
SZÉPIÍRÁS

LUKÁCSY SÁNDOR

SzületeIt 1923-ban, iroda·
Iomtörténész. Tanulmányait
a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem magyar·fran·
cia szakán végezte. 1962·
1988 közölt az MTA Iroda
lomtudomány; Intézetének
munkatársa 1968-tól azira
dalomtudományok kandidá
tusa.. Legutóbbi írását 1998.
8. számunkban közöltük.

"Jézus! hatalmas
orvos!"
Édes János (1809-1846)

Az egyházi beszédet (ha jó) Kölcsey még írói m űnek tartotta; el is kezdte
méltatni a katolikus Majer József egy (valóban szép) hitszónoklatát, de
tanulmányából kiderül, hogy a világi - "polgári vagy törvényszéki" 
ékesszólás jobban érdekelte, inkább erről kívánt értekezni, ha ismert volna
figyelemre érdemes példákat. Később a szakma emberei az egyházi beszédet
úgyszólván leradírozták a historia litteraria térképéről. Komolyabb meg
tárgyalás csak Bornemiszáról és Pázmányról van, utódaikról csupán egy
két szó, a 19. század hitszónoklatáról pedig semmi. Hit dolga, nem iroda
lom; mi köze hozzá az irodalomtörténésznek?

Annyi igaz, hogya 18. század vége felé, épp amikor tömegesen kezdtek
megjelenni prédikációgyf1jtemények, ez anagymúltú mf1faj már alig-alig
irodalom. Kikopott, elt űni belőle az, ami irodalommá tette: a leleményes
hermeneutika, az ékességes retorika; a 19. században pedig, bármelyik fe
lekezetnél, az egyházi beszéd már csak köznapi erkölcsi tanácsok monoton
morzsolgatása.

De van néhány kivétel: például Édes János.
Papi család tagja. Az apa Édes Gergely, református lelkész és szorgal

mas poéta, akit Kazinczy nemigen kedvelt, de figyelemmel kísért. A két
fiú, Albert és János, szintén lelkész és hébe-hóba költő.

A fiatalon elhunyt Édes János egyetlen könyve: Egyházi beszédei,
(Miskolc, 1844) Bár a templomi szónoklat a protestánsoknál már koráb
ban kezdett jOlvenni világi, főként természettudományos elemeket, és
szabadabb szellemben, ha nem is a felvilágosodás szellemében, adta elő

gyakorlati erkölcstanítását, Édes János mégis nagy meglepetéssel szo}gál.
Huszonhat beszédében a reformkor szólal meg. A reformkor le~emesebb

eszményei, társadalomjavító igyekezete, politikai szójárása. Edes János
h ű papja volt vallásának, prédikált bf1nbánatról és jOltámadásról, lelki
vakokról és a Megváltó kínhaláláról, de mindezen közben huszonnyolc
szor írta le ezt a szót: közjó, és jónéhányszor rokonait: közboldogság,
közügy, közhasznú, közakarat, közjövedelem, kiizpénztár, köz-tehervise
lők. "Hol a Jézus szelíd lelke uralkodik, hol ő a király, ott a fejedelem is
csak úgy tekinti magát, mint első polgár, ki szintúgy, mint utolsó job
bágya, alatta van a törvénynek, alatta a minden népek köz-uralkodójá
nak, a közvéleménynek..." A .szereiett haza", az "édes nemzet" reformo-

453



kat kíván, reformokat óhajt a prédikátor is, Jézustól véve példát, ki maga
volt "a legnagyobb ember- s reformbarát", a "názáreti reform-hős"!

Édes Jánosnál sorra megjelennek a reformkor publicisztikájának tár
gyai: népnevelés, börtönügy, lrland, főúri abszentizmus, Akadémia, gaz
dasági intézetek, takarék-magtárak; megjelennek a nagy költői témák: a
tiszta erkölcs (Berzsenyi), a Messiás-sors (Petőfi), az elvetett mag (Köl
csey) - szabad-e kirekeszteni ezt a derék prédikátort a reformkor irodal
mából?

Ráadásul kitűnő stiliszta volt.

Nincs, nem is lehet nyomorúbb sors a vakságnál. El van a vak
elől zárva ez a teremtett nagy világ minden tündöklő szépségével
s pompájával, nem virít neki a szemérmes szegfű, büszke tulipán,
a virágok királynéja: a piros rózsa, nem neki kél föl ragyogó
pompájában az arany szín-korány - habár érzi is a serkedő nap
melegét - nem neki csillámlanak a nyári reggel fényében tükrö
ző harmatnak ezüstszín csöppei, nem neki ragyognak az ég kerek
boltozatán rezgő csillagok, nem reá mosolyg a szelíd hold, nem
tud különbséget tenni a színek között, hiába pirúl el előtte a meg
dicsért ártatlanság, ő nem látja azt, hiába borítja el a szégyen vö
rös színe a rajtakapott bűnöst, ő nem látja azt, hiába sápad el
előtte a bánatos arc, hiába hullatja titkos könyűit a szomorú
szem, ő nem látja azt, hiába sárgúl el epésen előtte az irigység, ő

nem látja azt. Nem szemléli ő a villámások gyönyörű játékát, ő

csak mennydörgések rendítő szavában ismeri ama Hatalmast,
nem csillámlik neki fű szálain a fénybogár, örök éj van előtte, s
annak homályában vezető nélkül ütközik, botorkáz, eltántorodik,
öszvezúzza magát. Mondják. az ismeretlen dolgot nem szoktuk
kívánni - miért kívánja hát a vak az előtte ismeretlen termé
szetet ismérni? Miért óhajtja szemei megnyílását? Óh! ez a soha
ki nem elégíthető kívánság s tudat, hogy vággyal bírunk, mi talán
sohasem teljesűlend, valóságos gyötrelem, valóságos kín. Ily nyo
morúk kiáltának Jézushoz, keresztyének, Jeruzsálembe indultakor,
ily nyomorúkat gyógyított meg ő. Jertek, lássunk mi is ily jóltévő

munkához, gyógyítsunk vakokat, lelki vakokat ez órában, tudat
ván velük, hol van vakságuk oka.

Négyrendbeli vakok tűnnek előnkbe a lelki vakságbul: termé
szet vakjai, vallásos, erkölcsi és polgári vakok.

1. Természet vakjai. Ezeken értjük azokat, kik a természet tör
vényeivel ismeretlenek, ismeretlenek az ok és következés közti
öszveköttetéssel, a természet míveinek eredetét kimagyarázni
nem tudják, a babonásokat és végre a természet titkaiban járatla
nokat. Világosság Istene! Mennyi tudatlanság, mennyi vakság!
Fogy ugyan, fogy naponkint a setétség országa, sok balvéleményt
lerontott, sok tévelygést száműzött ugyan már a világosság lelke,
legalább már a törvényszékeken nem ül a babona, az izzó tűz s
forró víz ítélete, de mégis sokezer lelkeket még a míveltebbek
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közűl is lekötve tart a babona vaslánca. Nem szólok itt azokrúl,
kikhez a tudomány s világosodás el nem juthata, kik nem dicsek
szenek Galileikkel, Kastnerekkel. Verulamikkal, Franklinokkal,
Linnékkel; nem szólok azokrúl, kikhez mintegy maga a vallás
édesgeti oda a babonát, csak azokrúl szólok, kik világosodással s
míveltséggel kérkednek. Nincs-e még fönn a lelkek hazajárásárúli
képtelen babona? Nincs-e meg az igaz Istent meggyalázó szeren
cse- s jövendőmondás, minek nemcsak az endorbeli boszorkány
túl tudakozódó Saul, hanem sok mai míveltnek látszó ember is
hitelt ád, s érje szerencsétlenség vagy nyavalya, ámító cinkosok
hoz folyamodik, holott jövendőt tudni, emberi szív titkaiba belát
hatni egy halandónak sem adatott, s Istent gyalázza meg, lsten el
len vét, aki isteni tulajdont halandóra ruház, kinek néha vaktában
szava beteljesedik. Nem titokteljesen folyamodnak-e jövendőt ha
zudó naptárakhoz az emberek? Nincs-e meg mívelt rendnél is a
nevetséges babona tízenhármas számtúl függeszteni föl az élet s
halál terjedését? Holott mi köze számnak a halállal? Nem jöven
dölgetnek-e az emberek ma is látnoki szellemmel éhséget, hada
kat, döghalált egy üstökös föltűntekor, egy napsötétülés idején;
holott mi köze e természeti tüneményeknek a fejdelmek s népek
gondolkozásával s forradalmaival? Az üstökösök eljárnak útju
kon, föltűnnek, mikor kerengő futásuk felénk tart, mint föltűnt

hozzánk legközelebb is egy, mihez hasonló nagyságú most 74 éve
volt, anélkül, hogy tudnák vagy gondolnának vele, mit mívelnek
e homályos, a nagy s mérhetlen üregben szembe is alig tűnő pa
rányi földgömbön az emberek. Látjátok, mennyi vakság, minek
mind a természet törvényéveli ismeretlenség az oka. De mennyi
vakság még tudósainknál s bölcseinknél is! Mikor mondhatják
még ezek is el, hogy ők többé nem vélekednek, nem gyanítnak,
hanem tiszta s cáfolhatlan igazságokat tanítnak? mikor tudják .
igazán meghatározni: mi a földrengés, mi van a mérhetlen világo
kon belől, mi az emberi lélek? s több ezernyi ezer titkokat. Ah! Jé
zus, Dávidnak fia! Könyörülj tudatlanokon s tudósokon, együ
gyűkön, bölcseken egyaránt, oszlasd el a lelki vakságot!

2. Vallásos vakok. Kérkedünk, hogy mi vagyunk az igaz hit bir
tokában, hogy mi imádjuk a lelkek atyját lélekben s igazságban
tökéletesen. Hiú dicsekvés! Hatezer éve már, hogy közelge tünk
Istenhez, mégis őt, ki nem messze van mindenikünktőlPál apos
tol szava szerint, csak kevésbé ismérjük. Nem szólok itt az osz
tyákrúl, ki magával vadászatra kiviszi istenét, nem a braminrúl,
ki vakító papja legutálatosabb maradványát szent ereklye gya
nánt tekinti, nem az indusról, ki fejér elefántja előtt imádkozik, a
géberrűl, ki a napot s lobogó tüzét tartja istenének, nem Moha
med követőjérűl, ki a más életben hetven hurija mellett szerel
meskedve szürcsöli mákonyitalát, nem a Szenegál s Niger melletti
nyomorú fekete rabszolgákrúl, kik keserves rabságukban azzal vi
gasztalják magukat, hogy lelkük végre, majd ha megszabadulán-
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danak a fejér emberek kínzásaik alól, tarka madár alakjában átre
pűlend a mérhetlen óceánon, hogy a honi fák ágain örvendve ug
ráljon, itt én csak a keresztyén hitben vakoskodókat említem.
Hány hiszi köztünk, kik világosodással kérkedni oly igen szere
tünk, s minden tanításunkkal is e hitbeli vakságot belőle ki nem
gyógyíthatjuk, hogy minden föltét nélkül határtalan a Jézus érde
me, mely a megátalkodott, megrögzött gonosztévőt is üdvözíthe
ti? Hány hiszi, hogy puszta templomgyakorlás, "Uram! uram!"
kiáltás, szent könyvek olvasása, szent jegyekkel élés üdvözít, ha a
közönséges életben csalárdok, titkos vagy nyilvános tolvajok, rá
galmazók, irigyek, fösvények vagyunk is; hány hiszi, hogy a ha
lálos betegnek nyavalyája ellen is használ az Úrvacsorája vétele,
hogy a betegérti imádkoztatás a halált is elfordíthatja, s ugyan
azért csak az utolsó pillanatban könyörögtetnek érte? Hány vallja
szájjal, hogy a vízzel hintés nem üdvözít, mégis, ha gyermeke
történetbü1 e szertartás nélkül talál elhalni, kárhoztatja a körülmé
nyeket, az egyházi szolgát, sőt magát Istent is; hány hiszi, hogy
halandó bűnös bűnöket bocsáthat s csalhatlan? Hány hiszi bosz
szúállónak Istent azért, mert néhol az emberi erőtlen nyelv őt, az
igazságos bírót, máskint nem tudja nevezni; ugyanazért hány esd
neki a jó atyának, hogy ellenein álljon bosszút, őket büntesse
meg? Minek az efféle zsidós kifejezés: magyarok Istene! nemzetünk
Istene!? - holott Isten különbség nélkül minden embernek, min
den hazának, minden nemzetnek Istene. Hát a tudós fők közt
mennyi tév, mennyi vakság?! Hány bolondúl meg az írás szavai
szerint a nagy bölcsesség miatt annyira, hogy vaktörténetet hisz
ott, hol a bölcs gondviselés nyomai kétségtelenek; vessző által be
lénk vert álszemérem ott, hol igazán ítélő lelkiisméret van; örök
semmivélétet gyanít ott, hol örök élet, örök igazság van. Jézus,
Dávidnak fia, könyörülj rajtunk, nyomorú vakokont

3. Erkölcsi vakok. Az erkölcsi vakság önkínt foly a hit vakságá
búl, mert az értelem és szív iker-rokonok. Hány van még ma is
egész nemzet szinte, mint egyes ember, ki magát mások kizárásá
val Isten választottjának tartja; hány van, aki állítja ugyan, hogy
szereti felebarátjait, de különbséget tesz azok között nemzeti vagy
egyházi tekintetben; hány van, ki jól tesz embertársával, de csak
az enyim s tiéd-ig, mint madár a búzaszemig; hány van szüléit ér
zékenyen tisztelő, de ha gazdag örökséget vár azokrúl, kora-halá
lukat óhajtja; hány van, aki véreitül érzékenyen szok elváláskor
búcsút venni, könnyeket is hullat a távozókra, de azért osztálykor
esküdt ellensége azoknak; hány van, ki forrón öleli hitvesét, de
azért ha erszény apad, kincs fogy, üldözi azt; hány van, ki neveli
gyermekét, mert szokás, de azért azt tartja: ne legyen apjánál kü
lönb ember. Hány van, ki érzékeny beszédet tart, szívet rendítő

kifejezésekkel él, midőn a nyomorúk sorsát rajzolja, s a könyör
mennyei érzelmét írja le, de ha csak fillért kell is vetni a szenve
dő emberiség enyhítésére, görcsösen húzódnak öszve kezei. Hány
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bíró van, ki lélekisméretes kötelességének tartja az igazság szere
tetét, mégis, ha keresztyénnek nem keresztyénnel, hitsorsosának
ellenkező vallásúval, nemesnek pórral, gazdagnak szegénnyel,
gyámnak árvával van ügye, előtte mindig a nem keresztyén, a
pór, a szegény, az árva veszít. - Isten! Világosítsd föl ez erkölcsi
vakokat, nyisd föl szemeiket! Jézus, Dávid fia! Könyörülj rajtunk,
mert ezeket gyógyítani a te kegyelmeden kívül bárki is elégtelen.

4. Polgári oakok. Hány nemzet van, mely a kényúr zsarnoksága
alatt boldognak érzi magát, mert évezredek olta megszokta emel
ni annak terhelő, metszve szorító vasláncait, hol halálos vétek
gondolkozni, fejdelem s törvény elleni bún szóllani; hány nemzet
van ellenben, mely féktelenűl s korlátlanúl megosztja a végrehajtó
s törvénytévő hatalmat a tudatlan, az aljas néppel, s robespierre-i,
marat-i vérnyomokat lát naponkint? Hány van, ki érzi s tudja,
hogy a jog teherrel jár a legigazságosabb természeti törvény sze
rint, mégis maga csak kiváltságot igényel teher nélkül, mást te
herhordó barommá alacsonyít jog nélkül. Hány van, ki meggyő
ződött, hogy ott honol a nemzeti jólét, hol minden honfi édes
gyermek, mégis magának erővel is kivívja az elsőségi jogot, más
nak hitvány pépet hagyva. Hány van, ki vív, harcol a közjö mel
lett, de ha tettre kerűl a dolog, rejtekbe vonúl, hogy föl ne keres
tessék. Hány néposztály van, mely hisz az elragadtatásig a ma
gukból lármát ütő sarlatán honfiaknak, kik buzognak az igazság
mellett, mert mag van benne, kik lármáznak, hogy szembetúnje
nek, mert hivatalra vágynak, s rájuk illik: támadnak hamis Krisz
tusok és próféták, kik nagy jeleket s csodákat tesznek, hogy elhi
tessék, ha lehetne a választottakat is, de őrözködjetek a bárány
bőrbe öltözött farkasoktúl, az ilyenek miatt veszett el Jeruzsálem.

Jézus! hatalmas orvos! ki jeruzsálemi utadban a vakokat meg
gyógyítád, jöjj el! gyógyítsd meg e sokrendbelí vakokat a te vilá
gosító beszédeddel s Szent Lelkeddel, világosítsd meg a tudatlan
községet, hitem sorsosait, különösen édes nemzetemet, szeretett
hazámat, hogy ennek minden polgára általláthassa ami üdvére
való, hogy boldog legyen ebben fejdelem, alattvaló, hogy fölvirá
gozzék ennek polgári alkotmánya, hogy legyen ez a te választott
néped. Amen.
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