagadja 
meg a babért: 

„a' Régi Pogány Poéták, a' kik ámbár az ö elmés Verseikre nézve, 
méltán meg-érdemlették légyen-is a' mindenkor zöldellő Borostyán 
Koszorút, de mivelhogy ök sok elegy-belegy Isteneket költöttek, és 
azoknak-is sok és rút tzégéres vétkeket tulajdonítottanak, melyekkel 
mind a' Józan Okosságnak, mind a' valóságos Kegyességnek funda-
mentumit fenekestó'l felforgatták: nem tudom e' tekintetre nézve 
miképen érdemelhetnének egyebet, vagy tsalyánból, vagy keserű 
lapuból, fűzött Koronánál? " (803-809 . ) 

A magyar szerelmi (nép)költészet sem kap nála jobb minősí-
tést, noha teljes beszédet szentel a tündérvilág, tündérország 
témakörének, az erről szóló mondásokat céltalan és káros idő-
töltésnek tartja: 

„Nem hiszem, hogy egy Nemzetben-is volna a'nyi Mese és Szófia-Beszéd 
a' Tündér Országról, mint a' Magyarok között. E'röl beszéllnek a' 
Leányok a' Fonóban és a' Kalákában. Ama' légászó és heverő Inasok-is, 
kik a' hivalkodásnak piatzára ki-ülnek, e'zel tsapják a' legyet a' szá-
rokról". (102.) 

Több tanulmány foglalkozik Verestói tündéres orációjával, 
ezt csupán annyival egészíthetjük ki,hogy „a közönséges Példa-
Beszéd szerint Erdély-Ország Tündér Ország" (114.) metafora, 
amely megtalálható már a 16. században is, de Bethlen Miklós-
nál éppúgy, mint Mikesnél, kétféle értelemmel bír. Az RMKT 
XVII. század I. kötetének jegyzete szerint „Erdélyt gyakran 
nevezték Tündérországnak politikai életének bizonytalansága 
miatt. (Tündér = csalfa, állhatatlan.) A legkorábbi adat 
Székely Lukács 1551-i levelében: „A k. Isten legyen vellünk, és 
vigyen engemet ki ez tendér országból, noha szép Illonám 
nincsen, de azért örömest kimennék". (TT, 1907.627.) 
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Zólyomi Miklós írja Thököly Imrének 1675-ben: »Kérjük 
Kegyelmedet, jól magára vigyázzon az erdélyi tündér változó 
világban.« (Századok, 1908.316.)"79 Hasonló az értelem 
Bethlen Miklósnál is, aki „a zavaros feudális állapotokat jelle-
mezve írja gúnyosan, a szót Teleki Mihály szájába adván: »mert 
tündérország vagyunk mü . . .«80 Más értelme van a szónak 
Mikesnél, aki fájdalommal fordít hátat „Erdélynek, annak a 
kedves tündér országnak".81 Verestói, noha elítéli a tündéres-
kedést, csalfaságot, képmutatást az emberekben, Erdélyt mégis 
azért tekinti Tündérországnak, mert a szem a táj változatos-
ságában gyönyörködhet és sokféle nép lakott itt a magyarok 
előtt és mellett (Dácusok, Gepidák, Geták, Oláhok, Széke-
lyek). Verestói ismerhette kolozsvári tanártársa, Huszti András 
kéziratos munkáját az Ó és Ujj Dácia azaz Erdélynek régi és 
mostani állapotjárol való Históriát, amelyben ez olvasható: 

„Tündérnek nevezete alatt a. ja-elé Dáciát a' Fabula Iro. Tün, éjjelt, és 
setétes magoss hegyek között fekvő Tartományt tészen, mellybe midőn 
az emberek bé-mennek, ugy tettzik mintha valami éjt-szakai setétes 
homályba borulnának".8 2 

Verestói persze megveti a szerelmi költészet tündérekről alko-
tott képét, amint a kísérőszavak mennydörgéséből kiderül, de 
azért elmondja a gyászoló gyülekezetnek, ekképpen: 

19Régi Magyar Költök Tára XVII. század. I. köt. Szerk. Bisztray 
Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos, Stoll Béla. Bp. 1959. 642. -
Ugyanezt idézi Nagy László: „Sok dolgot próbála Bethlen Gábor. . ." 
Bp. 1981. 177. 

8 0 Idézi Hopp Lajos In : Mikes Kelemen: Törökországi levelek és 
misszilis levelek. Sajtó alá rend. Hopp Lajos. Bp. 1966. I. 439. -
Hasonló értelemben szól Báthori Gábor halotti búcsúztatója is: RMKT 
XVII. század. I. 4 5 5 - 4 5 9 . 

8 'Mikes K.: i. m. 24. - A tündér — tündérország motívum má-
ig legteljesebb összefoglalását adja: Pais Dezső: A magyar ó'svallás 
nyelvi emlékeiből. Bp. 1975. 2 2 4 - 2 3 2 . Verestói tündéres orációjával a 
2 3 0 - 2 3 2 . lapon foglalkozik. 

8 2Huszti András művére, amely csak 1791-ben jelent meg nyomta-
tásban, Tarnai Andor hívta fel figyelmemet. 
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,,a' Magyaroknál, hogy más Példával most ne éljek, a'bujaságnak tüzé-
vel, mint valami Babüon lángjával,belől Égö Ember,ha szerelmesét maga 
előtt nem látja, azt Tündéresnek szokta nevezni, és sokszor zabolátlan 
indulatitól el-ragadtatván, ama' szemtelenségnek művhelyében koholta-
tott Versekkel meg-is szokta siratni:83 

Tündéres vagy: mert nem látlak. 
Ha látnálak, meg-fognálak, 's a többi." (102.) 

A tündérességet az embereknél mindenféle elítélendő tulaj-
donsággal azonosítja, és eközben még paptársait sem kíméli, 
bár mint látjuk, talál ő kivételt a prédikátorok között is: 
„igen el-hatalmazott közöttünk a' Tündéreskedés. Ezt a' Pap gyakorta 
felviszi magával együtt a' Prédikálló Székbe, és, hogy mostan a' Tündé-
reskedésnek más neméről ne szóljak, mikor másokat rettent a' Telhetet-
lenségtöl, ö maga a'kor egészen ollyan, mint a' meghasadott tsatorna, 
a'melly soha meg nem telik. Tudjátok magatok-is ama vagdaló Beszédet, 
A' Pap sákja soha meg-nem telik, de ez nem minden Papra illik, hanem 
tsak ára, a' kinek szívében meg-feneklett ama' rút bálvány, a' Telhetet-
lenség: mert bizony megtelnék a' jó és kegyes Papnak sákja, ha tölte-
nétek." (109.) 

A szokásosnál bővebb idézgetés nemcsak azt volt hivatott 
szolgálni, hogy Verestói témáinak sokrétűségéből ízelítőt 
nyújtsunk, hanem azt is, hogy felvillantsunk valamit beszédei-
nek nyelvi színeiből. „A barokk prédikáció érett stílus-
elemei"84 találhatók meg nála, jelzők halmozása, felsorolások, 
a hallgatókhoz forduló kérdések, felszólítások. Persze a 
beszédek mívessége, a formai túlfinomítottság mellett illett 
szerénykedni, amint azt Incze István is teszi: 

„És ha szintén reszkető pennával és gyengélkedő erővel készített 
Oratiotskám nem egészen ki-pallérozott és füleket tsiklándoztató 
Ékesen szólással kedveskedhetik i s . . . Keresztényi szelíd indulattal 
engedjétek meg."8 s 

8 3 A z Óh átkozott kis Cupido.. - kezdetű versnek két variánsa 
maradt fönn, a Mátray-kódexben (kb. 1677 után) és a Batkó Mihály 
énekeskönyvben (1728 k.) Mindkét változatot közli: RMKT XVII. 
század. I. 322-325. 

8 aA magyar irodalom története 1600-1772-ig. 428. 
8 5 Idézi Bán I.: i. m. 195. 
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Verestói sem marad el mellette. Beszédei kicsinyítésére a 
jelzők gazdag skáláját vonultatja fel, szinte minden temetés 
alkalom arra, hogy saját szónoki tudása miatt szerénykedjen. 
Amikor beszédeiről szól, csak „az én darabos és pompa nélkül 
való Oratiom"-at, (557.) „szennyes és bátortalan Oratiomat" 
(75.) említi, mentegetőzik, hogy „tsak üszögében lévő és egész 
akaratom szerint el-nem készülhetett gyenge Orátzióm". (50.) 
Az Istent győző embert témául választott beszédében a téma-
választás nagyszerűségéhez méltatlannak érzi orációját, amit 
ellentétbe foglalva világít meg: „az én alatt járó és tsak a' Föld 
szinén repdesni szokott Oratiom e' nagy és nemes Matériának 
magas tetejére fel-nem repülhet". (215.) Hasonlóképpen el-
hárítja magától a beszédekben való gyönyörködés, a szerzői 
(világi) hiúságnak vádját: 

,,a' melly Orátorok gyönyörködni szoktanak vagy a' ropogós és füleket 
tsiklándoztató Ékesenszólásban, vagy a' felettébb való elmés talál-
mányokban, méltán gyanú fér azokhoz, hogy ök még e' Világot volta-
képpen meg nem utálták". (853.) 

Bizony Verestóihoz — beszédeit hallgatván (olvasván) — fér-
hetett ilyen gyanú. Noha a halált semmi nem ijesztheti el, 
amint Verestói legelső, Váradi Zsigmond felett 1730-ban 
tartott beszédében mondja, egy mondaton belül felsorolja 
azokat a nyelvi árnyalatokat, amelyekkel halotti orációiban 
majd egész életében élni fog: (a halált) 

„sem a' Cicerói nyelvnek ijesztő mennykövei és dördülő' ropogási meg 
nem rettentik, sem az Ulissesi nyájas beszédnek lépes mézei meg-nem 
enyhítik, sem az Amphioni musika zengésnek köveket lágyító és 
erdőket meg-tántzoltató ereje meg-nem lágyítja, sem pedig a büvös-
bájosoknak igéző verseik, és egyéb bába-lelte babonák, meg nem szeli-
díthetik". (8 . ) ' 6 

Jóllehet Verestói beszédeit nem kötik a prédikációra jel-
lemző szabályok, orációi megszerkesztésekor mégis visszatérő 

S Í A „bába-lelte babona" szó magyarázatáról: Luby Margit: Bába-
lelte babona. Bev. Dömötör Tekla. Bp. 1983. 9., 1 0 - 1 4 . 
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fordulatokkal találkozhatunk. A gyászoló gyülekezethez for-
duló megszólítás után a legjellemzőbb beszédkezdési forma egy 
példázat, hallott vagy olvasott történet felidézése (sententia 
proemialis) ekképpen: „írva találom azt a' hitelre méltó Régi-
ségnél", (28.)87 „Ama hatalmas Persiai Királyról, Xerxesről 
írják a' Régiek", (321.) „Ama hires Trójai Fejedelem, Aeneas, 
a' mint ezt ö felöle Virgilius Vers-író pennájával emlékezetben 
hagyta". (356.) A másik visszatérő kezdési formula saját fela-
datára, az orátor tisztségére vonatkozik (prooemium a 
persona) és összekapcsolódik a gyászoló gyülekezet meg-
szólításával: „Én is elö-állottam Szomorú Hallgatóim", (128.) 
„Méltán kezdem-el kesergő Oratiomat előttetek", (292.) „Nem 
kevés orcza pirulással léptem-bé Uri Palotádba". (928.) Ez a 
bevezetés azért is fontos, mert 

„a beszéd megkezdésekor a hallgatók még nem annyira a mondanivaló-
val, mint inkább a szónok személyével, mozdulataival és kifejezésével 
foglalkoznak, s annál is érzékenyebbek a formára, mert a mondanivaló 
témájában a körülmények folytán többé-kevésbé bizonyosak".8 8 

Verestói beszédeiben erőteljes definíciós hajlam figyelhető 
meg. A címlapon megjelölt témát már a beszéd elején definiálja 
pl. „a jó haza-fia ki légyen", (290.) a „kis-vüág"-ról (72.) vagy 
az „igaz lelki vitéz "-ről (127.) szólva egyaránt a meghatá-
rozásból indul ki és kérdések, ellentétek felállítása, megvála-
szolása, illetve eldöntése útján jut vissza az általa közölt defi-
níció helyességének igazolásához (argumentatio) és egyben a 
temetési alkalomhoz való kapcsoláshoz. A témaválasztás 
alapulhat a halott nevével való kapcsolaton is (locus a nomine), 
az „igaz lelki vitéz"-ről szóló beszédet Vitéz György fölött 
mondta el, Wesselényi Zsuzsanna felett viszont a bibliai 
Zsuzsanna példázata jut eszébe. (414-458.) A konkrét és 
átvitt jelentésen alapuló meghökkentés stilisztikai eszközével a 

8 7A retorikai fogalmak megnevezése Heinrich Lausberg: Handbuch 
der literarischen.Rhetorik (München, 1960.) műve alapján. 

8 8 Vígh Árpád: Retorika és történelem. Bp. 1981. 166. 
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helynevek esetében is él (locus a loco). Váradi Krisztina házas-
társához fordulva mondja: ,,a' Keresztes Mezején értvén-meg 
azt a' szomorú hírt melly nagy Kereszt-viselésre kellene 
bé-lépned". (576.) Verestói orációja gyakran egyetlen meta-
fora definíciójára és érvekkel alátámasztott következetes végig-
vitelére épül. A most idézett beszéd témája: „a természet a mi 
mostoha anyánk". Az anyaként megszemélyesített természet 
mostohaságát egy igazi anya cselekedeteivel jellemzi, amelyek-
nek következménye már a természeti csapások nagyságával 
mérhető. A „ha" kötőszóval kezdődő mondatok még az egy-
szerű földi tevékenység kifejezői, a rá következő okozat már 
makroszkopikus méretű, amely az ellentétek által méginkább 
fokozható. 

„Ez a mi mostoha-Anyánk, ha tsak egy szemével pillant-is mi reánk, 
attól mi mint valamelly sebes villámlástól gyenge viasz módjára el-olva-
dunk; ha tsak egy haragos syllabát szóll-is mi hozzánk, attól mi mint 
valamely Égi tsattanástól és szörnyű mennydörgéstől, el-rémülünk és 
tsak nem kétségben esünk; ha tsak egy gyenge lehellettel fuvall-is mi 
reánk, attól mi mint a' Késmárki vagy a' Nemere-havas tetejéről fuvó 
széltől a' földre le-üttetünk;89 ha tsak leg-kissebb ujjával legyint-is mi 
hozzánk, attól mi mint valamelly nagy árbotz-fának, vagy nyomtató 
rúdnak, ütésétől, gyenge tserép módjára öszve romiunk; ha lábával tsak 
egyszer toppantya-is-meg magát előttünk, attól mi mint valamelly nagy 
földindulástól ingadozunk, és mint meg-annyi részegek tántor-
gunk". (558-559 . ) 

Verestói ugyanis felhasználja azokat a tartalmi és stiláris 
közhelyeket, jelzős szerkezeteket, amelyek a kor szinte vala-
mennyi orációjában megtalálhatók. A halál jelzője itt is sárga, 
az ifjúság virágzó (juventus florens), a gyász fekete és a hason-
latok is ismerősek, a kor vallásos irodalmának toposzai közé 
tartoznak, pl. gyakran hasonlítja az életet a viharos tengeren 
hánykódó csónakhoz, vagy egyetlen felsorolásban az élet 
mulandóságára vonatkozó összes közhelyet felsorakoztatja: 

8 9 A Késmárk-motívumról: Kovács Sándor Iván: Zrínyi-tanulmá-
nyok. Bp. 1979. 31 -54 . , 174 -178 . 



Veres tói György 887 

„hamar el-múló álom, árnyék, pára, hamar el-hervadó mezei 
füst, gyenge virágszál, vizibuborék". (558-559.) Ugyanakkor 
Verestói a közhelyes képeket olyan nyelvi erővel, a stílus hatá-
sában bízó tudatos mondatszerkesztési gyakorlattal építi bele 
beszédeibe, hogy vele a magyar késő-barokk próza legszebb 
színeit vonultatja fel. Igazolásul itt most egy szinte teljesen 
közhelyekből épülő, ám hatalmas lélegzetű körmondatot 
idézünk, melynek belső ritmusa, a várakozás fokozása Verestói 
mondatszerkesztési tehetségének bizonyítéka: 

„De nem lévén énnekem tzélom, hogy a Fekete Gyászt nagyobb 
Gyásszal feketítsem, a' Vastag Setétséget nagyobb setétséggel homá-
lyosítsam, az árvíz-módjára fel-nevekedett Szomorúságot nagyobb 
Szomorúsággal neveljem, és a' Siralomnak fel-lobbant tüzére újjabb és 
hamarább gyúladó olajat töltsek, és öntsek; hanem inkább, hogy a' 
Fekete Gyászt Fényes Kárpitokkal bé-fedezzem, és tündöklő Arany 
Színre változtassam, a' vastag setétségböl Dél Színben tündöklő Világos-
ságot támaszszak, az Ár-víz módjára fel-nevekedett Szomorúságot 
Paraditsomi Vígassággal fel-váltsam, és a Siralomnak tüzét, ama' 
Mennyei Sionnak Hegyén sokadott Forrásnak Élö-Vizeivel lecsende-
sítsem, és tellyességgel el oltsam;, sokkal helyesbnek ítélem mostani 
Oratiomnak örvendetes Materiát választani, hogy nem mint szomorút és 
kesergőt". (719-720 . ) 

Az örvendetes matéria mellett, ami valljuk meg, elég szokat-
lan egy temetésen, Verestói az elmesélt történetekben gyakran 
él az irónia eszközével. Az emberi életnek rövid volta felett 
keseregve idézi például Sándor római pápa mondását, amelyet 
ő maga is humorosnak tart: „Jobb, a' Doctorokat meg-tartani 
az Emberek között: mert, ha Doctorok nem volnának, úgy 
el-szaporodnának az Emberek, hogy a' Föld-is alig bírná 
őket". (147.) 

Az elbeszélt történetek, a felidézett olvasmányélmények, 
mondások mellett a halottra vonatkozó hasonlatokat is úgy 
alakítja, hogy azok beleilleszkedjenek a téma képvilágába. A 
„jó aszszonyokról" szóló orációjában például képeit a női 
öltözködés világából veszi. Teleki Judit már „a Szemérmetes-
ségnek piros bársonyát ortzáján nem viseli", „az ortzának 
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Szemérmetességgel piruló tafotáját" semmisítette meg 
a halál. (939.) 

Végezetül a népi mondásokra mutassunk példát. A Verestói 
által elbúcsúztatott nemesasszonyok felett mondott beszé-
dekből felrajzolhatnánk a 18. század közepi Erdély nemesi tár-
sadalma asszonyeszményét. A szemérmetesség, hallgatás, okos-
ság, tiszta élet, kegyesség mind megkívánt jellemvonások, de 
Verestói három népi mondással is igazolja a felfogása szerint 
legfontosabbat: (a jó asszony) 

„Férjét nagy szemérmetességgel becsüli; annak vissza nem pattog, azzal 
nem fántolódik, maga előtt forgatván azt, hogy még hallani-is felette 
igen rut dolog, mikor Simon Biró hajtja a Lovat, vagy mikor a' Konty a' 
Süvegen elöl-jár, és a' szegény Férjfiat megnyergelik".®0 (946.) 

* 

Verestói György, „Erdély nagy Temető-Mestere"91 orációi-
ból alig néhányat említettünk, témái gazdagságát csak vázolni 
tudtuk. A különböző tudományok történetének művelői talál-
nának még feldolgozandó anyagot a nem említett beszédek-
ben, csupán jelzésszerűen: vizsgálni kellene a Verestói által 
közvetített orvosi ismeretek színvonalát, forrásait, csillagászati, 
fizikai számadatainak, kísérletleírásainak eredetét, a néprajz 
művelői adatokat találnának nála a gyermekjátékokról, az ét-
kezési szokásokról, és nem utolsósorban az általa közvetített 
tanulságos, elmés vagy humoros történetek is gyakoribb olva-
sást kívánnának, hogy szülessenek — Verestói szavaival — „nem 
Bor, hanem Gyertya illatú Dissertatiok". (534.) 

, 0 A „Simon bíró hajtja a lovat" mondás megtalálható Baranyai 
Decsi János Adagiorumában (1598). Margalits Ede Szenei Molnár 
Albert adatát idézi (1604): Magyar közmondások és közmondásszerű 
szólások. Bp. 1897. 647. - A „kontyos" szólást viszont Margalits csak 
Sirisaka Andor gyűjtésébó'l (1897) ismeri. 458. - A „fántolódik" szóra 
az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Szerk. Szabó T. Attila) a legelső' 
adatot 1794-bó'l említi. III. Bukarest, 1982. 683. 

"Jéke ly Z.: i. m. 85. 




