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TÓTH KÁL MÁN

Gyõr és vi dé ke
Kis Já nos „Em lé ke zé sei”-ben

„Fogsz örök re bá jo ló kel lem ben
Él ni em lé ke ze tem ben,
Gyõr, ’s fog él ni tájod is ve led;
Idõm ár ja bár mi’ kép si es sen,
Birtokimból bár mit el te mes sen, 
Hû szivemben lessz em lék je led. –
Sok olly kutfõ, mellybõl me rí tet tem
Édes gyö nyört, már kiapadott:
Ezer ró’sa, mellyet ná lad szed tem,
Her va dat lan mar adott. [...]”

Kis Já nos: Gyõr és a gyõ ri vi dék1

„[...] Már hu sza dik esz ten dõ met él tem, ’s még Sop ro-
non  kivül egy vá rost sem lát tam, ki vé ve a’ szü lõ föl dem hez 
kö zel fek võ Pá pát. 1790-ben az atyám nak Gyõr ben dol ga
le vén el vitt ma gá val. [...] Nyá ri  kel le mes nap ’s ün nep 
le vén, estve fe lé sok uri sze mé lye ket mind két nem be li e-
ket lát tam sé tál ni, kik több nyi re ma gya rul be szél get tek 
egy más sal. Ez ve lem, ki még ad dig vá ro si elõ ke lõ rend-
be li ek tõl csak né met nyel vet hal lot tam, Gyõrt na gyon 
megszeretteté ’s ben nem igen buz gó óhaj tást gerjeszte, 
hogy va la ha Gyõr nek la ko sa le het nék. [...]” – ol vas hat juk 
Kis Já nos (1770–1846) job bágy szár ma zá sú evan gé li kus 
püs pök-köl tõ val lo má sát Em lé ke zé se i ben.2 El ér te, amit 
sze re tett vol na, Gyõr la ko sa le he tett ide ig le nes, majd 
vá lasz tott pro fes  szor ként. A gyõ ri lég kör „[...] Ezer ró’sa, 
mellyet ná lad szed tem, / Her va dat lan mar adott [...]” 
Kis Já nos szá má ra ér ték adó volt és sok örö met oko zott,
– er re utal nak a mot tó idé zett so rai is. Az Em lé ke zé se i ben
ki emelt sze re pet ját szó gyõ ri em lé ke ket je le ne tek, szi tu á ci-
ók kép sze rû em lé ke ze te ként idé zi fel Kis Já nos, te hát nem 
te kint he tõk értéksemlegesnek. Ez ál tal a tör té nés da ra bok, 
me lye ket a ba rá tok, is me rõ sök, tár sa dal mi kap cso la tok, 
el vá rá sok al kot nak, egy sze rû tör té nés ként be töl tött je len-
tõ sé gü ket meg ha la dó je len té sek kel ru ház tat nak fel. 

Jel zés ér té kû a „vá ro si elõ ke lõ rend be li ek kel” va ló 
ta lál ko zá sa i nak meg örö kí té se. Kü lön ki eme li Róth tá bor-
nok fe le sé gé nek, Podmaniczky Jo han na bá ró nõ nek ös  sze-
jö ve te le it. A bá ró nõ az evan gé li kus egy ház patrónája is 
volt, gon dol ko dás mód ja túl lé pett a ren di ho va tar to zás 
ha tá ra in, tár sas ös  sze jö ve te le in a tu do má nyok or szá gá ban  
va ló jár tas ság, az ész sze re pét ér té ke lõ gon dol ko dás is 
ér vé nye sült ven dé gei meg vá lasz tá sá ban, nem csak a ne me-
si szár ma zás.  „[...] Eze ket a vá ros mind két ne mû je le sebb-
jei ’s miveltebbei gyak ran szok ták lá to gat ni, s’ mint hogy 
közöttök én is, mint a’ há zi két urfiak’ nevelõjöknek – fel-
ügye lõ je ’s csak nem min den hé ten asz ta li ven dég, gyak ran 

meg for dul tam, azért az illy  vá lo ga tott tár sa sá gok’ örö me-
i ben s’ hasz na i ban is ré sze sül tem. Itt gyak ran az is em le-
get te tett, melly sok ban hát ra van nem ze tünk más mívelt 
nem ze tek hez ké pest, ’s melly sok fé le ja ví tá sok vol ná nak 
ha zánk ban szük sé ge sek. [...]”3 A szál lás adó gaz dá já nál, 
Kenesey Gás pár táb la bí ró nál meg for du ló vár me gyei tiszt-
vi se lõk tár sa sá gá ban tör tén tek rõl pe dig így ír: „Gaz dá mat 
né hány vár me gyei tiszt vi se lõk kü lö nö sen az ak ko ri má sod 
al-ispán ’s egy fõ bí ró gyak ran meglátogaták ’s ná la ma go-
kat be szél ge tés sel, ’s ot tan ot tan ár tat lan kár tyá zás sal is 
mulaták. Ezek némellykor ve lem is be szél ge tés be bocsát-
kozának. Kü lö nö sen Györ gyi fõ bí ró, [...] nagy gond dal 
kér de zõs kö dött né met or szá gi ta pasz ta lá sa im felõl.[...]”4

Gyõr bõl lá to gat ja meg aty ja föl des urát, gróf Fes te tics 
Ig ná cot, a ka to li kus fõ urat Egye den, aki nél ugyan csak 
meg ta pasz tal ja a ta nult em be rek meg be csü lé sét: „[...]
Ezen utam’ al kal má val tet tem leg el sõ ben gróf Fes te tics 
Ig nác nál is, az atyám föl des urá nál, sze mé lyes tisz te le te-
met. Ez a’ mél tó ság azt min den re mé nye met fe lül ha la dó 
ked ves ség gel fo gad ta. Nem csak ebéd jé re meg ma rasz tott 
’s az ebéd után ak kor épü lõ ’s épí tés vé gé hez kö ze lí tõ kas té-
lyá nak és kert jé nek min den ré sze it meg mu to gat ta, kü lö nö-
sen biblióthekáját meg lát tat ta ’s le bo csát ko zó be szé dé vel 
sokképen ma gá hoz édes ge tett, ha nem elbucsuzásomkor 
egy be cses fran cia mun ká nak aján dé ko zá sa mel lett azt 
is meg hagy ta, hogy több szer is mi kor le het hoz zá men jek 
’s va la mi kor Egyed fe lé lesz utam, min den kor egye ne sen 
hoz zá szálljak.[...]”5

Tár sa dal mi kö te le zett sé gei kö zül az evan gé li kus gyü le-
ke ze tet al ko tó csa lá dok tár sa sá gi éle té be va ló be kap cso ló-
dá sá ról ír még hos  szab ban, amely egyút tal hi va tá sá val já ró 
kö te le zett ség is volt: „[...] Ide ig le nes professorságomban 
azért, hogy sem mi lá to ga tá so kat sem tet tem, az el len fél nél 
[akik nem ér tet tek egyet ki ne ve zé sé vel – T. K.] az a’ gya-
nú támada, vagy leg alább el le nem vád kép az nyilatkozék,

1  Klio, vagy lé lek-ne me sí tõ, részént ere de ti részént for dí tott, da ra bok kö tött és kö tet len be széd ben. Ki ad ta Kis Já nos. Gyõr ben, 1825. Ludvigh  
Sá mu el könyvárosnál, 3.

2 Kis Já nos Superintendens’ Em lé ke zé sei éle té bõl. Ma ga ál tal fel je gyez ve. El sõ köz le mény, Sop ron, 1845, 66.
3 Kis Já nos 1845,  i. m., 138.
4 Kis Já nos 1845,  i. m., 137.
5 Kis Já nos 1845,  i. m., 145.
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hogy vagy kü lönc nek ’s va donc nak, vagy tár sal ko dást 
gyülölõnek kell len nem; ollyan professor vol na pe dig 
óhaj tan dó, ki velök, fe le sé ge ik kel ’s le á nya ik kal is ké pes
len ne tár sal kod ni. [...] általak na gyon nyá ja san ’s le kö te le-
zõ ud va ri as ság gal fogadtatám. [...]”6

Kis Já nos fi gyel me azon ban szé le sebb kör re is ki ter jed. 
Ér ték adó nak lát ja a Gyõr kö rü li tér ség fej lesz tõ mun ká la to-
kat is: „[...] A’ Sop ron ból Pá pa fe lé me nõ ország-ut, gyer-
mek ko rom ban kü lö nö sen Ka pu vár tól fog va Marczaltõig 
na gyon nyo mo rult ál la pot ban volt; an nak iga zí tá sát ek kor 
vevék  mind a’ ne mes vár me gye, mind az il le tõ föl des 
urak ko mo lyan mun ká ba. Gróf Amade An tal Marczaltõ 
föl des ura nem elé ged vén meg az zal, hogy a’ Marczal 
pos vá nya in csa tor ná kat huzatott, Marczaltõtõl fog va a’ 
keszei ha tá rig olly töl tött utat is csináltata, mellynek azon 
a’ tá jon pár ja nem ta lál ta tott. Fö lül rõl pe dig a’ vár me gye 
ré szé rõl a’ ja ví tás a’ Szanyi ha tá rig már nagy részént vég-
hez ment.[...]”7

Tu dó sít a gyõrvidéki szõ lõ mû ve lõ zsel lé rek éle té rõl is, 
akik áru ik kal el ju tot tak a vá ros ba, ami az zal járt, hogy „[...] 
nem nyom ta õket szer fe lett nagy sze gény ség ’s egy szer smind 
e’ köz le ke dés nél fog va er köl cse i ket is ke ve sebb dur va ság 
billyegezte, mint el szi ge telt sé gek gon dol tat hat ná. [...]”8

A ki vá lasz tott tör té nés-mo za i kok az író ál tal su gallt
ren de zõ elv je gyé ben Kis Já nos nak azt a kor ta pasz ta la tát 
tük rö zik, mi sze rint leg alább is Gyõr ben és kör nyé kén érez-
he tõ, hogy a ne mes ség és az al sóbb nép osz tály ok kö zöt ti 
tá vol ság ket tõs ér te lem ben is csök kent, a tu do má nyok 
te rén va ló ki vá ló ság meg te rem ti a tár sa dal mi elõ re lé pés 
le he tõ sé gét, de a tu do má nyok mû ve lé se eme li is az ál ta lá-
nos bol dog ság szint jét.

Kis Já nos Em lé ke zé sei Gyõr rõl és vi dé ké rõl más for má-
ban is ad nak kor tör té ne ti in for má ci ó kat, csak rej tet teb ben, 
a kor raj zot az ön élet raj zi ele mek be ol vaszt va. A gyö ke rek 
és a gyer mek kor le írá sá ra szol gá ló rész le tek sze lek ci ó já-
nak nagy a tét je: „[...] az egész em be ri élet’ sze ren csé jé-
nek vagy sze ren csét len sé gé nek alap ja a’ gyen ge gyer me ki 
kor ban vet te tik meg [...]”9 – vall ja az író. En nek kap csán
fon tos nak tart ja ki emel ni, hogy Gyõr von zás kör ze té ben 
szü le tett „[...] Sopronvármegye’ Szent And rás ne vû hely sé-
gé ben a’ ter mé keny Rá ba köz al só szé lén, mind a’ Rá bá hoz 
mind a’ Mar cal hoz kö zel, Vas-, Veszprim- és Gyõr-vár me-
gyék’ tõs szomszédságában[...]”10

A csa lá dot be mu ta tó rész le tek ben nagy sze re pet ját szik 
a kör nye zet vé le ke dé se is a sa ját ta pasz ta lat hi á nyá ban, ill. 
mel lett. Fel tû nõ, hogy a nagy szü lõk meg íté lé sé ben mérv-
adó a ta nu lás és a ren de zett gaz da ság: „[…] Szü le im há zá-
ról má sok tól sem hal lot tam so ha sem mit mást, mint jót, 
ma gam pe dig sa ját ta pasz ta lá som után igen sok szé pet és 
jót mond ha tok […] nagy anyám nak, kit én nem esmertem, 
na gyon jó ra va ló as  szony nak kel lett len ni; mert nem csak 

min den gyer me ke it (no ha ak kor a’ hely ség ben 
csak a’ katholikusok birtak os ko lá val) ol va sás-
ra, ’s ré szint írás ra is meg ta nít tat ta, ha nem a’ 
kis gaz da sá got is ha lá la után jó kar ban hagy ta. 
[...]”11 Ugyan ak kor nagy báty ja és aty ja jel lem-
zé sé nél ki emelt sze re pet kap meg élt ke resz tény sé gük is, 
ame lyet  Kis Já nos az iro da lom egye te mes sé gé ben jel le-
mez ve mu tat be – nagy báty ját, a köz ség és ek lé zsia meg-
be csült elöl já ró ját Vol taire Ver gi li us ra és Ci ce ró ra uta ló 
so ra i val, édes ap já nak buz gó áhí ta tos sá gát pe dig, mely nek  
„[...] kül sõ gya kor lá sa i ban nem an  nyi ra kö te les sé gét 
lát szott tellyesíteni, mint örö mét ta lál ni, [...] ott hon s’ 
temp lom ban gya kor lá sát ke resz tény hez il lõ is te ni fé lel me 
tevé szük sé ges sé, [...]”12 – Schil ler Fridolinjának alak já val 
te szi ér zék le tes sé. 

Mind ez azt mu tat ja, hogy a csa lád ban az  ér te lem ös  sze-
kap cso ló dott a lel ki esz mé nyek kel. Ezt szol gál ta az áhí-
ta tos ság temp lom ban és ott hon va ló gya kor lá sa is, mely 
utób bi ról a kö vet ke zõ ket ol vas hat juk: „A nád dal fö dött
ala csony haj lék” szo bá já ban pe dig „[...] mint hogy a’  
szo ba mu lat ság ra ke vés al kal mat ada, azon né hány, több-
nyi re szép kö té sû köny vek, mellyek egy kis alacson pol cot
éke sí tet tek, ’s mellyeket szü le im ál tal ki vált ün ne pi na po-
kon gyak ran hasz nál tat ni lát tam, sze me i met ’s fi gyel me-
met ko rán ma gok ra vonák ’s já té ka im tár gyai le vé nek. Az 
Aranylánczot, Aranyláncz’ ve le jét, En gesz te lõ ál do za tot, 
Száz le ve lû ró zsát, Graduált, Ha lot tast, Predikatiós köny-
vet, Bib li át, Hübner bib li ai his tó ri á ját, Ri mai és Balassa’  
ver se it, ’s a’ né hány bucsuztatókat elõszedém, nézegetém, 
forgatám, játszám velek, is mét hely ök re rakám. [...]”
Az em lí tett köny vek, mind egytül egyig, ki vált a Bib lia
ná lunk az öre geb bek ál tal ’s kö vet ke zõ leg ál ta lam is, 
nagy becs ben tar tat tak. [...]”13 A csa lá di lel kü let és a 
mû vek, ame lye ket fel so rolt, és ame lye ket a csa lád nagy 
becs ben tar tott, va gyis az Arany láncz, Aranyláncz’ ve le je, 
En gesz te lõ ál do zat, Száz le ve lû ró zsa, Graduál, Ha lot tas, 
Predikatiós könyv, szem be tû nõ en egy esz me rend szer ha tá-
sá ra utal nak.

A kor ról fenn ma radt szö ve gek ta nú sá ga sze rint eze ket 
a mû ve ket a szel le mi irá nyu kat „élõ hit nek”, „igaz ke resz-
tény ség nek” val ló, úgy ne ve zett ma gyar pi e tis ták és tár sa-
ik ír ták vagy for dí tot ták, akik nek kö szön he tõ a ve ze tõ nél-
kül ma radt du nán tú li egy ház ke rü let „fel tá ma dá sa.” Bár a 
pi e tiz mus nak, me lyet  a né met evan gé li kus ság in dí tott 
el, gyö ke rei a XVII. szá zad ba nyúl nak vis  sza, ma gyar-
or szá gi ha tá sa a XVIII. szá zad ban erõ sö dött fel, a pro-
tes táns egy ház tör té net-írók ál tal gyak ran „el nyo más”14

idõ sza ká nak ne ve zett év ti ze dek ben. Leg ha ma rabb a 
du nán tú li ke rü let ben ér vé nye sült. A ma gyar or szá gi pi e-
tis ták leg több jé nek a hallei mes ter, August Hermann 
Francke, aki a lu the ri el vek hez va ló vis  sza té rés hí ve 

  6 Kis Já nos 1845,  i. m., 145.
  7 Kis Já nos 1845,  i. m., 144.
  8 Kis Já nos 1845,  i. m., 175.
  9 Kis Já nos 1845,  i. m., 18.
10 Kis Já nos 1845,  i. m., 8.
11 Kis Já nos 1845,  i. m., 10.
12 Kis Já nos 1845,  i. m., 11–12.
13 Kis Já nos 1845,  i. m., 14.
14 V. ö. A ma gyar ho ni pro tes táns egy ház tör té ne te, szerk. Dr.  Zsi linsz ky Mi hály, Bp., Atheneum, 1907, 372–418.
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volt, lett a mes te re és pél da ké pe. Ha za tér ve  
elõ ször a Du nán tú lon, Gyõr ben15 hoz tak lét re 
köz pon tot. Francke min tá já ra a leg ki sebb fa lu si 
gyü le ke ze tek ben is ár va há zat, alumneumot ala-
pí tot tak, se gí tet ték az ár vá kat és az el eset te ket. 

Meg is mer ve Francke is ko la komp le xu mát,16 ha za tér ve õk 
is al kal maz ták az ott ta pasz tal ta kat. Nagy gon dot for dí tot-
tak a kö zös hi ten, kö zös küz del me ken, buj do sá son, szen-
ve dé sen ala pu ló kö zös ség ös  sze tar to zá sá nak erõ sí té sé re, a 
hit el mé lyí té sén ke resz tül. A Bib lia ol va sá sá nak, az imád-
ság nak, az egy há zi ének nek, az áj ta tos ol vas má nyok nak 
eb ben ki emelt sze re pe volt. Ma gyar evan gé li kus bib lia for-
dí tás ok, ká ték, ima- és áhítatoskönyvek je len tek meg nagy 
szám ban a XVII. szá zad vé gé tõl a XVIII. szá zad kö ze pé-
ig, ezek kö zé tar toz nak a Kis Já nos ál tal em lí tet tek is. Ar ra 
tö re ked tek, hogy a hí vek anya nyelv ükön kap ja nak lel ki 
táp lá lé kot és igye kez ze nek a „hit gyü möl cse it” te rem ni, 
va gyis jó pél dá val  mu tas sák meg, ho gyan kell cse lek võ 
ke resz tény éle tet él ni és a „jó val gyõzd le a ros  szat” krisz-
tu si elv al kal ma zá sá val ar ra tö re ked ni, hogy eny hí te ni 
tud ja nak  a tár sa dal mi ba jo kon.17 A gyer me kek gya kor la ti 
ne ve lé sé re, a re á li sabb irá nyú ok ta tás ra tö re ked tek.

Kis Já nos 1770-ben szü le tett, és tíz éves nél fi a ta labb 
ko rá ról ír ezek ben a so rok ban. Akik a mun ká kat ír ták, 
már ha lot tak ek kor, de mun ká ik fenn ma rad tak s van, ahol 
ol vas sák is õket, leg alább is Kis Já nos írá sa er rõl ta nús ko-
dik. A köz re a dók, lét re ho zók mun kás sá gá nak ered mé nye 
ki mu tat ha tó – áhí ta tos ke gyes ség, szor gal mas mun ka, 
érett, er köl csi ala po kon ál ló vi lág né zet –, leg alább is Kis 
Já nos szü le i nek és csa lád já nak gon dol ko dá sá ban, mint azt 
a püs pök-köl tõ  édes ap já ról ír ja: „Há za né pét pél dá já val, 
jó zan eszé vel ’s sze líd sé gé vel ugy kormányozá, hogy at tól 
nem csak tisz te le tet ’s en ge del mes sé get, ha nem sze re te tet 
is nagy mér ték ben nyert. – Mind gaz da sá gi mind cse lé des 
atyai tisz té nek hí ven tellyesítésére nagy se gít sé gül ’s ösz tö-
nül szol gá la ne ki val lá sa, mellyet úgy sze re tett, hogy alig 
sze ret het né va la ki job ban.”18

Fi gyel jük csak Bá rány Já nos édes ap ja, Szeniczei 
Bá rány György püs pök ha lá lá ra írt bú csúz ta tó ver sét, 
mint köz vet len kor társ meg nyi lat ko zást: 

„Bá rány György! Is ten nek meg pró bált szol gá ja, /…/
Sartoris Já nos sal, a drá ga em ber rel /…/ Hol a men  nyei 
szent Vá ros nak utczáján / Vi lá go so dik a di csõ Krisz-
tus Bá rány, /…/ Ott éne kel nek az újabb drá ga szen tek, 

/ Lu ther, Arnd, Spener, Frank és a más több ren dek / 
Sartoris és Bá rány õr ál lók he lyé be / Öl töz tess ujakat 
Lé lek fegy ve ré be, / Bá rány erõs hi te hajt son lépésink-
ben, / S Sartor nagy vi lá ga ég jen ér tel münk ben.”19 – ír ja 
Bá rány Já nos. 

Az „erõs hit” és a „vi lá gí tó ér te lem” kép vi se lõ it di csõ-
í tik az idé zett bú csúz ta tó stró fák, mint egy ös  sze fog lal va 
az evan gé li kus ság mû kö dé sé nek lé nye gét. A köl tõ az élõ 
és ha tó re for má ci ó ról vall, egy ség ben lát va Lu ther, a pi e-
tis ták – „Arnd, Spener, Frank” [he lye sen: Arndt, Francke 
– T. K.] – sa ját nem ze dé ke és maj da ni kö ve tõ ik, „az
újak” mun kás sá gát.  Bá rány Györ gyöt és Sartoris Já nost 
pél dá nak te kin ti. 

Bá rány Já nos 1756-ban írt Inst ructio-ja alap ján, amely 
mind azt kö ve ten dõ pél da ként tar tal maz za, amit Bá rány
György meg va ló sí tott, meg ál la pít ha tó, hogy sor rend vál-
to zás állt be az egy há zi szem lé let ben: „El sõ sor ban az 
is ko lák ra kell ügyel ni ... me lyek az egy ház nak mint egy 
me leg ágyai:”20

„A ta ní tók ol va sás ra, imád ko zás ra, a ká té ra, bib li ai 
idé ze tek re és tör té ne tek re, to váb bá ko rá lok ra ta nít sák a 
gyer me ke ket, míg a te het sé ge seb bek már az írás sal, szá-
mo lás sal és a la tin nal is is mer ked het nek. Ne le gyen csa-
lád, ahol a gyer me kek az alap ve tõ is me re tek hí ján nõ nek 
föl, ha nincs pén zük a tan díj ra, se gí te ni kell ne kik eb ben.
Aki nem tö rõ dik a gyer me ke ta nít ta tá sá val, azt te me té sén 
nem sza bad tisz te let tel em lí te ni. ... a fel nõt tek ok ta tá sá ra 
a pré di ká ció, a temp lo mi katechézis, a bib lia ma gya rá za-
tok, a há zi áhí ta tos köny vek szol gál nak. Az ige hir de tés-
ben a lel ké szek fejt sék ki és al kal maz zák a tel jes ta ní tást, 
úgy hogy a kö zép pont ba az Is ten hez tör té nõ meg té rés és 
a Krisz tus ban va ló hit ke rül jön! Az is ten tisz te let so rán 
a fel nõt te ket is meg kell ta ní ta ni a ká té ra, hogy ott hon
vá la szol ni tud ja nak csa lád juk kér dé se i re. A min den na pi 
fo lya ma tos bib lia ma gya rá zást ve zes sék be min den gyü le-
ke zet be! Ösz tö nöz ni kell a hí ve ket az egyé ni bib lia ol va sás-
ra, s jó köny vek vé te lé re. Ne le gyen ház – vagy leg alább
temp lom – ima- és éne kes könyv, ká té és Új szö vet ség 
nél kül! A ke gyes sé gi köny vek se gít sé gé vel tart sa nak há zi 
áhí ta to kat, ahol a temp lom ban hal lot ta kat is be szél jék 
meg! Még a me zei mun ká kat is  le het egy há zi éne kek kel 
és ke gyes be szél ge tés sel vé gez ni.” Mind ez ar ra utal, hogy 
erõ sí tet ték az em be re ket ab ban, hogy sa ját ma guk irá nyít-
va gon do la ta i kat, be szél ge té sek, el mé lyü lé sek ré vén egy-

15  A gyõ ri mû kö dés nem azo no sít ha tó au to ma ti ku san a pi e tiz mus sal, an nál tá gabb kö rû – V. ö.  Csepregi Zol tán, Ma gyar pi e tiz mus 1700–1756, Bp., 
2000, (ADATTÁR XVI–XVI II. SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ) 22–23.

16 „A né met vá ro sok ban a XVII–XVI II. szá zad for du ló já ra meg erõ söd tek a vá ro si is ko lák. Ezek a »né met is ko lák« nagy ha gyo má nyok kal ren del kez-
tek né met föl dön. Az ipa ro sok, ke res ke dõk, hi va tal no kok gyer me ke it anya nyelv ükön ok tat ták a pol gá ri élet ben szük sé ges prak ti kus is me re tek re. 
Francke is egy ilyen is ko lát nyi tott, elõ ször a sze gé nyek gyer me kei szá má ra, ez zel se gít ve a ta nu lók mi elõb bi bol do gu lá sát az élet ben.” Emel lett 
gon dolt az egye te men to vább ta nul ni aka rók ra is, s az is ko lák hoz szük sé ges ta ná rok kép zé sé hez ta ní tó- és ta nár kép zõ sze mi ná ri u mo kat ál lí tott 
fel. Di ák ja it te vé keny, foly to nos jó cse le ke de tek ben meg nyil vá nu ló hit élet re ne vel te. Hang súlyt fek te tett a „re á li ák” ok ta tá sá ra. (Pukánszky Bé la, 
Né meth And rás, Ne ve lés tör té net, Bp., Tan könyv ki adó, 1997, 234.)

17  Vö. Pu ri ta niz mus, pi e tiz mus, janzenizmus. Bitskey Ti bor, Szel le mi élet a ko ra új kor ban (Ma gyar mû ve lõ dés tör té net, szerk. Kósa Lász ló, Bp., 
Osiris, 2002, 254.)

18 Kis Já nos 1845,  i. m., 11.
19 Bárány Já nos püs pök nek aty ja, Szeniczei Bá rány György ha lá lá ra írt em lék ver se, Felpécz, 1757. jú li us 1. (Egy ház tör té ne ti em lé kek, szerk. Payr 

Sán dor, Sop ron, 1910, I, 359.)
20 Bárány Já nos, Instructio pro admodum reverendis dominis senioribus in inspectione et visitatione ecclesiarum observanda, 1756 (Csepregi Zol-

tán, Ma gyar pi e tiz mus 1700–1756, Bp., 2000.) (ADATTÁR XVI–XVI II. SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ), 71, 264–267. Meg jegy-
zés ként hoz zá fû zöm, hogy az is ko lák fel ügye let ének elõ tér be he lye zé se nem egy ér tel mû en bi zo nyít ja a szem lé let vál tást, hi szen egy ház lá to ga tá si 
uta sí tás ról van szó, nem hit val lás ról. Más részt nem sza bad el felej te nünk, hogy 1749-ben a gyõ ri evan gé li kus egy ház és is ko la Felpécre kény sze-
rül, te hát az is ko lák még ve szély ben van nak.
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re job ban ki kris tá lyo sod jon ben nük  egy alap ál lás, az érett 
er köl csi ala po kon ál ló vi lág né zet, ami nem örö köl he tõ, de 
ál lan dó fej lesz tés sel el ér he tõ és fenn tart ha tó. Er rõl ta nús-
kod nak Kis Já nos fent idé zett so rai is.

Mû ve lõ dés tör té ne ti szem pont ból vizs gál va a „gyõ ri-
ek” mun kás sá gát, ki tû nik, hogy ha tó kör ük ben a re for má-
ció szel le mé ben jár tak el: „az or szág fel vi rág zá sa nem a 
nép va gyo ná tól, nem is az or szág had se re gé tõl, ha nem 
pol gá ra i nak mû velt sé gé tõl és jel le mé tõl függ. … Az is ko la 
azon ban csak ak kor vé gez jó mun kát, ha a Szent írás alap-
ján áll.”21 En nek ér tel mé ben a ta nít ta tás ra nagy hang súlyt
fek tet tek: „Aki nem tö rõ dik a gyer me ke ta nít ta tá sá val, azt 
te me té sén nem sza bad tisz te let tel em lí te ni.” Egy részt az 
alap ve tõ is me re tek el sa já tí tá sát le he tõ vé tet ték, és pe dig 
anya nyel ven. Va ló szí nû leg el len ál lás ba üt köz tek, hi szen 
a pa rasz ti élet ben kel lett a mun kás kéz a me zei mun ká hoz, 
ezért a kü lön lé lek ta ni rá ha tás. Kis Já nos Em lé ke zé se i bõl 
meg tud juk, hogy nem csak az ele mi is me re tek el sa já-
tí tá sát szor gal maz ták, ha nem a te het sé ges gyer me kek 
to vább ta nu lá sát is: „Ami kor szü le im az os ko lai vizs gá lat 
vé gé vel fá rad sá gát (a ta ní tó fá ra do zá sát) meg kö szön ni 
ve lem együtt hoz zá men tek, hos  sza san elékbe ad ta, hogy 
én ta nu lás ra szü let tem ’s hogy kár vol na a’ re ám bí zott  
talentomot el ás ni, s’ ja vas lá sá nak ha tób bá te vé se vé gett 
azt is mon dot ta, hogy el kár hoz ná nak azon szü lék, kik az 
illy gyer me ket, ha tõ lük ki tel het nék, nem ta ní ta nák.”22 A 
to vább ta nu lás egy há zi pá lyá ra vo nat ko zott, mely egy ben
fel emel ke dést is je len tett. Er re va ló uta lást ol vas ha tunk is 
Kis Já nos nál, az elõ zõ ek foly ta tá sa ként: „Az illy erõs és 
ke mény mon dás az is ten fé lõ atyai ’s anyai szivre sulyos 
kõ gya nánt esett, ’s a’ ta nács an  nyi val in kább be lett vé ve,
mi vel azt nagy bá tyám is, ki ma ga gyer mek te len lé vén, test-
vé re gyer me ke i hez csak nem igaz édes atyai sze re tet tel 
vi sel te tett, na gyon jó vá hagy ta ’s az zal hizelkedett ma gá-
nak, hogy be lõ lem egy há zi em bert fog ne vel tet ni.”23

Payr ki eme li, hogy bár a XVIII. szá za dot nem ze ti et len 
kor nak szok ták mon da ni, ezek a pa pok és tár sa ik ma gyar 
nyel ven ta ní ta nak, ír nak, s ha za fi ság ra ne vel nek: „Már ki-
ki leczkéjét ne csak meg ta nul ja, / De ma gát ab ban hí ven 
is gya ko rol ja. / Így ja vát há zá nak s ha zá já nak lát ja, / Lel-
ke bol dog sá gát itt s ott meg ta lál ja” – idé zik val lás ta ni 
ké zi köny ve ik vé gén Bá rány György és Sartorius Sza bó. 
Ká té ik ele jén meg ha za fi as lel ke sí tõ ver sek ben szólanak 
„a drá ga ma gyar if jú ság hoz”.  Az újabb mû vek al ko tó-
i nak nagy ré sze a gyõ ri is ko lá ban kezd te pá lya fu tá sát, 
in nen ke rült ki Hal lé ba, Jé ná ba, a val lá si meg úju lás köz-
pont ja i ba.25

A köz mû ve lõ dés „láthatlan” mun ká sa i ra uta ló so ro kat 
is ol vas ha tunk az utód nak te kint he tõ Kis Já nos meg nyi-
lat ko zá sa i ban. Azok ra a mû ve lõ dés tör té net ben ko moly 
sze re pet ját szó evan gé li kus pré di ká to rok ra és ta ní tók ra 
gon do lok, akik nek bár nem vol tak ad mi niszt rál ha tó 
ki emel ke dõ tel je sít mé nye ik, de helyt ál lá suk és hí ve ik 

sze re tet tel jes pász to ro lá sa hoz zá já rult a köz mû-
ve lõ dé si szint emel ke dé sé hez. Kis Já nos Il lés 
Pé ter re – aki „[...] a’ to le ran cia után fel ál lott 
szent-andrási ev. gyü le ke zet’ el sõ pré di ká to ra 
lett [...]” – em lé ke zõ so rai rá juk is vo nat koz-
nak: „[...] Nem ép pen nagy és szé les tu do má nyú de pél-
dás szor gal mú, hû sé gû, jó er köl csû ’s azért egész éle té ben 
ked velt lel kész, ’s a’ mel lett vi dám ked vû, sor sá val meg-
elé ge dõ ter mé sze tû ’s egy szer smind bi zo nyos mér ték ben 
geniális férj fiú. Hi va talt na gyobb ekklésiákba egy pár szor
ka pott, de õ he lyé ben egész ha lá lá ig megmaradott. Reá 
igaz ság gal le het al kal maz ni, mit ide á lis pré di ká to rá ról 
Goldsmith mond:

A Kis Já nos ál tal ta pasz talt gyõ ri szel le mi ség kor társ 
meg nyi lat ko zá sok és az utó dok ku ta tá sai ál tal ki fej tett 
szá la i nak egy le het sé ges ki fej té se után még egy le het sé-
ges meg kö ze lí tés re nyí lik le he tõ ség egy újabb kon tex tus 
ré vén. Kis Já nos 1798-ban meg je len tet te Az em be rek kel 
va ló tár sal ko dás ról cí mû köny vét, mely Adolf Freiherr 
von Knigge Über den Umgang mit Menschen cí mû mû vé-
nek ma gyar vi szo nyok ra át dol go zott tol má cso lá sa. Je len-
tõ sé ge ab ban áll, hogy író ja azok kö zé tar to zik, akik az 
ural ko dó tö rek vé sek kel szem ben nem a ren di tár sa da lom 
fel szá mo lá sát szor gal maz zák, ha nem azt hang sú lyoz zák, 
hogy ez csak egy ke ret, ame lyen be lül a tár sa dal mi élet 
a ma ga sok szí nû sé gé ben mû köd het. Ezt mu tat ja a Kis 
Já nos ál tal kö zölt tör té nés-tö re dé kek ben meg örö kí tett 
rej tett szál, a „gyõ ri ek” gyü le ke zet-meg tar tó és fel eme-
lõ mun ká ja, és er re utal nak az író sze mé lyes él mé nyei, 
a ha za „míveltebb nem ze tek tõl” le ma ra dá sa el len ten ni 
aka ró Gyõr ben és kör nyé kén la kó kor tár sak tö rek vé sei 
is, me lyek nyo mán új élet bon ta koz hat ki. Er re pél da
a kö vet ke zõ kis tör té net Kis Já nos gyõ ri éve i bõl: „[...] 
Györ gyi fõ bí ró, ki utóbb sok esz ten dei al-ispán és ki rá lyi 
ta ná csos le ve, nagy gondal kérdezõsködék né met or szá gi 
ta pasz ta lá sa im fe lõl. Egy illy be szél ge tés’ al kal má val 
azt is emlitettem, hogy a’ míveltebb nem ze tek nél a’ fu tó 
ho mok’ el ter je dé sét ho mo kos he lyen is kön  nyen meg éle dõ 
fák’ ül te té se ál tal szo kás gá tol ni. Né hány évek után tét 
és gyõ ri-szem ere – kö zött a’ bo kán fellül érõ ho mok ban 
kön  nyen nö võ fák ból egy kis er dõ ne vel te tett ’s an nak se gít-
sé gé vel a’ posta-ut is be csü le te sen meg ja ví ta tott. Nem ál lí-
tom, hogy az én em lé kez te té sem ho zat ta ezt inditványba; 
de bi zo nyo san nem rit kán meg tör té nik, hogy ba rát sá gos 
be szél ge tés ben el ej tett egy vagy más szó ollyan el hin tett 
mag, melly idõ vel hasz nos gyü möl csöt te rem. [...]”27

21 Dr. Kapi Bé la, Egye te mes és ma gyar pro tes táns egy ház tör té net, Gyõr, 1945, 27.
22 Kis Já nos 1845,  i. m., 16–17.
23 Kis Já nos 1845,  i. m., 16–17. 
24 Payr Sán dor, Ma gyar pi e tis ták a XVIII. szá zad ban, Bp., 1898, 55.
25 V.ö., Payr 1898, i. m., 22.
26 Kis Já nos 1845,  i. m., 65.
27 Kis Já nos 1845,  i. m., 137.

„Ma gá nyá ban buz gón fu tott szent pá lyá ján
’S nem kivánt uj fárát cse rél ni fáráján,
A’ vi lág tet szé sét mász va nem ke res te,

’S tu do má nyát min dig uj mód ra nem nyes te;
Sok kal di csõbb cél ra szo kott tö re ked ni,
Fel emel ni tu dott, nem fel emel ked ni.”26


