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Medgyesi Pál és prédikációi 
Prédikátori magatartás a Rákócziak udvarában 

„Prophetál tam sok jo idökben-is, 
ö römmel és vigassággal de szomorúkban 
s ' keservesekben sockal többet" (1658) 

I. Szerkesztési elv(ek) 
1653-ban megjelenik egy, a kortársakra (is) mély hatást gyakorló prédikációs 
kötet Hármas Jajj1 címmel. Szerzője nem a vidéki névtelenségből hirtelen 
kitörő prédikátor-író, hanem az I. Rákóczi György udvari papjaként, illetve a 
puritánus-ortodox harcok idején ismertté vált szerző, Medgyesi Pál. Immár 
nem a kortársak, hanem napjaink kutatója számára válhat kérdéssé, hogy az 
Angliát és Hollandiát megjárt, hatásos szónok hírében álló prédikátor ittho-
ni munkásságát miért nem saját szerzésű beszédei kiadásával kezdi, miért 
várat több évig is ezekkel magára. Szerzőnk hatalmas, önálló és idegen 
nyelvből magyarra ültetett, teológiai és homiletikai munkásságát tekintve, 
indokoltnak tarthatnánk a prédikációk ilyen késői megjelenését, de a kegyes 
életre buzdító művekből már megismert Medgyesi esetében nem válaszol-
hatjuk meg ilyen egyszerűen a kérdésünket. A vallásos, a lelki élet megrefor-
málását legfőbb teendőjének tekintő prédikátornak ismernie kellett a szó-
székről elhangzó szó tömegeket megindító hatását, illetve az írásban meg-
szerkesztett szöveg erejét. Erre vall az is, hogy műveit többször sajtó alá ren-
dezi, amivel a korban szokatlan eljárást követ, a második kiadással a külön-
böző olvasói elvárásokhoz való igazodását mutatja, más-más olvasói tábort 
célozva meg. Már első monográfusa, Császár Károly észrevette: „Érdekes, 
hogy Medgyesi gyakran adott ki különnyomatokat. Ő az első nálunk, aki 
ilyet megtett; ezenkívül sajtó alá rendezett új műveket, kiadott régi könyve-
ket s az irodalom számára megőrzött tisztes neveket (Vásárhelyi). Ilyen »kü-
lön szakasztás« a Scala Coeli a Praxis Pietatis-ból, Rövid tanítás a Dialogus-ból, az 
Abba atya a Doce nos orare-ból; prédikációinak nagy része is először egyenkint, 
később többször összegyűjtve jelent meg."2 Ennek az eljárásnak, hogy szinte 
mindegyik művének megjelenését követte egy második, egyfajta szerzői tu-
datosságot sejtető kiadás, a prédikációk esetében különös súlya van. A külön-
nyomatok és a kötetek viszonya itt más jellegű, mint egyéb - fordított vagy 
saját - írásai esetében. Mert míg ott a rész-egész viszonyát többnyire a köny-
nyebb terjeszthetőség, a szélesebb rétegekhez való eljuttatás szándéka indo-
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kolja, az egésznek a kiadása általában megelőzi a részét (a Scala Coeli-Praxis 
Pietatis kivétel, mert nem készült el a teljes fordítás), a prédikációk kötetekbe 
rendezése mögött más elv rejlik, már csak azért is, mert itt fordított a fenti vi-
szony: a rész kiadása megelőzte az egészét. 

Medgyesi nem írt vaskos prédikációs köteteket, mindössze húsz beszéde 
jelent meg nyomtatásban. Az 1653-ig megjelent művei, éppen tudós voltuk 
révén, inkább paptársakhoz, illetve a müveit írástudó rétegekhez szólhattak, 
mint az „egyszerű kösség"-hez. Nyomtatott prédikációiban már korábban, 
szóban elhangzott tanításait fejti ki, amelyek hatásosságát a többszörös nyil-
vánosságra hozással is megsokszorozza; írásban való terjesztésük a szóban 
kifejtett, alkalom és helyzet diktálta tanítások rendszerbe foglalását teszi 
lehetővé, különösen, ha a különnyomatok és az ezekből kinövő prédikációs 
kötetek felépítését figyeljük meg. Éppen ezért gondoljuk, nem lehet véletlen, 
hogy nyomtatott beszédeinek sorát az I. Rákóczi György halála alkalmával 
elmondott prédikációja nyitja, mint ahogyan az sem, hogy azt öt évvel ké-
sőbb, Rákóczi Zsigmond halála után adja ki (Hármas Jajj). 

Medgyesi 1637-ben állt I. Rákóczi György szolgálatába. Feltételezhetjük, 
hogy udvari papként - a hétköznapi alkalmakon túl - prédikálhatott jelen-
tősebb ünnepek vagy éppen politikai események ürügyén is. Prédikációit a 
fejedelem is szívesen hallgatta, ha nem tudott részt venni az istentiszteleten, 
írásban kérte be, hogy elolvashassa.3 Ezért lehet meglepő az a tény, hogy a 
különben nemcsak a fejedelem által elismert szónok4 első, nyomtatásban 
megjelent beszédeinek kiadási időpontja 1653. A Hármas Jajj megjelenésétől 
számított öt év - a Sok Jajjok5 megjelenéséig - élményei, tapasztalatai érlelték 
ki benne azt a koncepciót, amely beszédeinek kiválogatását és együttes ki-
adását indokolta (ugyanígy a Hatodik Jajj6 esetében is). A történelem felgyor-
sult eseményeire szükséges magyarázatadás igénye nyilvánul meg Medgyesi 
egyes prédikációiban; az együttes kiadás koncepciójában ugyanez az 
értelmező igény figyelhető meg, immár kora eseményei által is igazolt taní-
tások helyességének tudatában. Úgy gondoljuk, hogy a prédikációk történe-
lemelméleti szempontú olvasatával igazolhatjuk azt a - szakmai körökben 
már régóta meglevő - feltételezést, mely szerint Medgyesi prédikációinak 
másodszori kiadásakor kötetkompozícióban gondolkodott. Ennek a kötet-
kompozíció-elvnek a gyökereit a Hármas Jajj koncepciójában kell keresnünk, 
az itt felmerült ötletet - mind szemléletét, mind magatartását illetően - viszi 
tovább a későbbiekben. Ha csak a prédikációk elhangzásának és a kötetek 
megjelenésének az időpontjait tekintjük is, nyilvánvaló, hogy ezek bevallot-
tan történelmi események kiváltotta reflexiók, illetve a hallgatóság igényelte-
követelte magyarázatadást célozzák. A beszédek kötetekbe foglalása olyan 
összegző gesztust takar, amely saját szövegeinek újraolvasásával, az azokra 
való visszatekintés során rendszerezi elveit, tanításait. Ugyanakkor az együt-
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tes kiadás egyfajta retorikai fogás is: a megszerkesztett, keretbe foglalt kiadás 
hatékonysága megsokszorozza az önálló prédikációkét. 

Vizsgálódásaink kezdetén igencsak elbizonytalanító tényekkel találtuk 
szembe magunkat. Egyrészt világossá vált, hogy amit Medgyesinek, a kötet-
kompozíciót meghatározó, történelemszemléletéről állíthatunk, az olyan tör-
ténetelméleti diskurzust kíván meg, amelyet kevéssé nyújt a korszakkal kap-
csolatos, többnyire tényfeltáró és leíró történetírás. Másrészt pedig a história 
kreálásának hátterében olyan mozgatóerők rejlenek, amelyek felfedése túllép 
választott olvasati szempontunkon, de érintésük elkerülhetetlen. Az angol 
és holland egyetemeket látogatott Medgyesi szemléletét mélyen meghatároz-
ta a puritanizmus eszmeisége, nagy hatással volt rá Perkins, Amesius és 
Bayle munkája. Jelen dolgozatban több okból sem vállalkozhatunk ezen esz-
mei áramlat Medgyesi-féle interpretációjának kibontására. Egyrészt, mert a 
„puritánus Medgyesi" az életmű egészéből érthető meg, itt csak a prédiká-
ciók történelmi események felőli olvasatát kívánjuk nyújtani - ezzel is bizo-
nyítva a kötetkompozíció-elv valóságát - , másrészt pedig ez a vizsgálat sok 
olyan tényezőt foglal magában (mint például a teológiai eszmék lecsapódása 
a szövegekben, ezek beszédszerkezetet, illetve beszédmódot alakító hatása 
stb.), amelyek a retorikai elemzést célzó külön dolgozat témáját jelentik. 
Ugyanakkor állandóan szem előtt kell tartanunk Medgyesi puritánus voltát, 
hiszen éppen ebből érthetők meg a történelem menetére vonatkozó, a koráb-
bi hagyományokhoz képest eltérő magyarázatok. 

A továbbiakban tehát Medgyesi prédikációit a reflektált történelmi esemé-
nyek, illetve ezek interpretálásának módja szempontjából közelítjük meg. 
Mivel a történelemfilozófiai szempontú olvasat eredményei az életmű esz-
mei-retorikai szempontú vizsgálatában is hasznosíthatók lesznek, új(abb) 
arcát ismerhetjük meg az eddig elsősorban egyháztörténészek által méltatott 
Medgyesinek. 

II. Szövegek és események 
Az ország három részre szakadása a magyarság számára olyan fordulatot je-
lentett a történelem menetéről vallott elképzeléseiben, amely helyzete, Euró-
pában elfoglalt helye tekintetében átfogalmazást, átértelmezést követelt meg, 
a tényleíró történetírás hagyományát átlépve az ok-okozati összefüggések 
feltárására vállalkozva. Ennek hátteréül szolgált a biblikus hagyományt 
felelevenítő wittenbergi történelemszemlélet, mely Istent tette meg a történe-
lem irányítójává. E szemlélet alkalmazása, a zsidó-magyar sorspárhuzam 
Farkas Andrással kezdődően olyan hagyományt teremtett, amely évszáza-
dokra meghatározta mind a történelem értelemkeresésének irányát, mind 
pedig a nemzet önszemléletét. A XVI. századi hagyomány realizációit Őze 
Sándor7 mutatta be, témánk szempontjából ennek a XVII. század második fe-
lére jellemző megfogalmazásai fontosak. Kérdés, hogy Medgyesi - a politikai 
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publicisztika irányába mutató - prédikációival hogyan van jelen ebben a 
hagyományban, milyen hangsúlyeltolódások figyelhetők meg az előbbi év-
századhoz képest részben politikai, részben eszmei (retorikai, teológiai) 
szempontból. 

Medgyesinek a történelemről vallott nézetei nemcsak az előbbi évszázad-
hoz képest mutatnak erőteljes hangsúlyeltolódást, hanem saját prédikátori 
munkásságán belül is. A Hármas Jajjban megfogalmazódó, még „eszmél-
kedő" nézeteit viszi tovább a Sok faj jókban, és mindezeket szintetizálja, fog-
lalja rendszerbe Hatodik Jajjban. A módosulások nem a történelem mechaniz-
musával kapcsolatosak, hanem a történelmi tudatot alakító/befolyásoló 
múltértelmezéssel, de nem függetlenek a jelen változásait elszenvedő/ki-
váltó nemzet, hallgatóság lényegétől sem. E változások bemutatásához, 
szükségesnek tartjuk a megjelenés sorrendjében végighaladni a prédikáció-
kon, köteteken. 

A három halotti beszédet tartalmazó Hármas Jajj esetében (is), túl műfaji 
azonosságokon, a reprezentatív igények kielégítésén, megfigyelhető annak a 
történelemértelmező koncepciónak a jelenléte - egyelőre konkrét események 
eszkatológikus jelentéshorizontjainak felmutatásával, vagyis egyedi esemé-
nyekhez kötötten - , amely későbbi szövegei alappillérévé válik, és amely itt 
az együttes kiadást indokolja. Az 1648-as év baljóslatú „világtörténelmi" ese-
ményeinek - a lapszéli jegyzetben való - felemlegetése is a végső idők élésé-
nek gondolatát argumentálja.8 A Bethlen István feletti - sorrendben a harma-
dik - beszéd „Tanusag"-ában így foglalja össze reflexióit: „Midőn az hasz-
nos, jó Nag' emberek, az Nép közzöl el hullanak, el szedegettetnek, vag'on 
valóban oll'ankor minn sirni, s'mit g'ázolni," mert „hog' ritkán jeg'ez jót, a 
hasznos jó Embereknek halálok". Az Isten magyarságnak küldött figyelmez-
tető üzeneteként értelmezett változások okát a nép bűnösségében találja 
meg: Isten azért „szedegeti ki" a „nagy jó Embereket" a „gonosz Nemzet-
ből", hogy kinyilvánítsa a néppel való elégedetlenségét. 

A „nagy embereket" a kornak szinte valamennyi halotti prédikációjában 
mint a nemzet veszteségeit siratják, az ehhez fűzött értelmezés viszont már 
lényegesen eltérő lehet. Csak két példát ragadunk ki annak szemléltetésére, 
hogy az ómenértelmezést mennyire meghatározzák a jelen állapotai. A Ká-
rolyi Zsuzsanna temetésén elhangzott beszédek a vigasztalást tartják céljuk-
nak, a csapást az érintettek próbatételeként értelmezik, a nemzet sorsában 
pedig a jóra változás előjeleit látják benne: „Noha annak okáért, az mi 
Felseges Fejedelem Urunkat is (hogy immár szómat ide térítsem) velünk 
egyetemben, ez mostani keserüsegel latogatta, Istenfélő szerelmes házas tár-
sat, nékünk kegyelmes Fejedelem Aszszonyunkat, szeme elül el szólítván, el 
kel minékünk azt hinnünk, hogy ő szent-Felsége ma, holnap ez közönséges 
keserüseget, szokot természete szerint, örömre fordittya."9 
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Görgei Pál 1674-ben már más összefüggésben szemléli Bocskai István ha-
lálát: „[oka van a sirásra] Az egész Magyar országi Hazának, kinek nem utol-
só oszlopa, Pásztora vot. A' melly háznak s' épületnek oszlopi eldűlnek, kö-
zel az a' ház (a' mint fellyebb-is mondám) az el-romláshoz, ha meg gondolod 
s' jól el-nézed állapotod, miben légyen, nem tudom mit várhatsz egyebet, ha-
nem igen nagy romlásodat."10 

Fentebb „eszmélkedésnek" neveztük Medgyesinek a három halálesettel 
kapcsolatos reakcióját. „Eszmélkedés" az annyiban, amennyiben ő maga is 
benne áll a történelemben, személyesen érintett fél; az események kiváltotta 
bénultság feloldását viszont megköveteli társadalmi szerepe, és éppen a ma-
gyarázatadás gesztusa az, ami által felülemelkedhet az eseményeken. A ma-
gyarázatadás paradigmája az ő számára éppúgy, mint befogadói számára, 
adott: a biblikus eszkatológiai szemlélet meghatározta történelem-leképezés. 
„Eszmélkedés" abban a tekintetben is, ahogyan a több évtizedre vissza-
tekinthető viszonylag békés történelmi szakaszra következett válsághelyzet 
értelmezéséhez érveit csakis a Bibliában lelheti fel, a közelmúlt csak a későb-
biekben nyújt hasonló hitelességű argumentációt. 

Fogalomhasználatunkat a beszédek hangneme is indokolta: az érezhetően 
személyhez kötött különbség, mely az első két beszéd és a harmadik között 
megfigyelhető,11 ezt fejezi ki az I. Rákóczi György temetésén elhangzott pré-
dikáció indítása is: a „siralmané vagy vigasztaláson kezdjem" kérdése. A bé-
nultságot (is) kifejező indítás után, a csapás magyarázatát a nép bűnösségé-
ben találja meg, az isteni büntetés okát, a nép jellemére, magatartására veze-
ti vissza, ez a fejedelem (és fia) laudatiója mellett még inkább kidomborodik. 
Az ebből a konkrét alkalomból leszűrt intéseket és tanításokat a szomszédos 
országok politikai változásainak - hasonlóan rosszat sejtető - felemlítése egé-
szíti ki: „Oh keserves álapot! oh igen siralmas idők, mellyekre jutánk! Való-
ban iziben esék sokaknak az elmúlt 1648 esztendő, napkéletnek tudniaillik, 
Északnak, mell'eknek hasonló képpen fejek ékes Coronája oh el eset!"12 

A „gonosz nemzet" isteni ajándékaként titulált I. Rákóczi Györgynek a 
győztes csatái a zsidó-magyar sorspárhuzam felől nézve is még méltathatok: 
1648-ban még vannak fogalmai a győzelem leírására, még ha ezek puritánus, 
nem pedig politikai színezetűek is. Szövegszinten a laudatióban elhelyezett 
méltatás kellő megalapozottságot kapott a szöveg eddigi gondolatvezetésé-
ben: a nem saját érdekeltségű, hanem a fejedelemre „rákényszerített" csaták-
ban vívott győzelem a fejedelem legnagyobb erényének, hitének köszönhető: 
„De mindeneknél nag'ob lön az utolso, ez elöt nég' vag ' öt esztendővel, a' 
mikor jelen-való nag' veszedelmekben is hitivei bizon, (mert nem vala arra 
való ereje) Országot g'özöt, Lelki testi szabadságot n'ert, mel'ben n'ugszik az 
olta n 'omorul t Nemzetünk." A fejedelem nem győzelmei, hanem hite révén 
emelkedik ki a nemzetből; békét teremtő képessége erre az „erényre" vezet-
hető vissza; nem hadvezéri képességeit méltatja, hanem sokkal inkább vallá-
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sos „erényét". A hit fontossága a csatában, a győzelem kulcsaként való meg-
ítélése állandó témája későbbi prédikációinak, ahol már allegorizált módon, 
a „külső csatához" hasonlóan sürgeti a „lelki harc" megvívásának szükség-
szerűségét. 

A Bethlen István feletti beszéd hangnemét már nem határozzák meg olyan 
mértékben a személyes kapcsolatok, mint az eddigieket (sőt, Bethlen István 
érdemei mellett - bár csak egy fél mondat erejéig - hibáit is megemlíti), az ő 
halálának beállítása már jelzi a partikuláristól való eltávolodást, lehetőséget 
teremtve koncepciója általánosságban való kifejtéséhez. Az értéktelített 
(közel)múltnak volt része Bethlen István is; benne inkább a nemzetség, a csa-
lád kihalását siratja, ezt tekinti rossz jelnek Medgyesi. A múlt és a jelen ten-
denciózus összehasonlítása („Nem érkezhetünk sokra, mivel az idö rövid, 
tsak két s-három el-gondolással, szegén' el all'asodott, s-szintén seprejére 
szállott Mag'arság, öklelék elmedben, régi és mái állapotod: ki valál hajdan, 
s-ma ki vag'?"13) nem hagy kétséget jövőképével kapcsolatosan, amelynek 
alakulását itt még valamiféle szorongásokkal telített - a nép egészének meg-
térésétől függővé tett - „csodavárás" jellemez. A partikuláristól való eltávo-
lodottságát jelzi az is, ahogyan helyet kap itt a Báthory-ház (fiúági) eltűnésé-
nek esetében is. Történelmi sorsfordulók ómenszerű értelmezése vezeti el 
Medgyesit a „kisnép-lét" többszörösen veszélyeztetett voltának felismerésé-
ig: „En nem ijesztek senkit, hanem csak serkentgetek, de vajki álhatatlan ez 
mi jó szerencsénk, ug' bizunk hozzá! Mert azon kivül-is a' miket mondanék, 
tekénts el akar mel' felé. Észak nem igen szeret: Napn'ugat-is tsak Isten tudja 
mint vag 'on hozzánk: Nap kelet penig s-Del g'ülöl; ha Isten nem vig'ázna, tsak 
eg' puszta testünkel hag'na, s-azzal-is keserves rabságra!"14 Ha ebből a pers-
pektívából tekintünk vissza (és ne feledjük, hogy a Bethlen István feletti be-
széd, bár az utolsó a kötetben, de időben az első!) az I. Rákóczi György felett 
mondott beszédben felemlegetett „világpolitikai" eseményekre, a török szul-
tán és a lengyel király halálának említése így a baljóslatait argumentáló kon-
cepcióba illeszkednek: az 1648-as év történelmi vízválasztóként való értelme-
zése, a szomszédos országok politikai változásait szorongással szemlélt, a 
magyarság létét fenyegető - jövőbe tekintő intéseit fogalmaztatja meg. 

A Hármas Jajjban rendszerré formálódik a bűnöknek az a köre, amely Isten 
csapását kiváltotta. A Rákóczi Zsigmond felett mondott beszédben pontokba 
szedve, állandóan alkalmaztatva, határozza meg ezeket,15 amelyek kivétel 
nélkül Isten „személye", az ő törvényei ellen elkövetett bűnök, a nemzet egé-
szére érvényesek, így Isten haragjának elmúlását ő a nemzet egészének meg-
térésétől várja.16 

A Hármas Jajjhoz képest a Sok Jajjok némi módosulást jelez: az 1657-es ese-
mények alakulásában már jóslatai igazolódását fedezi fel: a jelen a közelmúlt 
következménye. A már nem reprezentatív célzatú kiadás17 lehetővé teszi a 
megszólítottak - földrajzi határok nélküli - körének szűkítését. A „szegény, 
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igaz Magyarok" siralmait, panaszait megfogalmazóként, azoknak nevében 
szól a „tanulni nem akaró nemzethez", azoktól kéri a meghallgatást. A nép 
egésze által tapasztalt pusztulás megköveteli az egyszeri alkalomból levont 
következtetések kiterjesztését. A dolgozat elején jeleztük, hogy ez a kötet a 
Hármas Jajj koncepcióját viszi tovább, és nem véletlen, hogy bevette ezt az 
1657 után írtak sorozatába, mintegy bevezetőként a kötet elejére helyezve. 
A Hármas Jajj kapcsán megállapíthattuk, hogy az események leképezési 
rendszerét a zsidó-magyar sorspárhuzam jelenti, az isteni csapás okát a nép 
Isten ellen elkövetett bűneiben látja, és hogy a történelemteremtés tragikus 
irányultságának jelei már itt is megfigyelhetők. Ez az a képlet, amely alapjai-
ban a Sok Jajjokra is érvényes, de kitapinthatók a módosulások irányai is. 

A zsidó-magyar sorspárhuzammal indított Elöl Jaro Beszed (Kánaán-Pan-
nónia hasonlat) már nem egy partikuláris eseményre vonatkoztatottan értel-
mezi az „ez utóiban el-mult nyolc, kilencz, de mindenec felett tavalyi esz-
tendöbeli" eseményeket, hanem a magyarság történelmének egészére érvé-
nyes koncepcióként. A honfoglalásig visszamenően bizonyítja a végzetkon-
cepció érvényességét. Az utóbb Pannóniaként elnevezett föld, a magyarok 
érkeztéig is különböző nemzetek lakóhelye volt, mely nemzeteket az újabban 
érkezők vagy erőszakos, vagy békés úton, de mindenképpen eltávolították. 
A több nemzetiség olyannyira Pannónia sajátossága volt, hogy a jelen erdé-
lyi népességet is meghatározta: „. . .az országos nevezetekben s' levelekben, 
három nemzetnec, Magyarnac, Székelynec, és Szásznac neve alat szokván 
azokat ki-adni."18 Ez a nemzetfogalom hagyományos rendi meghatározottsá-
gú, nem azonosítható Medgyesi más helyeken használt nép-nemzet szinoni-
maként felfogott nemzet fogalmával, ahol ennek tartalma nem szűkül le a 
társadalmi rendek meghatározta fogalomra. 

A történelmi végzetszerűség meghatározza Erdély sorsát, a történelem 
beteljesítőjeként látja a Magyarország nagy részét már elfoglaló törököt mint 
az erdélyit felváltó nemzetet. Az 1657 utáni Erdély helyzete kísértetiesen em-
lékeztet a Mohács utáni állapotokra.19 Herberstern Zsigmond, I. Ferdinánd 
legátusa, a Mohács utáni Magyarországról készített jelentést. Medgyesi az ő 
mondatainak20 idézésével fejezi ki az állapotok hasonlóságát és azt a meg-
győződését, hogy az akkori és a jelenbeli büntetésnek azonosak az okai. A ki-
váltságos ajándékok meg nem becsülése, fel nem ismerése jellemezte és jel-
lemzi a magyarságot Pannóniába érkezte után éppúgy, mint I. Rákóczi 
György alatt és halála után. A Hármas Jajjbari is felemlegetett időpontok itt 
már elvesztik az egyértelműen dicső beállítottságukat azáltal, hogy nem a 
fejedelmi udvar felőli nézőpontból ítéli meg őket, hanem a nép alapvetőnek 
tekintett jellemzője - a bűnösség - felől. így nincsenek, nem is lehetnek fogal-
mai a győzelem leírására: az akkori ijedtségre, félelemre, szorongásra és ezek 
gyors elfelejtésére, valamint a meg nem érdemelt kimenetelre emlékeztet 
(„hasznunkra s' dicsösségünkre szolgáltatta inkább a' mi kegyelmes Atyánc, 
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mint sem kárunkra"21). A tudatos prófétai szerepvállalás jogosultságának 
igazolása egyfelől a történelem menetének folyamatosságában való szem-
léletéből adódik, másfelől pedig a közelmúlt eseményei teszik indokolttá vál-
lalását, és a feladatnak tekintett állandó emlékeztetést. A történelmi tudatot 
mélyen meghatározó végzetkoncepció, az általános-konkrét állandó egybe-
játszásának elvét követve, az oknyomozó tényfeltárás révén realizálódik. 
A mottóként használt idézet mintegy ars poeticának tekinthető, beszédeinek 
„prophetia"-ként való meghatározása22 a vállalt magatartása által meghatá-
rozott műfaj. 

E kötet prédikációinak nagyobbik része - számszerűen 12 beszéd - 1657-
ben hangzott el, egy pedig 1656-ban.23 Az 1657 nyarán bekövetkezett tragé-
dia viszonylag megosztja a beszédek hangnemét: a várakozás álláspontjától 
a tudatosításon keresztül a túlélés modelljének megrajzolásáig. A via salutis 
pontokba szedett lépéseit kínálja az elkövetkezendő események túlélési 
stratégiájaként,24 a nemzet túlélési lehetőségét az egyénhez szóló tanítás fo-
ganatosságától remélve. 

A Hármas Jajjban megfogalmazott jóslatainak első beteljesülését a munká-
csi eseményekben látja. A történés ómen-értelmezése szervesen illeszkedik a 
fentebb megfogalmazott koncepcióba, következendő próféciáinak argumen-
tumaiként használja azt fel. 

A Negyedik Jajjban tisztének megfelelően két feladatkört vállal: egyrészt in-
formál a munkácsi történésekről, másrészt - a profetikus horizontnak meg-
felelően - felfejti az okokat, és vituperatiói során kiutat mutat a hasonlók 
elkerüléséhez. Az aktualitás teljesen meghatározza ennek a beszédnek a jel-
legét, az informáló szándék némiképp háttérbe szorítja a lelki tanító szerep-
körét, annak ellenére, hogy e két feladatkör sohasem válik el élesen egymás-
tól. Az állandó bibliai párhuzamokkal a szociális problémákat (is) tudatosít-
ja, az elméleti tudást jelentő Biblia tekintélyérvként szolgál a tapasztalat fel-
mérésére és értékelésére. 

A Tízparancsolaton végighaladva, a tanítás és az állandó alkalmaztatás 
módszerét összekapcsolva, sorolja fel a magyarság bűneit. Itt már nemcsak 
az Isten elleniekre tér ki, hanem a mintegy ezekből adódó, „szociális bű-
nökre"25 is, amelyek említése során azt is jelzi, hogy ezek nem egyszerűen a 
háborús viszonyok miatti feldúlt állapotokkal magyarázhatók, hanem a 
nemzet „jellemének" alapvető beállítottságaival is: „Hat ha az sok ezerféle, 
egyik a' masikat ott érö gyilkosságit, sok rut haragít, gyülölségit, irigysegit 
(mellyek-is mind meg annyi öldöklések) visgalod ez Nemzetnek! Továbbá, 
az rut tisztatalan életet pajkoskodásokat, rusnya fajra szokat, es a' ezer for-
mán való fajtalan magaviselést: a' teméntelen lopást, sok féle mesterségek s-
szinek alat való húzást vonást, nyuzást fosztást, nyilván való kegyetlen tol-
vajkodást, es mind ezeknek akarat szerént való büntetetlenségeket, szabados 
voltokat, ha mondom ezekre s-több elöszamlalhatatlan eláradott gonosz-
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sagra veted ez Nemzetben szemedet, ugyan meg fojlodol lelkedben, s-ez el 
allyosodott Magyarsag ellen vagyon hellye, az Istennek Hoseasnál lévő amaz 
keserves panasszának: [,..]."26 

A Biblia felőli megközelítés lehetőséget ad a fejedelem apológiájára is, me-
lyet társadalmi szerepe megkövetel, annak ellenére, hogy súlyos nézeteltéré-
sei vannak a fejedelemmel, még sárospataki pap. Medgyesi azokat a vádakat 
sorolja fel és cáfolja meg, amelyek minden bizonnyal jelen voltak a kortárs 
közvéleményben (és amelyeket ma is felemleget a történetírás, mint II. Rákó-
czi György „hibáit"). A fejedelmet ért vádak leghatásosabb cáfolata a fejede-
lem isteni kiválasztottságának hangoztatása, de megengedhetőnek tartja az 
Isten elleni bűn(ök) (bár zárójeles és többes számú) elismerését.27 A nemzeti 
azonosságra apellálva együttérzést, segítőkészséget vár a néptől, pontosan 
meghatározva ennek módját: a kar és kard, illetve az ész és tanács a hadvise-
lés sikerességéhez - Zrínyire emlékeztető - szükséges erények: „De nem elég 
itt a' puszta szánakodás, ez megsirathatatlan nagy romláson; hanem segél-
leni-is tartozunk, nyomorodott szegeny edes húsúnkat csontunkat: a' kiktől 
lehet karral és kardal; a' kiknek Isten adta, eszszel tanacsal, értekkel, s-min-
denek felette sürü könyörgésekkel."28 A nemzet fogalma itt túllép Erdély ha-
tárain: , , . . .a ' Kiken ez eset, gondolándod: ugy mint édes nemzeteden, söt 
szomszédidon, s-még penig a' leg közelb valokon, kiknek veszedelmeknek 
füstit és lángját innen lathatad; söt veled egy azon egy valláson lévő szerel-
mes Atyadfiain, a' kikkel egy Istened, egy Urad, egy Atyád, egy hited, egy 
keresztséged, egy son kenyeren nevekedtel, terjedtel!"29 

A prédikációt az igaz megtérésre való felszólítással zárja, kapcsolatot 
teremtve a következő - az Istenhez való igaz megtérés című - két beszédhez.30 

A kötet megszerkesztettségét tanúsító hasonló eljárással más helyen is talál-
kozhatunk. Tudatos elrendezésnek tekintjük a három beszéd egymásutánisá-
gát, hiszen szinte kizártnak tarthatjuk, hogy 1657. június 24. és augusztus 5., 
illetve 10. között egyetlen beszédet sem mondott volna. A két (augusztusi) 
beszéd, az előző tanulságaként, a lélek üdvének érdekében, a via salutis egyes 
lépéseit tárgyalja, betartását egyénenként mindenkitől remélve. 

Talán a legismertebbé vált, az Ötödik Jajj31 1657-ben, az erdélyi had tatár 
fogságba esése alkalmával íródott. Jóslatai bekövetkeztének tudatában vál-
lalja, eddigi magatartásának megfelelően, az informátori és tanítói szerep-
köröket. A két azonos textusú, szorosan egymáshoz tartozó prédikáció 
meglehetősen burkoltan, de félre nem érthetően tárja fel a lengyelországi 
hadjárat bukásának okait. A fejedelem kötelességeinek felsorolása nem hagy 
kétséget afelől, hogy ezeknek be nem tartása volt az oka a hadjárat tragikus 
kimenetelének. A bűnök ostorozása is ennek megfelelően perspektívaváltást 
mutat: a nép bűnös, mert elöljáróinak példáját követi. Egy többszörösen 
összetett bűnrendszert vázol fel: az elöljárók bűnösek Isten parancsainak be 
nem tartása miatt, bűnösek, mert maguk után vonják a népet, bűnössé téve 
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azt, bűnösek a nép ellen elkövetett (szociális) bűnök miatt (nyúzás, fosztoga-
tás, kegyetlenkedés, nyomorgatás stb.), és természetesen ehhez adódnak, kü-
lön is megemlítve, immár nemzeti sajátosságként a nép bűnei: az Isten aján-
dékaival szembeni hálátlanság. 

Az Ötödik Jajjhoz csatolt két - saját szerzeményű, illetve a Kemény János-
féle, rabságban írott - könyörgés funkcióját tekintve a megindítás általi tuda-
tosítás lehet: egyrészt a történtek, másrészt a tennivaló tekintetében. 

A köteten belül az újabb kisebb egységet a Rabszabadito Isteni szent Mes-
terseg, Külön iilö Keresztyen és a Serva Domine című beszédek együttese jelen-
ti.32 Hasonlóan a Negyedik Jajj tanulságait levonó Istenhez való igaz megteres 
című beszédeihez, ezek is a „hogyan tovább" kérdésre válaszolnak. A tudo-
másulvétel gesztusa megosztja a hallgatóság körét is: a „nyakas magyarság" 
és a „kevés igazak" szétválasztásában e második „csoporthoz" való felzár-
kózást sürgeti. A feltételezett (és elvárt) hallgatói kör ilyen megosztása reto-
rikai fogás is, ahol a lelki tanító szerepében, a szó legszorosabb értelmében, 
vállalja a kétségbeesettek vigasztalását. 

A kötet utolsó beszéde Lónyai Zsuzsanna felett mondott „szabályos" te-
metési beszéd, a szigorú textusmagyarázattól el nem térve nyújt vigasztalást. 

A Hatodik Jajj a Sok Jajjok megjelenésétől eltelt időszak prédikációit tartal-
mazza, az egyetlen kivételt az 1655-ben megjelent Isteni és Istenes Synat képe-
zi. Medgyesi utolsó prédikációját 1659. július 29-én (Joseph Romlása) mondta 
el, körülbelül egy hónappal Lórántffy Zsuzsannával való összetűzése előtt.33 

A Rákóczi-ház bukása után Barcsay mellé állva küzdött a politikai mozga-
lomként is tekintett presbitérium ügyéért.34 Prédikátori tisztje - úgy tűnik -
teljesen felszámolódott a fejedelmi ház leköszöntével. 1660-ban a még kiadat-
lan beszédeinek összegyűjtésével mintegy lezárja az 1653-ban indított soro-
zatot. 

Az Elöl Jaro Beszéd nemcsak az itt következő prédikációk olvasásához ad 
útmutatót, az összegző szándék prédikátori munkásságának egészére vonat-
kozik, mind a szövegek, mind magatartása tekintetében. Ez a visszatekintő 
perspektíva magyarázatot ad a Jajjok számozására is. A végső ítélet előtti hét 
trombitaszó analógiájára az utolsó előtti stádiumból figyelmeztet a végső ve-
szedelem elkerülhetetlenségére: „HÁROM nagy JAJ vagyon az Apocalypsis-
ben, egyik a' másiknál mind nehezebb nehezebb: a' végső derék véget vető, 
a' Hetedik Trombita alat. Oh igy kezdének a' mi JAJJAINK mi rajtunk 
folyni!"35 

A történelem eleve elrendelt menetéről vallott elméletét itt már történet-
filozófiailag is alátámasztja Georgius Richter „fatalis periódus" elméleté-
vel,36 pontosabban ezzel igazolja vissza azt, amit ő az erdélyi állapotok isme-
retében, a magyarság történetének egészére érvényesként már több mint tíz 
éve hangoztat. „A' kik e' Világ álapotaira szorgalmatoson számot tartanak, 
eszekben vötték s-jegyzésben hagyták, hogy a' Harmadfél-száz, Öt-száz, Hét-
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száz, és Ezer esztendőknek eltelési, az Országoknak, Nemzetségeknek, etc. 
fatales periodi változhatatlan végzet, sok változással és romlással." A lapszé-
len feltüntetett forrás szerint a „fatalis periódus" „világi" elméletét Georgius 
Richter Axiomata Politica című művéből vette át, és a magyarság történelmé-
re alkalmaztatja, ha nem pontos számítások alapján is, de ugyanezt az elvet 
véli felfedezni: „Ezer esztendőben fordult (mely duplás periódus, végzet) 
miulta Nemzetünk Pannoniaban derék- és végképpen meg telepedet: hét 
száz esztendő után (mely az-is fatalis periódus) ugy mint 1444-ben, Első Lász-
ló Király idejében, kezde a kegyetlen Török Nemzet nyakunkon ülni: nyolc-
van két esztendő múlva az utan, Második Lajos Király idejében, Mohács me-
zei romlás-ulta, derekason fel-is üle: Félő, igen félő, hogy az ezernek eltelése, 
vagy csak telése-is, azon ránk dühödöt Pogányság miat, végső végezetet 
periódust ne hozzon fejünkre."37 

A „fatalis periodus"-elmélet közelmúltra alkalmazása prédikátori tevé-
kenységének összegzését is jelenti: egyrészt prédikációinak keretbe foglalá-
sát végzi itt el, másrészt prédikátori feladatát a prófétaival azonosnak nyilvá-
nítja: „Temető JAJJOKAN kezdtem én (mely az-is FATALE volt, én még ak-
kor semmit-is e' félét nem gondolván) e' Siralmas Praedicatioimat: félek igen, 
s-kivánom-is Isten akarattya szerént, hogy bár többé Propheta nem lennék, s-
szomoru veszedelmünk felett már ne parentálnék; félek mondom igen, hogy 
a' végsö-is, oh nem résznyire (particulariter) már, hanem egészlen (univer-
saliter) TEMETŐ ne fogjon lenni."38 A prófétaságát, próféciáit ért vádak ellen 
is itt védekezik, magatartását isteni elrendeltségűnek tekintve utasítja vissza 
a személyét ért vádakat: „Énnékem kedvem ellen-is régi Micheás Prophéta 
nyomdokát kell követnem: s- tudom hogy nem csak az Achábok, hanem a' 
jobbak-is fejemhez ütik nem egyszer: soha e nékünk jót nem mond. De mit te-
gyek, mert azt mondhatom Jeremiással, [,..]."39 A nem önszántából vállalt 
szereppel járó kellemetlen feladatnak - a bűnök kíméletlen ostorozásának -
teljesítése, a szerepből adódóan kötelező, illetve ilyen feladat megoldása csak 
ebben a szerepben lehetséges. A prófétai szerepvállalással járó kötelességek 
és kötelezettségek már a XVI. századi prédikátorainknál jól körülhatárolt 
rendszert alkotnak. Medgyesi tehát a hagyományra (is) támaszkodva alakít-
ja ki saját magatartását. írásait vizsgálva sok tanulsággal jár annak a folya-
matnak a nyomon követése, amelynek során kialakul, fejlődik, válik sze-
mélyre szabottá ez a szerep. Mert nem egy jól ismert séma mechanikus 
átvételéről van szó, hanem belső fejlődés eredményeképpen kialakított ma-
gatartásról. Ilyenformán indítja a meghallgatás újabb reményével, változat-
lan mondanivalójával újabb, nyolc beszédből álló prédikációsorozatát. 

E kötetnek - témánk szempontjából - legkiemelkedőbb szövege a Joseph 
Romlása című (prédikációnak alig nevezhető) beszéd. Az Ibrányi Ferenc halá-
la alkalmával elhangzott szónoklat a halotti prédikáció irányváltását példáz-
za. A partikuláris esemény nem szabja meg ennek kereteit, hanem a sirató 
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alapszituációt kihasználva, a nemzetsiratást teszi meg témájául. A cím meg-
fogalmazása műfajmegjelölésnek is tekinthető,40 a „kesergés" ereje szétfeszí-
ti a prédikáció műfaji kereteit. A textusmagyarázat redukáltságával a szöveg 
súlypontja a „Hasznok"-ra tevődik át. 

Az „intő haszon"4 1 megtérésre való felhívását a nemzetnek a múltját is 
meghatározó, tragikus irányultságával indokolja. így a négy kiemelt ese-
mény - a várnai csata, a mohácsi vész, az 1566. és 1594. évi tatárjárás - az 
1657-58-as eseményekre való emlékeztetés irányát alapozza meg, s nem vé-
letlen, hogy látókörébe éppen ezek az események kerültek be. A múlt-emle-
getésre itt egyfajta kritikai attitűd (is) késztetést ad. A várnai csata a protes-
táns prédikátorok tollán a királyi esküszegés miatti veszedelem prototípusá-
vá lett. Ulászló verses epitáfiumának idézése illusztrációként szolgál a törté-
nelmi példából tanulni nem akaró nemzetnek. Az esküszegés, mint a tragé-
dia oka, teológiai alapúvá válik Medgyesinél. A Krisztussal kötött frigy fel-
bontása - a várnai csata következményeinek ismeretében - a csapás felmér-
hetetlen következményeit fokozza. A fa-hasonlattal kifejezett múlt-jelen 
szembeállítás korábbi beszédeihez képest redundáns jellegű: „Ugy jártunk, 
jaj bizony ugy jártunk! mint ama' Nabuchondozor égig nevekedet, s-szé-
lessen ki-terjedet gyümölcsös ékes nagy Fája: [.,.]."42 A jelen állapotainak le-
festéséhez nem szükséges a „dicső múlt" felemlegetése, sőt ez el is tűnik, át-
alakul „tragikus múlttá", amely - teherként nehezedve a jelenre - annak ál-
lapotait az előzőek természetszerű következményeként érteti meg. „Nul lum 
malum solum" halmozásos eljárással a jelenben nem egy eseményre kon-
centrál; Isten büntetése a mintegy láncreakciószerű csapások sorozatát jelen-
ti: az „Oszlopok" „kicsapdosása" (Ibrányi Ferenc mellett említi még Kun Ist-
ván, Wesselényi Zsigmond, Becski Zsuzsánna, Nagy Mihályi Gábor halálát), 
a „gyűlölőktől" körülvett, magára maradt ország pusztulása. A gyűlölők, 
illetve a „romlásinkon kacagok" meghatározása, „Fö csoválással kaczagják 
ezt s-meg-lötték örömét Gáthban, Egerben, Budán, Nándor Fejérváratt, Constan-
tinápolyban, Krimben",43 megszólítottai körét nagyban, nemcsak földrajzilag, 
de felekezetileg is leszűkíti; a kisnép-tudat meghatározottsága a protestáns 
Erdélyre korlátozódik. 

A hibák, bűnök teológiai alapú meghatározottsága a megoldást csakis 
hasonlóban lelheti meg. A fennmaradás esélyei már nem köthetők világi 
erőkhöz, fegyverekhez, a fenntartó erőt csakis a hit jelenti. Ugyanez a tétel 
fogalmazódik meg az Ezechiás Kir. Hiti, szintén e kötetbeli prédikációban: 
hiába a kar és a kard, hit44 nélkül nincs esély a győzelemre. Próféciái bekövet-
keztének keserű tapasztalata a nemzetostorozó kíméletlen hangját is módo-
sítja. Erdély magáramaradottsága az ostorozóból kérővé formálja át a nem-
zethez szólás hangját. A „hogyan tovább" kérdés válaszlehetőségei négy 
magatartásforma (sztoikus, epikureus, fáraó, Saul) megoldás-képtelenségét 
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bizonyítva kéri a nemzetet a „negyedik idő" előtti, egyetlen lehetséges meg-
oldásnak tekintett megtérésre.45 

A pusztulás leírása, a nemzetsirató hang meghatározó erővel szövi át Med-
gyesi szövegét, így ennek műfaja a politikai publicisztikához áll közelebb, 
mint a prédikációhoz. A napi politika bevitele a szószékről való tanításba a 
prédikáció gyűjtő-műfajiságáról tanúskodik. A szociális-társadalmi kérdések 
iránt érzékeny puri tanizmus más színezetet ad ezeknek a kérdéseknek az ad-
digi gyakorlathoz képest. A puritánus prédikátorok oly módon újították meg 
a prédikációírás hagyományát, hogy elfogadottá tették, a perikópa szabályo-
zása alól felszabadított, szabad textusválasztáson alapuló templomi beszéd-
írást, így kísérelve meg a tanítás elevenebbé tételét.46 Ennek a törekvésnek 
egyik eredményeként tekinthetjük a prédikáció műfaji kereteinek kiszélesíté-
sét, később megszülető műfajok, ez esetben a politikai publicisztika, gyöke-
reit magában hordozó sajátosságát. 

A kötet többi beszédére, ha nem ennyire nyíltan is, de ugyanez az állapot-
elemző tragikus szemléletmód jellemző. A teológiai tanítást nem a konkrét 
helyzetre utaló kijelentések formájában szövi át az aktualitás, hanem az át-
hallások lehetőségének megadásában, az általános-egyszeri folyamatos ösz-
szejátszásában, például: „Az a' Kapitány tud magára jól vigyázni, a' ki az 
ellenségnec minden állapotit, szándékát és igyekezetit idején korán meg-
kémleltette; boldogtalan a' Hadviselő, ha ezekben semmit idejében meg nem 
ért, fűtve tészik a'mint szólni szoktac az ollyan alá." A „jó kapitány" és a 
„boldogtalan hadvezér" szembeállításából született exemplum szövegkör-
nyezetét tekintve az ördöggel vívott lelki harc módszereit hivatott szemléltet-
ni. De ez a példa 1658-ban - az erdélyi had fogságba esése utáni évben - más 
hangsúlyt kap, túlmutat szövegszinti jelentésén: alkalmat teremt a tragikus 
kimenetelű hadjárat okainak felfejtésére, melyeket a fejedelem hadviselő 
módszereiben és életvitelében vél megtalálni4 7 Az állandó, szinte mondat -
szinti alkalmaztatás révén már nem válik szét a prédikáció textusmagyarázó, 
tanító-oktató, illetve alkalmaztató része, még akkor sem, ha szerkezetileg 
megjelöli a szerző az egyes beszédrészeket. 

A valóság - az ország pusztulása - reflexiójaként megfogalmazott prófé-
ciák logikájához hasonlóan értelmezi saját életét, romló egészségi állapotá-
nak súlya alatt. A Gyözködö Hit ajánlásában, ars poeticának tekinthetően, így 
fogalmazza meg önérteimező gondolatait: 

Későn ha se rken tem én, Praedicat ioimnac nyomta t t a tásához , és azoknak közönséges 
haszonra (ha m i a ' féle lehetne bennek!) k i -adásához. El-rongyollodott a ' síirü sok n y a v a -
lyák miat é le tem, ha élet neve t érdemel: mer t s zün te l en fénlö embernek , élete n e m élet, 
h a n e m va júdás , és szünte len halál: s-talám hogy m o s t serkentem hozzá , prophetia n é k e m , 
hogy ugy járok, (mely hamar , t ud ja csak az Isten) min t a' gyer tya , mely ackor ég vi lá-
gosbatkán, s -nagyobba tka lángal , a ' mikor sz in tén fogytára jut, s-el-akar alunni. Nincs- is 
sokszor több egy lépésnél, k ö z t e m s-a ' halál közöt . Meg-vallom h o g y nem ártót vo lna 
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e 'hez elébb fognom: illyen a ' holnapozás; mel lye t nem-is m e n t e k . Mindazál tal h i szem 
hogy az én kegyelmes U r a m Istenem, akiben hittem, és a' kinél azé r t kedves ember, a' kész 
sziv vagy jo akarat először jelen lévén, a' mije vagyon, nem azért a' mije nincsen; az én i d ő m n e k 
ez erőt len s-roshat t részén, m i n t valami c s á m b á s állaton való te reh vitelemet a ' Sátorhoz, 
n e m utál lya-meg, hanem bé-veszi, ha csak kecskeszőr gyanánt- is , s-meg-szenteli a ' köz-
jóra.48 

III. Kötetkompozíció és a történelem olvasata 
A szövegvizsgálat Medgyesi kötetkompozíciós törekvésére szolgáltat érve-
ket. A beszédgyűjtemények megszerkesztettségének bizonyítása érdekében 
szükségesnek tartottuk a beszédekből kiolvasható, erre utaló megjegyzések 
összegyűjtését. Ezek a megjegyzések két nagy csoportba sorolhatók: egyrészt 
az olvasmányként kínált szövegek elrendezettségét és az olvasmányjellegből 
adódó szövegközti utalásokat illetően, másrészt a válogatás, megrendezett-
ség horizontját jelentő történelemszemlélettel kapcsolatosak. 

Ami az első csoportot illeti, szövegvizsgálatunkból kiderül, hogy a soroza-
tosság elve két tényező, az időbeli és a tematikus jellegből olvasható ki. Több 
esetben is megfigyelhető a tematikát folytató, kibővítő egymásutániság. 
A nagyjából azonos témájú szövegek - jelen állapotait elemző-értelmező jel-
leg és az ennek megfelelő magatartás intő, figyelmeztető vagy ostorozó han-
gú tanításai - megengedhetővé teszik egy-egy már tárgyalt kérdés újabb ki-
fejtése helyett a megfelelő szövegrészhez való utasítást, ezáltal hív fel a szö-
vegek közti átjárásra, például: „Hitre micsoda mesterséggel kellyen szert 
tenni, meg láthatod a' Hármas Jajnak Első Praedicatiojában, a' Haszonban; ismét 
a' kétség torkábol ki-hatlo Lelkekben, a' negyedik Tanúságban s'-anak Hasznában", 
vagy csapássorozatok indokolta lelki tanításra összpontosító Rohogo Tiiz 
című beszéde nem tér ki az események ismertetésére, ezért a „Meg-vagyon 
a' NEGYEDIK JAJBAN, s-több felső Tanetásokban,..." mondattal igazít a 
megfelelő szövegekhez; a „van még idő a megtérésre" biztatásával záruló 
ugyanezen beszéd az ebben a kötetben következő prédikációjára utal előre: 
,,S-e' gondolattal kapd-meg szegény kétségben esésre hanyatló lelkedet: 
melyről a' KETSEG TORKABOL KIHATLO LELEK-ben többet." A mintegy 
hálószerű utalásrendszer felismerése a szövegek összerendezettségére utaló 
szerzői tudatosság és rendszerező szándék meglétét valószínűsíti. Az egysé-
gesnek tekintett szövegkorpusz erőteljes szerzői öntudatról, tudatosságról 
árulkodik. E szerzői öntudat a prófétaság meghatározottságában lesz vállal-
ható, az olvasók előtt pedig hiteles; megalapozottsága kettős irányultságú: 
egyrészt a biblikus szemléletmódból adódik, másrészt a nemzetféltés, aggo-
dalom ad rá alapot. A nemzet érdekében tett lépések üdvtörténeti távlatokat 
nyernek, a hasznosság meghatározta prófétaság rá nézve üdvérdemét biz-
tosítja-bizonyítja.49 

A kötetek Elöl Járó Beszédei szintén jelzik ezt a gondolkodásmódot. A szö-
vegek kiadásának indoklására vonatkozó megjegyzéseket az elemzésben 
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már említettük, így most arra nem térünk ki. Csupán emlékeztetni kívánunk 
a kötetek azonos célú és funkciójú meghatározottságára, amellyel ugyan-
ennek a sorozatosság-elvnek a meglétét támaszthatjuk alá: A Sok Jajjok elősza-
vának záró mondata: „Ez nagy vétségünknek eszünkben vételire, igaz töre-
delmességgel való esmértetésére, és azokbol a' fegyhetetlen meg-térésre 
czéloznak s' iránzanac e' Tanítások. Olvasd és vedd a' végre szegény édes 
meg-keseredet s' kevesedett Nemzetem!"; a Hatodik Jajj bevezetése így zárul: 
„Nincs most-is egyéb tanácsom, hanem a'mit eleitül fogva javallottam, vedd 
kérlek magadra, oh temető sírodhoz közelgető édes Nemzetem! s-vegyed 
ugy, mint-ha néked izenné ma, a' mit régen Jeremiás által Israelnek:..." 

A Hármas Jajj megírásakor - mint ahogyan a Hatodik Jajj előszavából kide-
rül - még nem gondolt arra, hogy hosszabb lélegzetű vállalkozást indít el. 
A Sok Jajjok előszava már jelzi, hogy 1653-as ötletét viszi tovább, ezt alakítja, 
az utolsó kötet pedig határozottan utal arra, hogy menet közben alakított so-
rozatosságról van szó, és nem jelzi, hogy szándékában lenne újabb prédiká-
ciók megjelentetése, hanem a Hatodik Jajjt záró kötetnek tekinti (erre nemcsak 
az előszó alapján következtethetünk, de például a Gyözködö Hit, fentebb is 
idézett kijelentései alapján is, a Rákóczi-ház bukásával lezáródó munkássága 
pedig ugyanezt támasztja alá). Ezért nem lehet véletlen, hogy a szövegközi 
utalások lényegesen nagyobb számban fordulnak elő az 1660-as kötetben, 
mint az 1658-asban, amikor, átlátva addigi prédikátori munkásságát, első-
ként megjelent beszédeihez éppúgy igazíthat, mint az ez évi sorozat egyes 
szövegeihez. Ez a visszatekintést megengedő távlat újrafogalmaztatja a köte-
tek címeit, jelentésükben új távlatokat nyit. A Jajjok „műfaja" ebből a néző-
pontból már nemcsak a magyarság egy adott helyzetére vonatkozik, hanem 
egy olyan perspektívába helyeződik, amely a nemzet történelmének egészét 
értelmezi át egy utolsónak tekintett fázisból. Ez ad magyarázatot az 1660-as 
kötet többnyire kiutat mutató, túlélési módszereket adó prédikációinak több-
ségére. A lelki tanítás nem új jelenség Medgyesi beszédeiben, viszont koráb-
ban egy-egy konkrét esemény tudósítása után elhelyezve, ezek kiegészítései-
ként, folytatásaiként álltak. A lényegesen kevesebb beszédet tartalmazó Ha-
todik Jajjban viszont - arányaiban tekintve - túlsúlyban vannak az elesettek 
vigasztalását, a kiút megmutatását célzó prédikációk. 

A rendszeralkotás kiindulópontját a wittenbergi történelemszemlélet jelen-
ti, ennek alkalmazását és egyes módosulásait figyelhettük meg a szövegek-
ben. Ami e szemlélet létrejöttét és hatékonyságát generálta, az az ószövetsé-
gi történelemszemlélet. A variációk további lehetőségeinek irányát a későb-
biekben is a Biblia szemlélete határozza meg, egyrészt a zsidó eszkatológia, 
másrészt az Újszövetség apokaliptikus szemlélete. 

A szövegek XVII. századi történelemfilozófiai olvasatából levonható kö-
vetkeztetések rendszerbe foglalását meglehetősen nehezíti egy olyan foga-
lomrendszer hiánya, amilyet a történelemelmélet kínálhatna. Ilyennek - kü-
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lönösen a magyar XVII. századra vonatkozó munkának - a hiányában értel-
mezésünk igencsak kísérleti jellegű. 

Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a történelmi tudatnak 
a XVII. század közepére már olyan kész konstrukciói, retorikai felépítményei 
alakultak ki, amelyek nagyban meghatározták az értelmezés beszéd-, illetve 
leképezési módját. A múltba és jövőbe egyaránt „látni tudó" szerzőnk bár-
mennyire kiemelkedhet is prófétai magatartása által a történelemből, bár-
mennyire túlláthat is jelenén, az ő mentalitását is természetszerűen meghatá-
rozzák ezek a konstrukciók. A biblikus történelemszemlélet felőli értelmezés 
nem egyszerűen módszert jelent, hanem mélyen meghatározott világszemlé-
letet is. Ennek fogalomrendszerén belül képes(ek) látni és láttatni a történe-
lem mozgásait, és ugyanezen fogalomrendszer határozza meg a történelem 
értelmének leképezési retorikáját is. Ez a szemléletmód két olyan erőteljes 
konstrukciót hozott létre, amely a XVI. századtól kezdődően alapvetően be-
folyásolta mind a történelmi tudatot, mind a nemzeti jellemzők szemléletét, 
és az ilyen irányú megfogalmazások kikerülhetetlenül ezek révén szólalhat-
tak csak meg. A zsidó-magyar analógia a panaszirodalom jellegzetes formu-
lája, megjelenése mindig szoros összefüggésben van a „Magyarország pana-
s z á r n a k nevezett toposszal.50 Panaszirodalomnak nevezhetjük mindazon 
írásokat, amelyekben ez a két konstans képződmény jelen van, ahol ez szer-
vezi a szöveg retorikáját. Természetszerűleg adódik mindebből, hogy ez az 
irodalom valamilyen formában és módon a történelem változásait hivatott 
leképezni. 

Medgyesi prédikációit is sorolhatjuk ezen irodalomhoz; szövegeit elemi 
erővel szövi át a zsidó néppel érzett azonosság tudata és a nemzet életében 
tragikus változásokat kifejező toposz; szinte egyetlen olyan beszéde sincs, 
amelyben ezek valamilyen formában ne kerülnének elő. A zsidó-magyar 
sorspárhuzam mint tudatformáló elem állandósága, állandó jelenléte ellené-
re, éppen mert mozgások, változások leképezésekor kerül elő, ő maga sem 
maradhat meg merev képződményként, a jelen függvényében mutat módo-
sulásokat, hangsúlyeltolódásokat eredeti formájához képest. Őze Sándor is 
hangsúlyozza, hogy e hasonlat eredeti hárompillérűsége51 már a XVI. szá-
zadban sem vegytiszta formában, hanem variánsaiban jelentkezik. A variá-
ciók lehetőségét több tényező is befolyásolja: a szerző (jelene, társadalmi stá-
tusa stb.), a szöveg műfaja (prédikáció, hitvitázó irat, krónika). Medgyesi 
prédikációi kapcsán azt figyelhetjük meg, hogy milyen módosulásokra képes 
az azonos műfa jú szövegeken belül, és hogy e módosulásokat hogyan be-
folyásolják a jelen politikai, történelmi változásai. Ugyanez érvényes a „Ma-
gyarország panasza" toposzra is; az előbbivel szerves összefüggésben 
ugyancsak lényeges hangsúlyeltolódásokat mutat . 

A zsidó-magyar párhuzamot nem annyira a kiválasztottság-tudat generál-
ja, mint inkább az isteni büntetés azonos oka és következménye. A bűnök 
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rendszere is elsősorban teológiai alapú, a „szociális bűnök" többnyire áttéte-
lesen kerülnek be e körbe. A nemzet bűnök általi meghatározottsága miatt, a 
tömegek megtérésétől remélt isteni jutalmazás elmaradása, próféciáinak állí-
tólagos figyelembe nem vétele vezetik arra, hogy a jutalmazás nem evilági és 
nem is lehet az. Például a török kivonulása Erdélyből és Magyarországról 
mint a válságos helyzet megoldása nem merül fel Medgyesi számára. Az 
alapvetően és eredendően bűnös világ - és nemzet - feloldozása nem történ-
het meg egy ilyen „világi" következményekkel járó gesztussal. A végső idők 
élése képzetének függvényeként nyer nemzetértelmezése eszkatológikus je-
lentést. Az ószövetségi haragvó Isten-kép és történelemértelmezés viszont 
ezen a ponton kibővül az egyén üdvét hangsúlyozó újszövetségi világértel-
mezéssel. Az egyéni üdvre koncentrálás propagálásakor természetesen szá-
molnunk kell a Kálvin predestinációtanát középpontba helyező puritaniz-
mus eszmeiségének Medgyesire tett hatásával: az „istenes élet" a kiválasz-
tottság evilági jele. A változás reménye így nem merül ki a végidő várásában, 
ez a várakozás feladatokat szab ki a közösségnek: az egyén felelőssége a tör-
ténelemben a példamutatásban nyeri el értelmét, a közösségérzet, illetve 
-teremtés kialakításában válik fontos tényezővé.52 A küszöbön álló új világ 
tudata lényegesen átértékeli a napi eseményeket, történéseket, az azokban 
részt vevők feladatait. A felszíni eseményektől való eltávolodást hirdetve 
sürgeti az önmagunkkal történő belső „lelki harc" megvívását, annak tuda-
tában és tudatosításának szándékával, hogy ez a kiválasztottság bizonyítását 
jelenti. Eszerint: „A történelem nem egy mechanikus törvény szerint műkö-
dik, hanem az élő Isten akarata szerint, és előtte nem a győzelem vagy vere-
ség, hanem a hit vagy a hitetlenség számít."53 

Megszólítottjainak köre így szűkülhet le az „igazak" körére, az el nem ve-
szettség tudatosítása és biztatása nekik szól és rajtuk múlik: „Az eljövendő 
üdv ugyan egyben a közösség üdve is, de a közösség a kiválasztottak közös-
sége, tehát nem egy népi vagy nemzeti közösség, hanem egyének kö-
zössége."54 Ez ellentmondhat Medgyesi nemzetfogalmával kapcsolatosan a 
fentiekben megállapítottaknak - a nemzet bűnök általi meghatározottsága 
gondolatának - , az országhatárok szűkülésével kialakított erdélyiség tudatá-
nak; viszont nem jelenti azt, hogy itt két nemzetfogalomról lenne szó, hanem 
inkább csak az ideális emberkép megfogalmazásáról. 

A „Magyarország panasza" toposz Erdély panaszát fejezi ki, és nem annyi-
ra Magyarországét. A jelen értelmezése Erdély jelenére szűkül, az Erdély ha-
tárain belül élőkhöz szól; Magyarország többnyire csak a múltbeli esemé-
nyek exponálása során említődik, kifejezve az azonos történelmi gyökereket, 
vagy amikor Erdély magáramaradottságát fejezi ki, ilyenformán ad helyet a 
kisnép-tudat gondolatának is.55 Az persze kérdéses, hogy ez a kisnép-tudat 
mennyiben kötődik földrajzi határokhoz, vagy mennyiben csak teológiailag 
meghatározott, mennyiben jelenti csak az „igazak közösségét". A külső segít-
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ségvárás hiábavalósága után az isteni beavatkozás a nemzetbeli „igazak" je-
lenvalóságán múlik, a kisnép-tudat így az ideális nemzetfogalmat körvona-
lazza. A toposz érték- és időszemléletének alkalmazása szintén a jelen függ-
vénye, a politikai változások egyre tragikusabb fordulatai során a Hármas 
Jajjban még dicsőségesként emlegetett múlt képe a század ötvenes éveinek 
közepétől egyre inkább komorrá, tragikussá válik. A bekövetkezett „romlá-
sok" miatti panasz és siralom a prédikációk alaphangja, R. Várkonyi Ágnes 
szavaival: „Prédikációi tobzódnak a siralom, jaj, könny kifejezésekben."56 

A siralom szövegszervező erővé alakul, ennek rendelődik alá mind a monda-
nivaló, mind a beszédszerkezet. Műfajon belüli műfaj, vagy műfaj feletti mű-
fajként határozhatjuk meg Medgyesi „siralmát". Hogy ez mennyire nem 
csak prédikáción belül lehetséges, ennek hagyományteremtő képessége te-
kintetében elég Szalárdira utalnunk, akivel szoros szellemi kapcsolatát a 
szakirodalom már tisztázta.57 Annak igazolására, hogy a wittenbergi történe-
lemszemlélet mennyire tudatformáló hatású volt a XVII. század második 
felében, érdemesnek tartjuk egy rövid, nem teljességigényű kitérő erejéig 
számba venni azt, hogy miben is áll ez a szellemi rokonság, hogy a számvetés 
kényszerűsége milyen kifejezésformát ölt, és milyen gondolati elemeket 
mozgósít Szalárdi Krónikájában. 

Köztudott, hogy Szalárdi kilenc könyvből álló Krónikajának utolsó részét 
Medgyesi két prédikációja, az Ötödik Jajj két, egymással szorosan összefüggő 
beszéde teszi ki. Ezzel a gesztussal, miszerint saját művétől eltérő műfajú 
szövegeket bevett Erdély „siralmas" történetéről szóló könyvébe, nemcsak 
elismerését jelzi a nagy hírű prédikátor iránt, hanem vele való szellemi ro-
konságát is. A címadás - Szalárdi János Siralmas magyar krónikája - sokat el-
árul a téma kezelési módjáról. A siralom Szalárdinál is úgy műfaj feletti mű-
faj, mint ahogyan Medgyesi kapcsán értelmeztük. Nem motívumok, gondo-
latok átvételéről van szó: a végzetkoncepció meghatározza az ő világszemlé-
letét, történelemértelmezését is. Könyvének a zsidó-magyar sorspárhuzam 
képezi az alapját, ez szabja meg a Krónikaba bekerülendő események szelek-
cióját, illetve az eseményekhez fűzött értelmezés irányultságát. Már érintet-
tük, hogy e párhuzam a reformátori történetteológia hagyományában átha-
totta minden képviselőjének a gondolkodását. Az ő érdeme - Medgyesihez 
hasonlóan - e gondolat aktualizálása, jelenhez való alkalmazása, sőt az ő ese-
tében még ennél is többről van szó: „А XVII. századra már közhellyé kopott 
gondolat azonban éppen Szalárdi munkájában válik par excellence történeti 
alkotás integráns elemévé."58 Egy példát ragadunk ki szemléltetésképpen: 
„Kedvetlenől és igen kedvetlenől, szívemnek nagy szomorúságával kelletik 
már az ide alább következő, a szegény hazának rettenetes siralmas, nagy 
romlásra hanyatló és soha eléggé meg nem gyászolható, siratható kedvetlen 
állapotinak megírására pennámat fordítanom. [...] De az mindenható, bölcs, 
igaz Isten, amint eleitül fogva az ő kedves, kellemetes és választott népében, 
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az Izrael és Juda nemzetségeiben is az eláradott sok gonoszságot igen meg 
szokta volt büntetni, mi s az mi nemzetünk is azon nagy szarvas bűnöktől 
nem lévén üres, hogy valaki történetnek állíthassa ez rajtunk esett siralmas 
nagy csapásokat, nem állíthatom."59 

A haza „romlásának" okait ő is a nép és az elöljárók bűneiben találja meg, 
bűnlajstroma megegyezik a Medgyesiével. 

A végső idők élésének képzete pregnánsan mutatkozik meg Váradnak el-
este előtti rajzában: „Váradnak nevezeti illy gyakorta fordulván elő, hogy ar-
ról is szóljak valamit, nem illetlennek állítom avégre is, hogy azon helynek 
állapotja avagy csak írásbéli emlékezetben maradhatna a posteritásoknál, ha 
már különben, ó, jaj! magunk tapasztalható, megsirathatatlan nagy kárunk-
kal magunknak egész nemzetestül, hazástul megmarasztani nem tudha-
tók-e, avagy csakugyan n e m akarók! [... ]"60 A eseményekből leszűrt tanulsá-
gok tekintetében is Medgyesihez hasonló megoldásokat javasol. A bűnök 
„elhagyása", Istenhez való megtérés jelenti számára is az ország problémái-
ra való megoldást: „O, boldog Isten! ha mi is Istennek őfelségének majd min-
den parancsolati ellen vétkeztető, e világ szerint is eleitől fogva reánk meg-
becsülhetetlen nagy károkat, romlásokat, csaknem kötelek módjára húzó, 
rusnya nagy vétket így ismerhettünk volna és tőle el is búcsúzhattunk volna! 
Avagy ámbár csak még most is megismerhetnők és tőle végképpen való bú-
csúnkat vehetnők, bezzeg méltán boldogoknak állíttathatnánk!"61 Szalárdi 
puritanizmusáról több helyen is szól a szakirodalom, elsősorban városigaz-
gatási koncepciójának a kálvini városalkotmánnyal való érintkezési pontjai-
nak bemutatásakor.62 Puri tánus szimpátiájáról tesz tanúságot Medgyesi több-
szöri méltatásakor is, és nem utolsósorban akkor, amikor a bajok orvoslásá-
nak módját fogalmazza meg. 

Medgyesihez hasonlóan Szalárdit is Erdély története és jelene érdekli, Ma-
gyarország számára is szinte csak kontraszt-lehetőséget jelent. „Historiku-
sunk ugyanis meggyőződéses és következetes transzilvánus, aki bár fájlalja, 
de befejezett és egyelőre megváltoztathatatlan ténynek látja és láttatja a kö-
zépkori Magyarország felbomlását. Hazájának a felbomlott egész, önállósult 
részét, Erdélyországot tekinti; igazán csak az ő története érdekli, erőfeszítései 
is csak az erdélyi társadalom és igazgatás jobbítására szolgálnak."63 

Végül a Krónika stílusát, fogalmazásmódját, szókincsét tekintve szintén a 
Medgyesivel való párhuzamot emeljük ki. A hasonló gondolkodásmód ha-
sonló megfogalmazásban jut kifejezésre a műfaji különbségek ellenére. A si-
ralomban, panaszban megfogalmazódó magyarázatkeresés gyökerei a közös 
világképre vezethető vissza. 

Kitérőnk összegzésként Szakály Ferenc mondatait idézzük: „Szalárdi nem 
tett mást, mint újrafogalmazta évezredek történeti gondolkodásának szilárd 
meggyőződését. Azt, amit a tömör szentenciákat kedvelő rómaiak úgy sum-
máztak, hogy »a történelem az élet tanítómestere«. [...] mindenki egyetértett 
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abban, hogy a történelem feltárása nem valamiféle a jelentől idegen, hűvös, 
tudományos megismerési folyamat, hanem a jelenformálás fontos eszköze. 
Vagyis abban, hogy a múlt ismerete a mindennapi cselekvés iránytűje 
lehet."64 

A történelem menetéről való gondolkodást tehát minden esetben két 
tényező határozza meg: egyfelől a történelmi tények ismerete, másfelől a 
nemzettudat, nemzeti önszemlélet, s mindkettőt befolyásolják a jelen konk-
rét állapotai. A történelem ismerete Cicero szellemében a „tanító példák tár-
házának" ismeretét jelenti, de ez önmagában, értelmezői horizont nélkül 
egymás melletti adathalmaz. A „História est magistra vitae" szállóigévé vált 
gondolat magában rejti az alkalmazás lehetőségét: azt, hogy e „példatár" 
óriási tengeréből mely események és miért kerülnek ki a jelen hallgatóinak 
okulására. A beállítás így egyszerre fikcionális és faktikus: a tények értelme-
zése egy bizonyos valósnak, hitelesnek tekintett elmélet, vagyis fikció révén 
történik.65 

Az a diskurzus, amely a történelmi tényeket egy sorba helyezi Medgyesi 
késői prédikációiban, nem a jelen-múlt szembeállítását célozza, hanem a tör-
ténelem ciklikus megismétlődését66 képezi le; a történelmi folyamatosság 
nem valami fejlődést jelent a nemzetre nézve, hanem csapások - nagyjából 
azonosan értelmezhető - ismétlődését. Éppen ezért válhatott a határokat túl-
lépő, a magyarság egészére értett nemzetkép alapvetően a bűn által felfogot-
tá, a bűntudat miatti pesszimista világszemlélet ezért válhatott hosszú időkre 
a nemzet önszemléletének alapbeállításává. A ciklikus történelemszemlélet a 
jelen-értelmezés szükségszerű következménye. A múlthoz fordulás a jelen 
problémáinak megértési igényéből következik, a jelen viszont megszabja a 
múlt értelmezésének irányát, horizontját. „A múlt csak a jelen fényében 
érthető; és a jelent csak a múlt fényében érthetjük meg teljesen. Képessé ten-
ni az embert arra, hogy megértse a múlt társadalmát, és segíteni neki abban, 
hogy kezelni tudja a jelen társadalmát - ez a történetírás kettős funkciója."67 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy Medgyesi nem történetírásra 
vállalkozik, viszont társadalmi funkciója, valamint öntudata révén a histori-
kuséhoz hasonló feladatköröket tölt be: a tapasztalati tények összefüggésbe 
állítása, tudat- és szemléletformáló szerepe jelentős hatással volt nemcsak ko-
ra befogadóira, hanem hagyományteremtő az elkövetkező korokra nézve is. 
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