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Illyés István lelki
ajándékai
Az akadémiai magyar irodalomtörténet (vulgo Spenót) igen szűkmar

kúan bánik az egyházi irodalommal. Illyés István (1650-1711) még
viszonylag jól járt: tizennyolc sor ismertetést kapott, de csak mint
templomi énekek szerzője; arról, hogy több kötet prédikációja is
megjelent, egy szó sem esik. Nem sorolom Illyés Istvánt legna
gyobb hitszónokaink (Pázmány, Landovics, Szabó István stb.) közé,
de az bizonyos, hogy méltó hely illetné meg az egyházi beszéd 
s általában irodalmunk - történetében, kihagyni onnét a nemzeti
kultúra vesztesége. Meggyőzhet erről - sok más mellett - kiska
rácsony, azaz újév napjára írt második prédikációja.

170S-ban jelent meg, de korábban, a századfordulóra készült, a
mostani ezredfordulón tehát épp háromszáz éves. Mivel az év el
ső napján az egyház Jézus nevenapját ünnepli, ez a tárgya a pré
dikációnak.

Ismerünk dicsőséges neveket a történelemből (így kezdi): Nagy
Sándorét, Attiláét, de a legdicsőbb név Jézusé. Tarnerlánról je
gyezték föl, hogy újévkor arany betűkkel írt nevét hordoztatta
meg a nép előtt, boldog aranyas esztendő jövendölése végett;
mennyivel boldogabb jövendőt ígér nekünk drága nevével a mi
királyunk, az üdvözítő Jézus, "ebben a mái napon elkezdetett,
ezerhétszázon fellyül első esztendőben, a tizennyolcadik, immár
bélépett új saeculumban, s abban is, amellyet várunk, az örökké
való saeculumban". A szokásos újévi téma összekapcsolása a nap
tári fordulóval (melyet más prédikátor nem említ) Illyés István
eredeti ötletének látszik.

Újév ünnepe a régi Magyarországon az ajándékozás napja. Bár
e szokás az antik Rómában sem volt ismeretlen, magyar sajátos
ságnak tartották, s divatját az egyház sokáig megőrizte. Némely
kor a míséző pap valódi ajándékokat osztott szét hívei között;
gyakrabban jelképes, lelki ajándékokat. A szétosztás társadalmi
rang vagy egyéb csoportosító tényezők szerint történt. Kit milyen
ajándék illet meg, azt a prédikációban indokolni kellett. Ily mó
don az egyházi beszédnek egy különleges szövegtípusa keletke
zett, mely valóban hazai sajátságokat mutat, s valószínűleg hazai
lelemény.

Az első beszédet az újévi ajándékozásról a nagy katolikus hit
szónok: Telegdi Miklós mondotta, s utána hosszú sor követte a
múlt század elejéig. E beszédek kidolgozása többnyire nagyon
szellemes. Csúzy Zsigmond ajándékai között például van mandu-
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lafa, kertészkés. pásztortáska stb., mind jelképes értelemmel. Ily
lyés István egyszerűbben oldotta meg feladatát: mindenkinek
egyféle ajándékot adott, Jézus nevét. lINomen hoc admirabile 
idézi Aquinói Szent Tamást - a Jézus nevének csudálatos ereje a
bűnösöket igazulásra juttatja, az igazakat vigasztalja, a késértet
szenvedőket segétí, és mind, akik őtet segétségül hívják, üdvözíti.
Ezek ha így vannak (folytatja a saját gondolatával, melyet a be
széd elején már egyszer elmondott), bizony tehát szerencsés, ból
dog és üdvösséges nagy sok jókat remélhetünk és ígérhetünk mi
magunknak a Jézus dicsőséges nevének megböcsülhetetlen drága
kincséből, felséges nagy erejéből, ebben az új esztendőben, új sae
culumban és a jövendő örökkévalóban. E' légyen azért a mi je
lünk, mellyet a szeretet aranyával szívünkbe béírván, mindenkor
szemünk előtt viseljünk, és abból arany esztendőket magunknak
jövendöljünk." Miután a szónok a megismételt naptári motívum
mal szilárd szerkezetbe foglalta beszéde első felét, következik a
második rész: a Jézus nevével megajándékozottak tíz csoportjá
nak felsorolása.

Ezt a szép, háromszáz éves szöveget teljes egészében közlöm.
"...régi szokás szerént én is ma az én kedves hallgatóimat meg

ajándékozom. Nem is mást, hanem ugyanezen szent nevet, a Jé
zus nevét adom néktek újesztendői ajándékban, mert ennél bö
csülletesebbet, drágábbat és hasznosabbat nem találok. Először

azért ajándékozom én ezt a szent nevet a tiszteletes egyházi ren
deknek, praelatusoknak, lelkipásztoroknak, úgymint Jó Pásztort,
mert ő magát annak nevezte, és pásztori méltóságos tisztit igazán
és ugyan valóban végbe vitte, midőn az egy elveszett juhot, az
emberi nemzetet gondos nagy fáradsággal kereste, vállaira felvet
te, legeltette, szorgalmatos gondját viselte, példát adván a lelki
pásztoroknak, az ő pásztorságok alá bízatott nyájjal mint kelljen
nékik bánniok, úgymint kemény számadásra köteles őrállóknak.

A világi tekéntetes felsőknek, népek fejeinek, úgy a böcsülletes
nemes magistratusnak adom én (másodszor) újesztendői ajándé
kul ugyanezt, a Jézus nevét, úgymint Igazságot, mert ez is az ő

titulusa. Kiről Isaiás mondotta: ]udicabit in justitia pauperes, et arga
et in aequitate pro mansoetis terrae; Igazságban itíli a szegényeket,
és igazság szerént dorgál a földnek szelídiért. Miképpen dorgálta
Isaiásnál amazokat, kik az árvának nem itíltek, és az özvegynek
ügye bé nem ment hozzájok. És nem sokkal alább azokat, kik
megigazították az istentelent az ajándékért, és az igaznak igazsá
gát elvették tőle.

A magistratusi jurisdictio, vagyis hatalom alatt lévő községet is
itten ki nem felejtem. Ezeknek is azért (harmadszor) az Engedel
mes Jézust ajándékozom. Erat subditus illis - azt írja felőle az
evangelista, hogy az ő gondviselő szüléinek engedelmes volt. Má
sutt pedig: az adópénzt, noha szabados volt attól, megfizette,
hogy a vámos tiszteket meg ne botránkoztassa. Kötelesek a hatal-
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masság alatt valók az engedelmességre (azt mondja Szent Pál),
mert nincs hatalrmasság, hanem az Istentől. Azokáért aki ellene
áll a hatalmasságnak, ez Isten rendelésének áll ellene, és kárhoza
tot szerez magának.

A keresztyén vitézek is (negyedszer), kik pro aris et focis a szent
religio mellett, és hazánk oltalmáért véreket kiontani, életeket le
tenni készek, újesztendői ajándékra érdemesek. Bátor és erős szí
vűnek kell lenni a vitéznek, nem is találják fel azt jobban, mint a
Jézus nevében. Mert írva vagyon: Turris fortissima nomen Domini;
Igen erős torony, erős bástya az Úr neve. Ehhez azért folyamod
janak a vitézek, hogy midőn az ő ellenségek in curribus et equis;
szekerekben bíznak és lovakban, ők az Úr Jézus nevében kérjenek
segétséget, és miként a vitéz Dávid Góliát ellen, a seregek Urának
nevében legyenek győzedelrmesek.

Ti is immár (ötödször) jámbor házasok, ajándék nélkül ne ma
radjatokVagyon is bizony szükségtek ollyan ajándékra, melly a
házasságbéli kemény kereszteket, és amint szent Pál szól: iribula
tionem carnis, testi gyötrelmeket enyhítse, könnyebbítse. Illyen a
Jézus neve, ki a galileai Kána-béli megfogyatkozott menyegzőben
az ízetlen hideg vizet, a házasságbéli sok ízetlenségeknek képező

symbolumát jó ízű itallá, gyönyörködtető és szíveket melegítő jó
borrá változtatta.

Abban is pedig (hatodszor) tudatlan nem vagyok, hogy az öz
vegyek vigasztalás nélkül szűkölködnek. Valóban bizony vigasz
taló a Jézus neve, kiről - úgy jut eszembe - olvastam együtt,
hogy akiket Názáretben (az hol nevelkedett) valami szomorúság
olykor ért, nem másutt, hanem Jézusnál, a Mária és József fiánál
kerestek vigasztalást. Eamus ad fílium Mariae et Joseph, et ipse con
solabitur nos. E' légyen azért ma az újesztendői ajándék a szorno
rú özvegyeknek, hogy ők is mondhassák a prófétával: Exultabo in
Deo Jesu meo; vigadok az én Istenemben, az én Jézusomban.
Egyébaránt amely özvegy másban keresi vigasságát, vivens mortua
est; élvén megholt - azt mondja Szent Pál.

S hát immár (hetedszer) a szüzeknek mit adjak ajándékban? Vi
rágot adok: a szüzek és minden igaz lelkek vőlegényét. Aki ma
gát Lilium connallium. gyöngyvirágnak nevezte. És ímé, noha téli
időben kinyílt ez a gyöngyvirág a Jesse gyökeréből Betlehemben.
Ezt azért, ezt tegyék fejek felibe, szépen illatozó bokréta gyanánt
a tiszta életű ifiú legények, és fejeket ékesítő koszorú gyanánt a
szűz leányzók, és megemlékezzenek arról, hogy az ő szüzessé
geknek fejér liliomát bé ne mocskolják, meg ne ferteztessék.

A míves mesterembereknek (nyolcadszor) és egyéb munkások
nak azt ajándékozom, aki Fabri Filius, ács ember fiának - Szent
Máténál -, ácsmívesnek - Szerit Márknál - neveztetett. Ez pe
dig az ajándék arra szolgál nékik, hogy a magok munkájában és
szorgalmatosságában ne bízzanak, hanem a Jézus nevében
eresszék meg Péterrel az ő hálójokat.
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Minthogy pedig (kilencedszer) szűkölködő szegények is közöt
tünk vannak, ezeket is ajándék nélkül nem hagyom. Azt adom
nékik ajándékul, akiben az Isten gazdagságinak kincsei elrejtve
vannak. És aki dives in omnes, gazdag mindnyájokhoz, akik őtet

segétségül híják.
Végre (tizedszer) közönséggel minden híveknek adok ajándé

kot: olly ajándékot, amellyben ki-ki ami nélkül szűkölködik, az
Atya mindenható Úr Istentől megnyerheti. A nyavalyás beteg
egészséget, a háborúság-szenvedő szabadúlást, a bűnös igazúlást,
az igaz vigasztalást, és ezeket ugyanez életben; a másvilágon pe
dig az örök boldogságot. Mert maga mondotta az Evangelium
ban: Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis; Ha mit ké
rendetek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Oh, légyen
úgy! Amen."
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