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Az Eötvös-revízió című írás Jászi Oszkár az Uralkodó eszmékről Braun Róbertnek 
1935 nyarán írott leveléből kiindulva mutatja ki, hogy Jászi ekkorra nemcsak Eötvös-
értelmezését, de saját 1910-es eszmei értékítéleteit is revideálta. Takáts értékelése 
szerint Jászi változatlanul jellemzően szabadpiacpárti antikapitalista álláspontra 
helyezkedett, aki az óliberális érvelésmódokat és a szovjetrendszer igazolási kísérleteit 
egyaránt határozottan elutasította, azonban ekkoriban már jóval gyakrabban hasz-
nált liberális érveket. Takáts megfogalmazása szerint Jászi az 1930-as évek közepén 
immár „liberális kérdéseket tartott kiemelten fontosaknak, s nem szocialistákat” 
(218.), így kiemelten tárgyalta, hogy az egyenlőség megvalósulása elkerülhetetlenül 
vezet-e – óhatatlanul az egyéni szabadság sérelmével járó – diktatúrához. Ily módon 
Eötvös prognózisai közül is épp azokat emelte ki, melyeket két évtizeddel korábban 
még akkori ellenlábasa, Concha Győző hangsúlyozott. (220.)

Ehhez némileg hasonló irányultságú a kötet címadó írása, melynek lapjain Takáts 
Bibó István eklektikus forrásokból táplálkozó, a megfelelő ötvözetet kereső politikai 
gondolkodásával, konkrétabban leginkább annak konzervatív összetevőivel foglal-
kozik. E záró eszmefuttatás elsősorban arra keres választ, hogy a gyakran liberális 
szocialistának titulált Bibó miért is írt oly mély csodálattal a keresztény középkorról. 
Ha jól értem, Takáts itt amellett próbál érvelni, hogy 1942 és 1944 között született 
négy szövege tanúsága szerint Bibót kapitalizmussal szembeni fenntartásai, a libera-
lizmus elavultságának – akkoriban széles körben elterjedt – érzete, valamint az érték-
válság diskurzusának integrálása vezették el az „értékőrző és értékszabályozó elit” 
hiányolásához, miközben a középkori katolikus egyházban épp az eff ajta elit minta-
példányát vélte felfedezni. Bár Takáts írása a háborús évekre fókuszál, egyúttal annak 
kimutatására is törekszik, hogy Bibó konzervatív érveket és értékeket is artikuláló 
tanulmányai korántsem nevezhetők múló epizódnak. A szerző beállítása szerint Bibó 
keresztény társadalomszervezés iránti csodálata nem enyhült, bár kései írásaiban – így 
például híres Uchróniájában – a szerző már jóval rezignáltabbnak tűnt. A kötet e címadó 
tanulmánya – nagyrészt meggyőző érvelése ellenére – a konzervativizmus fogalmát 
alighanem túl tágan használja. Úgy gondolom, hogy Bibó a középkori egyházat idea-
lizáló megfogalmazásait pontosabb lenne az ún. retrospektív – azaz a múltra pro jek-
tált – utópiák közé sorolni, miközben a retrospektív utópiák és a modern kori konzer-
vatív gondolkodás viszonya további tisztázásra várna.

A megfelelő ötvözet meglehetősen szerteágazó politikai eszmetörténeti kutatások 
és refl exiók foglalata, mely a Takáts József által alkalmazott megközelítésmódok hasz-
nát azonban így is remekül képes érzékeltetni. A kötet multidiszciplináris inspiráció-
jú, ugyanakkor többnyire kristálytisztán érvelő írásai számos részletkérdést módfelett 
diff erenciáltan tárgyalnak, alkalmanként pedig tágabb kontextualizálásukra is érdem-
ben sort kerítenek. Összességében mégis úgy értékelhetünk, hogy Takáts kötete 
számos szellemes felvetést és átgondolt meglátást tartalmaz, bár a mögöttük lévő ku-
tatások jellemzően inkább mélyfúrásoknak, mint átfogó jellegűeknek nevezhetők.

(Osiris, Budapest, 2014.)

LENGYEL RÉKA

Farkas Wellmann Éva: Irodalom 
és közönsége a XVIII. században. 
Verestói György munkássága

[…] és ki volna olyan eszefelejtett, aki a tengernek felső 
színén úszkáló gazokat és szemeteket drágábbaknak 
mondaná lenni a tengernek fenekére lenyomattatott 
gyöngyszemeknél?1

Az újonnan megjelenő irodalomtörténeti tárgyú munkák között mindig nagy fi gye-
lemre tarthatnak számot azok a dolgozatok, melyek egy-egy kevéssé ismert szerző 
életművének monografi kus igényű, átfogó bemutatására vagy az életmű egyes darab-
jainak, esetleg összességének új szempontok szerint történő elemzésére vállalkoz-
nak. Különösen igaz ez akkor, ha a frissen napvilágot látott monográfi a „főszereplője” 
olyan alkotó, akinek munkássága – noha művei az utóbbi két évszázadban rendkívül 
kisszámú olvasóhoz jutottak el, s csupán néhány feltűnőbb jellegzetességük révén 
váltak irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténeti vizsgálat tárgyává – az ide vonat-
kozó, inkább rövidebb, mint hosszabb lélegzetű elemzések szerzőinek egybehangzó 
véleménye szerint igen magas színvonalú, és így megkülönböztetett bánásmódot érde-
mel.2 Verestói György kétségkívül ilyen szerző: az a műfaj, mellyel összeforrott a neve, 
a halotti beszéd, a régi magyar irodalomtörténeti kutatás kiemelten fontos területe, 
s ennél is lényegesebb, hogy széleskörű műveltsége, személyes habitusa, és a legtöbb 
pályatársáét messze meghaladó nyelvi készsége, írói tehetsége igen értékes, jóllehet 
ma valószínűleg csak töredékében hozzáférhető életmű létrehozására tette képessé. 
Mindezek alapján nem szorul magyarázatra, miért érez csalódottságot az olvasó-re-
cenzens, amikor azzal kell szembesülnie, hogy a téma új keletű monografi kus fel-
dolgozása csak igen szerény mértékben tud megfelelni a vele szemben támasztott 
elvárásoknak, ugyanis szerzője – mintha nem lenne tisztában a vállalt feladat igényes 
végrehajtásának módszereivel, lehetőségeivel – megelégszik néhány kevésbé releváns 
új adat feltárásával, s a vonatkozó szakirodalom megállapításainak rendszerezett 
újraközlésével.

Farkas Wellmann Éva kötetté szerkesztett disszertációjában Verestói György 
munkásságának bemutatását ígéri. Amint a bevezetőből megtudjuk: „Az életműre 
vonatkozó konkrét vizsgálódás első fázisa a fellelhető szöveganyag áttekintése. Ter-
mészetesen ez a munka magában foglalja ezeknek a műveknek az alapos tanulmányo-

1 Verestói György, Negyedik oratio, Gr. Teleki Pál felett, 1731. 18. Nov. A’ Kis Világról = U., Holtakkal 
való barátság, I–II., Kolozsvár, Kaprontzai Ádám által, 1783, 91. A Verestóitól vett idézetet moder-
nizált helyesírással közlöm.

2 A bibliográfi ához lásd Farkas Wellman könyvének vonatkozó fejezetét.
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latin nyelvű fordítását, valamint ennek a prédikátor fi ától, Sámueltől való magyar vál-
tozatát; s tanulmányozta Verestói verseinek 1772-es kiadását, és négy természettudo-
mányi tárgyú kéziratát is. Azt, hogy miért éppen e szövegeket vonta be a vizsgálatba, 
nem indokolja meg, de tájékozódása nem mondható teljes körűnek, és nem áll össz-
hangban sem a fellelhető anyag áttekintésére tett ígérettel, sem a kötet alcímével. 
Verestói sokrétű, valódi polihisztori munkásságának legismertebb elemei valóban 
halotti beszédei, de számos korabeli és későbbi utalást találunk arra nézve, hogy 
más területen is kiemelkedőt alkotott: mind természettudósként, tanárként, fi lozó-
fusként, mind nyelvészként, mind költőként számon kell tartanunk. E tevékenységi 
körei természetesen összefüggésbe hozhatók orátori működésével és megnyilatko-
zásaival, és a Holtakkal való barátság munkássága minden rétegének reprezentatív 
dokumentuma. Farkas Wellmann azonban csupán az e kötetben megjelent szövegek 
formájára koncentrál, s miközben többféle szempontból elemzi azokat mint szónokla-
tokat, szinte teljességgel elmarad Verestói fi lozófusi, tanári, tudósi, költői működésé-
nek értékelése, noha beszédeinek tanulmányozása erre is lehetőséget kínál.

Amennyiben Farkas Wellmann könyvének alcímében jelezte volna, hogy csak 
Verestói szónoki munkásságát tárgyalja, akkor sem magyarázható, miért nem töreke-
dett legalább a nyomtatásban megjelent szónoklatok teljes körű vizsgálatának elvég-
zésére. (Nem is említve, hogy időszerű lett volna alaposabb kézirattári kutatásba 
fogni, először is az erdélyi gyűjteményekben, hiszen könnyen elképzelhető, hogy pél-
dául ott lappanganak eddig még ismeretlen kéziratos Verestói-orációk.) A kötetben 
nem történik utalás arra, hogy szerzője tanulmányozta-e az 1752-ben Deáki Filep 
József, az 1759-ben Wesselényi István vagy az 1760-ban Rhédei Zsigmond felett el-
hangzott latin nyelvű beszédeket,3 s kihagyta a vizsgálatból azt a szöveget (vagy azokat 
a szövegeket) is, melyek nem Verestói neve alatt maradtak fenn ugyan, de tartalmi-sti-
lisztikai jegyeik alapján szinte teljesen biztosra vehető, hogy ő a szerzőjük. Az egyik 
ilyen, 1762-ben Teleki Mihály felett mondott beszédet Farkas Wellmann is említi, 
s noha nem fogadja el Németh S. Katalin álláspontját arra vonatkozóan, hogy az ez 
alkalommal elhangzott, együtt megjelentett két beszéd szerzőinek (Verestói, illetve 
sógora, Incze István) nevei valamilyen okból felcserélődtek, ezt a véleményét az ennek 
ellentmondó tartalmi-stilisztikai érvekkel szemben nem sikerül meggyőzően igazol-
nia.4 (115–117.) Ráadásul a legújabb kutatás fényt derített egy további beszédre is, 

3 Verestói György, Oratio, qua theologiam patriae, ejusque prae theologia viae excellentiam […] D. Jo se phum 
Filep Deaki, Kolozsvár, 1752.; U., Politicus inculpatus […] Stephanus liber baro Vesselényi […] oratione 
funebri celebratus, Kolozsvár, 175.9; U., Oratio de duratione familiarum illustrium periodica, super 
funere […] Sigismundi comitis Rhedei de Kis-Rhede, Kolozsvár, 1760. Lásd erről bővebben Lengyel 
Réka, Felvilágosult fi lozófus, modern tudós, humanista szónok, a „magyar Burns”. Új adatok Verestói György 
életművének értékeléséhez (megjelenés alatt).

4 A Teleki Mihály felett mondott beszédek bibliográfi ai adatai kimaradtak a kötetből; a könyvtári ka-
talógusok szerint 1763-ban jelentek meg Kolozsvárott. Verestói neve alatt maradt fenn Az idvezitö 
hitnek bátorito erejéröl valo tanitás: mellyet […] Széki Teleki Mihály Úr Ö Nagyságának temetési tisztessége’ 
napján mondott […]; Intze István neve alatt pedig a Halotti oratio az szerentsétlenségről, avagy e’ világi 
szomoru véletlen történetekről […]. Érdekes véletlen, hogy ez utóbbi az egyetlen, noha még nem Verestói 
neve alatt nyilvántartott, de bizonyosan általa írott beszéd, mely az interneten is elérhető (a beszkennelt 
példány a prágai Egyetemi Könyvtárban található): http://books.google.hu/books?id=atNdAAAAc

zását is […]. Ezzel a fázissal párhuzamosan szükséges a kor történetére vonatkozóan 
a minél szélesebb körben való tájékozottság.” (13.) Majd lejjebb egy újabb, a kötet 
főcímében megelőlegezett szempont is említésre kerül: „Az irodalomszociológia be-
vonása szintén nem mellőzhető e kutatás során.” (13.) A pontos feladatkijelölést és 
a helyénvaló módszertani alapvetést a célkitűzés megfogalmazása követi: „A kuta-
tás – Verestói György Holtakkal való barátság című orációgyűjteményét véve alapul – 
igyekszik behatárolni irodalom és közönség egymáshoz való viszony(ulás)át, és ki-
egészíteni, árnyalni a szerzőről és munkásságáról kialakult képet.” (15.) Annak oka, 
hogy a szerző végül miért nem végezte el az önmagának kijelölt feladatokat, s miért 
érte be szerény részeredményekkel, nem világos, mindenesetre megállapítható, hogy 
míg a Verestói-életmű „alapos tanulmányozása” révén levont következtetések (ha e 
munkafázis elvégzése maradéktalanul sikerült is) kevés teret kapnak a kötetben, addig 
„a kor történetére vonatkozó tájékozottság” szemléltetése a kelleténél jóval többet. 
Emellett az irodalomszociológiai szempont csupán a szakirodalomból már köztudott 
legáltalánosabb tények ismertetésében jut érvényre, azt pedig nem is igazán értjük, 
miben állna „behatárolni irodalom és közönség egymáshoz való viszony(ulás)át”, min-
denesetre a kötet e téren sem szolgál valódi újdonsággal.

Farkas Wellmann kutatói-elemzői attitűdjének, érvelésének legszembetűnőbb sa-
játossága a nagyfokú tekintélytisztelet; valamennyi fejezet szövegében rendkívül nagy 
teret kapnak a szakirodalmi hivatkozások, olyannyira, hogy egy-egy fejezet, alfejezet 
tartalma gyakran kimerül a vonatkozó korábbi kutatási eredmények, más kutatók 
írásaiból átvett megállapítások felsorakoztatásában, s ehhez képest nagyon kis szám-
ban fordulnak elő újonnan feltárt adatok, illetve elenyésző mértékben kap hangot a 
szerző saját, önálló véleménye. Az anyag ilyetén módon történt feldolgozása, tárgya-
lása egyedül a kutatástörténeti áttekintéssel szolgáló harmadik fejezet esetében tűnik 
indokoltnak; míg például az Erdély könyves műveltségét, illetve a kor retorikai jel-
legzetességeit tárgyaló második és ötödik fejezetek anyagát szerencsésebb lett volna 
részben elhagyni, részben jóval rövidebben, csupán Verestóira koncentrálva felhasz-
nálni. Jól sikerült ezzel szemben a református prédikátor életét bemutató negyedik 
fejezet, melynek forrásai főként korabeli dokumentumok, Verestói latin nyelvű ön-
életrajza, valamint a róla mondott halotti beszédek. Farkas Wellmann érdeme, hogy 
kézbe vette és elolvasta a latin nyelvű önéletírást, mely a 19. század végén pontatlan 
magyar fordításban jelent meg, és e pontatlanságokat a szakirodalom mind ez idáig 
továbbörökítette. A két leglényegesebb, korrigált adat Verestói pontos születési dátu-
ma (nem januárban, hanem júniusban látta meg a napvilágot), és grammatikai tanul-
mányainak helyszíne (nem Székelyudvarhely, hanem Marosvásárhely).

Ahogyan fentebb már utaltunk rá, Farkas Wellmann egy helyütt feladatul jelöli 
ki saját maga számára „a fellelhető szöveganyag áttekintését”. Másutt úgy fogalmaz, 
hogy „az elvégzendő munka alapdokumentuma” a Holtakkal való barátság, azaz Veres-
tói „munkásságának reprezentatív szöveggyűjteménye”. A kötet függelékéből kiderül 
továbbá, hogy az orációk gyűjteményes edícióján kívül fi gyelembe vette azok néme-
lyikének korábbi, önálló kiadását, illetve egyiknek az eredetileg elhangzott, latin vál-
tozatát; hasznosította a 42. zsoltárnak Verestói által a halála előtti éjszakán készített 
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melynek esetében ugyanez a véletlen csere történhetett: a Th oldi Ádám felett mondott 
beszédet szintén stílusa, mondanivalója rokonítja egyértelműen a Verestói-beszédek-
kel.5 Véleményünk szerint a kolozsvári akadémia tanárának egyedülálló beszéd-
módja és a szövegeiben ismertetett műveltséganyag olyan megkülönböztető jegyek, 
melyek alapján a szerzőség kérdése egyértelműen eldönthető, ugyanakkor a téma a 
monográfi ában mindenképpen bővebb tárgyalást, Verestói és sógora beszédeinek 
részletesebb összevetését igényelte volna.

A Verestói-orációk stilisztikai-tartalmi vizsgálatába Farkas Wellmann belefog 
ugyan, de – ahogyan maga is jelzi – csupán a „problémafelvetésekig” jut el, részletek-
be menő, szövegszintű nyelvi-retorikai elemzést nem végez. Általánosságban meg-
állapítja, hogy a beszédek „szerkezeti-retorikai megoldásai a kor általános szónoki 
gyakorlatának is sajátjai”, majd pedig, hogy eredetiségüket „a megformálás módja, 
a tartalom, az érdekesség adják”. (131.) A kérdésre, hogy vajon mely nagy stílus-
irányzat vagy ízléskorszak megkülönböztető jegyei ismerhetők fel Verestói írásain, 
a vonatkozó szakirodalomra hagyatkozva azt a választ adja, hogy azokat „a késő 
barokkból a felvilágosodásba hajló időszak terméseinek” tarthatjuk. (142.) Noha vi-
szonylag hosszan tárgyalja a barokk, illetve a protestáns barokk stílusjegyeit, a beszé-
deknek e kategóriába való besorolása nem kap valódi indoklást, hiányoznak ugyanis 
a szövegekből vett példák, melyek magukon viselik vagy viselnék az említett stílus-
jegyeket. Gyorsan hozzá kell tennünk ugyanis: véleményünk szerint kétséges, talál-
nánk-e ilyen példákat. Verestói klasszikusan retorizált, invenciózus szóképekben, 
metaforákban, allegóriákban, ironikus, humoros elemekben bővelkedő, sok esetben 
lírai szépségű írásai ugyanis sokkal közelebb állnak egy-egy hatásosan szerkesztett 
antik vagy reneszánsz szónok beszédmódjához, mint a retorikájában a nagyításra, 
túlzásra építő, és elsősorban az érzelmekre hatni akaró barokk orátorok stílusához.6

A valóban mélyreható retorikai-stilisztikai elemzés számos új tanulsággal járhat, 
és ugyanígy a Verestói-beszédek alapos és hosszadalmas tartalmi vizsgálata is. Farkas 
Wellmann külön alfejezetet szentel az orációk legjellegzetesebb sajátossága, a termé-
szettudományos-ismeretterjesztő funkció bemutatásának. Köztudott, hogy a ko-
lozsvári prédikátor a halotti beszédek elmondásának alkalmát is arra használta fel, 
amihez a legjobban értett: tanításra, ismeretterjesztésre. Beszédeiben nem találunk 
hagyományos exegetikai, homiletikai fejtegetéseket; elsődleges forrása nem a Biblia, 
hanem (a korabeli felfogásnak megfelelően) a legszélesebb értelemben vett fi lozófi a. 
Felsorakoztatja a történelemre vonatkozó és a legkorszerűbb természettudományos 
ismereteket, valamint az európai bölcselet történetének legkiválóbb gondolkodóitól 
vett adatokat, illetve a róluk szóló anekdotákat, és így mutatja meg hallgatóinak, ho-
gyan épül fel modern, de még a keresztény teológia keretei között maradó tudományos 

AAJ&pg=PT33&lpg=PT33&dq=teleki+mih%C3%A1ly+intze+istv%C3%A1n&source=bl&ots=
QxbiT9BsLG&sig=Uk0DdkVCv71BxPgxTBCi1WywElY&hl=hu&sa=X&ei=RYBqVPmEEqHjy
wOit4KQBg&ved=0CCMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

5 Intze István(?), Halotti oratio mellyben ama’ maga sorsával meg-elégedő […] néhai méltóságos Nagy-
Szalontai Th oldi Ádám urnak […], Kolozsvár, 1752.

6 Lásd erről bővebben Lengyel, I. m.

világképe. Az eddigi kutatás, beleértve a jelen kötet szerzője által végzett munkálato-
kat is, szinte egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy feltárja Verestói műveltségének 
közvetlen és közvetett forrásait. Farkas Wellmann csupán egy eszmei áramlathoz 
köti a tudós prédikátort, a fi zikoteologizmushoz, s annak egyik legismertebb képvise-
lője, William Derham működéséhez, de a két életmű között nem mutat ki közvetlen 
kapcsolatot. Véleményünk szerint, mivel Verestóinál szinte egyáltalán nem fordul elő 
a fi zikoteológusok alapvető kijelentése, miszerint a teremtett világot azért kell tudo-
mányos alapossággal megismerni, hogy ezáltal még nyilvánvalóbbá váljék a Teremtő 
létezése, szerepe a világ létrejöttében és működésében, esetében szerencsésebb volna 
teológiai racionalizmusról beszélni, s minél teljesebben feltárni, mely korábban élt 
és mely kortárs gondolkodók hatottak rá.

Verestói orációi tehát halotti búcsúztatók ugyan, de egyben tudományos-fi lozófi ai 
előadások is, és rendkívül fontos – mert a korban még szokatlan –, hogy többségük-
ben magyar nyelven hangzottak el. Felolvasásra vagy (legalább részben) emlékezetből 
történő elmondásra készültek, de nagyobb közönséghez írott, nyomtatott formában ju-
tottak el. Farkas Wellmann könyve negyedik fejezetének a Szerző és közönség inter(?)
akciója címet adta, melynek alcíme szerint ehelyütt Verestói orációinak dialógusjellem-
zőit tárgyalja. Meglehetősen ingoványos talaj, hiszen a beszédeknek nem ismerjük 
kéziratos változatát, és egyetlen kortárs feljegyzést sem, mely alapján következtet-
hetnénk arra, fordultak-e a prédikátorhoz konkrét kérésekkel a megrendelők, s ő tekin-
tetbe vett-e ilyen jellegű kéréseket. Felesleges tehát feltételezésekbe bocsátkozni ezen 
a téren, és dialógusjellemzőket vagy interakciót keresni a beszédekben, vagy azok el-
hangzásának alkalmával a szónok és hallgatói között. (Mindemellett természetesen 
az orációk teljes vagy vázlatos kéziratai, ha valaha elő kerülnének, értékes információk-
kal szolgálhatnának Verestói munkamódszerét illetően.) Nyelv- és művelődéstörté-
neti szempontból is fontosabb az eredetileg latinul, Bethlen Ádám felett elhangzott 
beszéd összevetése a később, a család kérésére készült magyar változattal; Farkas 
Wellmann már az elvégzett, felületes összevetés alapján is számottevő eredményekre 
jutott, ezért ezt a munkát mindenképpen érdemes folytatni, mélyíteni.

Dialógust és interakciót találunk azonban egy másik, Farkas Wellmann által 
mind ezidáig fi gyelmen kívül hagyott fórumon. Ez a beszédek nyomtatott változa-
tait közreadó kötet, a Holtakkal való barátság, illetve annak fennmaradt példányai. 
Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kötetben például értékes bejegyzéseket 
olvashatunk egy korai (talán az első) tulajdonos kezétől, egy bizonyos Kovásznai G. 
Józseftől.7 Kovásznai az eredetileg kétkötetes munka egybekötött példányának három 
utolsó, eredetileg üres oldalára egyfajta saját tartalomjegyzéket készített: sorszámoz-
va kigyűjtötte a számára legérdekesebb történeteket, s feltüntetett néhány utalószót 
és a vonatkozó oldalszámokat.8 A kötet többi lapjára nem sokat jegyzetelt, csupán 
7 Kovásznai G. József személyét nem sikerült azonosítani. Talán azonos azzal a Kovásznai Józseff el, aki 

Orbán Balázs közlése szerint 1855-ben Aranyosszéken belül a bágyoni járás főnöke volt. Vö. Orbán 
Balázs, A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból, V., Tettey Nándor 
és tsa, Pest, 1871, 15.

8 A kéziratos mutató egyetlen hosszabb bejegyzéseként Kovásznai kimásolta a szöveg azon részletét, 
melyet írásunk mottójaként már idéztünk, azonban némiképp változtatott rajta: „Kifi camodott annak 
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egyetlen szöveghelyhez fűzött személyes megjegyzést. A Tizedik oratióban, a 306. 
oldalon ez olvasható: „Ama híres fi lozófus, Plato éppen soha lóra nem ült, és lovan 
nem járt; csak azért, amint mondja vala, hogy mivel a ló igen kevély és délceg állat, 
netalán abból a kevélységből és délcegségből őreá is talál valami ragadni.” Kovásznai 
a lap aljára a következőket írta: „járjon gyalog, akinek tetszik Plátóval, de én inkább 
járok lovon.” A köz- vagy akár magángyűjteményekben fellelhető példányok tüzetes 
vizsgálata minden bizonnyal további példákkal szolgálhatna szerző és olvasói inter-
akciójára.

Tarnai Andor – németországi kutatási előzmények alapján – már a nyolcvanas 
években felhívta a fi gyelmet arra, hogy a 16–18. századi magyar irodalmi művek 
meghatározó hányadát kitevő halotti beszédeknél „semmi sem alkalmasabb a közön-
ség és a közönség rétegei ízlésének, elvárásainak, társadalmi gondolkodásának és 
íratlan szokásrendszerének megállapítására”, valamint „a műfaj termékeinek feldol-
gozása által minden más módszernél pontosabb képet kaphatunk az irodalom és 
társadalom összefüggéséről és a beszédek stilizált voltánál fogva a kor uralkodó em-
bereszményéről is”.9 Sajnálatos, hogy a Tarnai és kutatócsoportja által nagy erőkkel 
végzett kutatási eredményeknek éppen a 18. századra vonatkozó része maradt szinte 
teljesen közöletlen, és hogy néhány éves intenzív időszak után maga a feltáró munka 
sem folytatódott tovább. E hatalmas anyag áttekintését és elemzését Farkas Wellmann 
egyedül természetesen nem végezhette el; a Verestói-beszédeknek más korabeli pré-
dikációkkal, orációkkal való összehasonlító irodalom- és eszmetörténeti, illetve iroda-
lomszociológiai elemzése tehát nem történhetett meg. Annyi mindenesetre bizonyos, 
hogy Verestói beszédei nagymértékben különböznek a hagyományos halotti prédiká-
cióktól, s vannak arra utaló nyomok is, hogy nem arattak feltétlenül tetszést, ezért 
irodalom és társadalom összefüggéseinek, az ilyen jellegű irodalmat élőszóban vagy 
írásban befogadók elvárásainak, ízlésének, de a kor uralkodó embereszményének jel-
lemző vonásait bizonyára nem itt kell keresnünk. Mindazonáltal továbbra is választ 
váró kérdések, hogy milyen körhöz és milyen formában jutottak el ezek a beszédek, 
kik gyűjtötték egybe és nyomtatták ki őket,10 voltak-e esetleg olyan prédikátorok, akik 
számára mintául, forrásul szolgáltak, s más, hasonló végzettségű prédikátortársai 
írtak-e hasonló jellegű szövegeket.

Ahogyan a fentiekből már nyilvánvaló válhatott: Verestói György életművének 
módszeres feltárása, vizsgálata és értő bemutatása számos további, nagy kihívást jelen-
tő, komoly fi lológiai felkészültséget igénylő feladatot tartogat a 18. századi irodalom 
kutatói számára. Továbbra is várat magára az eddig ismeretlen, saját kezű vagy eset leg 
másolatban lappangó Verestói-művek felderítésére irányuló, széleskörű könyv- és 

esze fejébül, ki a tenger felső színén úszkáló gazokat és szemeteket drágábbaknak mondaná lenni az 
annak fenekére lenyomattatott drága gyöngyszemeknél?”

9 Idézi Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas, Budapest, 1998, 13.
10 Farkas Wellmann nem említi a Holtakkal való barátság kiadói-szerkesztői előszavának végén megadott 

dátumot („Írtuk Kolozsváratt MDCCLXXIX-dik Esztendőben, Szent Iván havának 12-dik Nap-
ján.”), és nem foglalkozik sem a kiadó vagy kiadók személyével, sem azzal, hogy vajon miért telt el négy 
év az összeállítástól a kinyomtatásig.

kézirattári kutatás, és meg lehet próbálkozni a prédikátor szétszóródott könyvtára 
egyes darabjai utáni nyomozással is. Igen fontos feladat a Verestói-szövegek kritikai 
kiadásának elkészítése, nyelvi, stilisztikai, fi lológiai elemzések végzése. Mindez jelen-
tős mértékben gazdagítaná a 18. századi magyarországi, erdélyi tudományosság és 
művelődés helyzetéről alkotott képet.

Meggyőződésem, hogy Verestói György a magyarországi irodalom-, fi lozófi a- és 
tudománytörténetnek a legnagyobbakkal egyenrangú személyisége, akinek életműve 
rendkívül értékes, s ha vesszük a fáradságot, hogy elmélyedjünk benne, az intellek-
tuális élményen túl valódi esztétikai gyönyörűséget okoz. Farkas Wellmann Évának 
azonban ezúttal még nem sikerült elég mélyre merülnie: távolról meg tudta ugyan 
mutatni a gyöngyöt, de az egyelőre a tengerfenéken maradt.

(Gondolat, Budapest, 2013.)


