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Sok-sok támogató segítségével a Károli Gáspár Egyetem 
Puritanizmuskutató Intézete egy újabb régi és ma is aktuális, szép köny-
vecskével ajándékozta meg az olvasót a Medgyesi Pál Puritán Kiskönyvtár 
2. köteteként. Illesse érte köszönet az egyetemet és a Fekete Sas Kiadót. A 
Petrőczi Éva vezette intézet jelentős színfoltja a Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán folyó tudományos munkának, ami 
kül- és belhonban egyformán rangot ad az egyetemnek. A könyvecske, 
mely 1667-ben Sárospatakon jelent meg Rosnyai János nyomdájának ki-
adásában, a címlapja szerint „az igaz keresztyének között a megmátkáso-
dott és házasságban lévő személyeknek egymással való törvényes és helyes 
elválásoknak igaz tudománya”, vagyis egy 17. századi puritán házasságeti-
kai kézikönyv. 

A puritán etika és vallásgyakorlat vizsgálata a magyar protestantizmus 
történetének egyik fontos kulcskérdése, hiszen ez segítette megőrizni egy-
házainkat a 18. századi római katolikus ellenreformáció embert próbáló 
idején, és ez az etika lett az egyszerű protestáns emberek erkölcseinek zsi-
nórmértéke. Ezért a jellegzetes protestáns kegyesség megértésének kulcsa 
a puritán irodalomban van elrejtve. Igazat kell adnunk Révész Imrének, aki 
már 1943-ban ezt írta a puritanizmus kegyességéről: „A bibliás és zsoltáros 
magyar református ember és család típusa tulajdonképpen ebben a kor-
szakban alakult ki.”1 Ezt az állítást erősíti Tarpai Szikágyi András most 
közrebocsátott kis könyvecskéje is, amely máig modern gondolatokat fo-
galmaz meg a házasságról. 

Tarpai Szilágyi András a Puritanizmuskutató Intézet felfedezettje. Az 
2010-ben kiadott Szegények prókátora után, ami a keresztyén adás–
vevés–kölcsönzés sajnos máig nagyon időszerű kérdésével foglalkozott, 
most a házassággal kapcsolatos puritán, bibliai elveket összegző értekezé-
sét bocsátja útnak a szerkesztő. Ezt a könyvecskét is a mai filológiai nor-
mákhoz igazított (de nem erőszakosan modernizált) formában olvashatjuk. 
A szövegközlést három bevezető tanulmány előzi meg. Petrőczi Éva a kiad-
ványsorozat szerkesztője nemzetközi összefüggéseket is felvillantva, iroda-
lomtörténetileg mutatja be Tarpai Szilágyi András könyvét. Tanulmányá-
nak végkövetkeztetésével egyetérthetünk: „Ha Tarpai Szilágyi András műve 
nem egy kevesek által beszélt, hányatott sorsú nép nyelvén íródik, feltétle-
nül bekerült volna a legtöbbet idézett keresztyén házassági kalauzok ká-
nonjába, méltó társaként többek között Rogers, Perkins, Baxter és Milton e 
témába vágó szövegeinek.” (23. p.) 

Petrőczi Éva tanulmánya kitér a katolikus-protestáns hitviták kérdés-
körére is, hiszen a puritán traktátus szerzője egyedülálló módon egy római 
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katolikus műre, Archangelo Rossi 1622-ben, Velencében kiadott könyvére2 
hivatkozik, és a mű nagyon alapos ismeretében vitatkozik vele. Idézi a 
tridenti zsinat házasságra vonatkozó határozatait, Pázmány Kalauzának 
ide vonatkozó részeit, sokszor egészséges humorral fűszerezve (bár a „fű-
szer” nem más, mint a kecske golyóbis). Igaza van Petrőczinek: „A katoli-
kusokra vonatkozó részlet itt – ismét a puritánoktól szokatlan módon – 
valamelyes megengedést, elfogadást, a interkonfesszionalitásnak legalább 
is a csíráját mutatja.” (16. p.) 

A könyvecske második bevezető tanulmányát Szarka Miklós jeles csa-
ládterapeuta írta. A tanulmánynak az a meglepő tanulsága, hogy a mű 
nemcsak saját korának kontextusában figyelemre méltó, hanem ma is ér-
vényes megállapításokat tartalmaz. Ez a könyvecske nem  lelkigondozói, 
hanem Szarka Miklós megállapítása szerint tanácsadó mű. A rossz házas-
ságok megelőzését szolgálja, és derekas részében a „mátkásodással”, a 
jegyesek házasság előtti kapcsolatainak kérdéseivel foglalkozik. Szarka 
Miklós szerint Tarpai Szilágyi „prevenciós gondolkodása abszolút szaksze-
rű – a 17. század magyar nyelvén” (45. p.). Több olyan megállapítást tesz, 
ami máig sem veszítette el az érvényét. „Tarpai Szilágyi András gondolatai-
ban megjelenik a nemes puritanizmus, mely úgy fordul az ember felé a 
maga tiszta, biblikus gondolkodásával, hogy szolgálja, segítse az embert. A 
mennyet igyekszik lehozni a földre” (35. p.). 

A harmadik tanulmány Horváth Csaba Péter munkája, amely a Tarpai-
szöveggondozás módszertani alapelveit teszi vizsgálat tárgyává. A szöveghű 
átírás módszerét követi, aminek az a célja, hogy „a jelenkori olvasó ne érez-
ze túl idegennek az olvasott szöveget, elsősorban a korabeli tipográfia és a 
még nem kodifikált helyesírási és központozási elvek miatt”. (49. p.) Ez az 
írás azért példamutatóan fontos, mivel még nincs egyértelmű szabályozás a 
régi magyar irodalmat népszerűsítő kiadványok átírásához, bár néhány 
alapelv rögzítése már megtörtént.3 

Tarpai Szilágyi András könyvének kiadása az MTA Könyvtárának Kéz-
irattárában  RMI r. O.92 jelzeten található példány alapján készült a ko-
lozsvári példány figyelembevételével. A könyv szerkezete is tükrözi Tarpai 
Szilágyi András prevenciós gondolkodását. A könyv első része a „Grádus” 
fontosságát tisztázza, vagyis a családi élet különböző ciklusait, lépcsőfokait. 
Részletesen beszél a mátkásodásról (11-44. p.), vagyis a párválasztás során 
meggondolandó szempontokról, majd pedig a válásról. Foglalkozik a há-
zasság mindennapjainak problémáival is. Röviden megemlíti a házassági 
ceremóniákat,4 valamint a válás esetén illetékes intézményeket. 

A könyvecske az összefoglaló után egy rövid „Toldalék”-ban rövid taní-
tást ad a „hitnek regulájáról”. Ezt tartja az egész kereszténység alapjának. 
„Az hit és a jó lelkiesméret az szent Írásokban nyugosznak meg. Aki ezt 
nem hiszi, nem lehet az igaz vallású ember. Aki tökéletesen hiszi, és magát 
abban gyakorolja, annak vallása még csak gyanúba sem hívattatik, mivel az 

                                                 
2  ROSSI, ARCANGELO [ARCHANGELUS RUBEUS]: In quator libros Sententiarum 

subtilissimi distinctiones. Velence, 1622. 
3  DEBRECZENI ATILLA – KECSKEMÉTI GÁBOR: Alapelvek az irodalmi szövegek tudomá-

nyos kiadásához. In: Irodalomtörténet, 2004. 328-330. p. 
4  BÁRTH DÁNIEL: Esküvő, keresztelő, avatás: Egyház és népi kultúra a kora újkori Ma-

gyarországon. Bp., 2005. 117-122. p. 
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felépül a prófétáknak és apostoloknak fundamentumán.” (156. p.) Így érte-
lemszerűen a házasságnak is a Biblia az alapja. Ezért hitvitát kezd az igaz-
ság felmutatása érdekében. Elsősorban a Biblia mértékadó volta ellen fel-
hozott katolikus érveket cáfolja, majd az egyházról szóló tanítás bibliai 
alapelveit összegzi, és az emberi hagyományok érvényességét kérdőjelezi 
meg. Ezért így inti olvasóit a könyvecske záró szakaszában: „Az a vallás 
méltán gyanús lehet mindenkinek, mely el nem szenvedheti, hogy őtet ki-ki 
az emberek közül magányosan megvizsgálja is fontolja. […] Az igaz és való-
ságos dolgok örömes elszenvedik, ha ki őket megvizsgálja, a gyanús dolgot 
pedig azt nem szeretik. […] A vak hit gyanús. De amely hit magát megvizs-
gálni nem engedi, az vak hit. Azért gyanús.” (167. p.) 

(ism.: Szigeti Jenő)



 

 


