
Míg a keleti egyházak vallásos népi kultúráját a magaskultúrához való szoros
kapcsolat jellemzi, a protestáns egyházak vallásos népi kultúrájának körüIírásánál
utalni kell a szakadásra, ami a reformációval és a vallásos szokások elutasításá
val az újonnan keletkező protestáns egyházak és a XVI. század vallásos kultúrája
között végbement. (16) Ez a törés máig hat, de nem akadályozta meg egy új, pro
testáns szellemű vallásos népi kultúra keletkezését. (17) Az ökumenikus párbeszéd
beható foglalkozást igényel azokkal a problémákkal, amelyek a katolikus és pro
testáns keresztények eltérő életmódjának kialakulásához vezettek, és amelyek va
lószínűleg rejtve erősebben hatnak tovább, mint ahogyan azt a külső életformák
növekvő hasonulása látni engedi. (18)
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Sok szó esett nálunk is, külföldön is az utóbbi évtizedekben a vallásos költészet
ismérveiről, jellegéről, jövőjéről. Papköltőink munkásságát irodalmi fejlődésünk

során mindig is megkülönböztetett figyelem kísérte. Időszeril útmutatásként s nem
porlepte leletk,ént mutatjuk most be Arany Jánosnak, egyik legkiválóbb költőnk

nek s legbiztosabb ítéletil esztétánknak rövid ismertetését "Kemenes költeményei"·
ről. A költemények szerzője, Csecsinovics Ferenc (1829-1905) Vas megyei paraszt
családból született, részt vett a szabadságharcban, majd a veszprémi egyházmegye
papja lett, s a kanonokságig vitte. 1860-ban, midőn Kemenes álnéven kiadott első

kötetéről Arany kritikáját készítette, még alig néhány verse jelent meg, többnyire
divatlapokban; ezért mondja Arany új, kevéssé ismert szerzőnek. E;lete végéig ver
selt, Isten és az ember címil gyiljteményes kötetét 1901-ben adták ki (I-II.), Ve
gyes költeményei-vel együtt, Veszprémben.

A vallásos költészetnek a múlt század középi évtizedek nemigen kedveztek.
A reformkor irodalmi harcaiban még tevékenyen részt vállalf. pap-költők, mint
Czuczor Gergely, Sulyánszky Antal, Tárkányi Béla stb. vagy sorra elhallgattak,
vagy nem élték ttil a szabadságharcot követő esztendőket. A megmaradtakat az
ünnepí retorika és az erkölcsi tanítások verses parafrázisa jellemezte. Arany is
mertetése előtt Kemenesnek egyik legjobban sikerült, kései költeményét másoljuk
ide, az "Isten és az ember" kötet második feléből:
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