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Keresztesi József: „Új teremtett állat…” 
Sajtó alá rendezte és az utószót írta Emődi András. 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület,  
Nagyvárad 2014. [4]+32+[8] old. 

 
E hasonmás kiadás teljes címe: „Új 

teremtett állat…” Keresztesi József 
nagyváradi református lelkipásztor kü-
lönféle veszedelmek közepette 1784. 
január első napján elmondott, és még 
az évben nyomtatásban megjelent pré-
dikációjának hasonmás kiadása. Meg-
jelent az esemény 230. évfordulója 
alkalmából Nagyváradon 2014 január-
jában. Sajtó alá rendezte és az utószót 
írta Emődi András. Kiadja a Király-
hágómelléki Református Egyházkerü-
let. Nagyvárad 1914. A külső borítón 
pedig ez áll: ...én Keresztesi József 
prédikáltam ex 2Kor. 5:17. „A ki a 
Krisztusban vagyon, új teremtett állat légyen; 
a régiek elmúltanak, ime mindenek 
megújúltanak.” 1784–2014. A facsimile 
eredeti címét lásd a következő oldalon 
közölt másolaton. 

Várad 1660-as török kézre jutása, 
majd a felekezeti elnyomás évtizedeit 
követően a nagyváradi reformátusság 
1784. január 1-jén tarthatta meg első 
nyilvános istentiszteletét. Ekkor hang-
zott el Keresztesi József lelkész ige-
hirdetése, amelyet a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület most fac-
simile kiadásban jelentetett meg újra a 
Emődi András gondozásában. Ez a ki-
advány kis szusszanásnak tűnik Emődi 
András több nagy lélegzetű munkája 
után, a szerkesztő azonban olyan kí-
sérőtanulmányt csatol a kötet végére, 
amelyben példaértékű alapossággal ele-
veníti fel a váradi reformátusok hosz-

szas elnyomást követő fellélegzését, és 
eddigi kutatásaira alapozva mutatja be 
Nagyvárad korabeli polgári és feleke-
zeti állapotát, az esemény körülménye-
it és a kiadvány utóéletét. 

Az 1681. évi országgyűlés vallás-
ügyeket érintő törvénycikkelyei nem 
sorolták Váradot az ún. artikuláris he-
lyek közé, ahol a reformátusok szaba-
don gyakorolhatták vallásukat. Az 1691-
ben kiadott I. Lipót-féle Explanatio 
Leopoldina pedig további korlátokat sza-
bott a vallásgyakorlatnak, éspedig azál-
tal, hogy a protestáns lelkészeknek 
megtiltotta az artikuláris helyeken kí-
vüli szertartások végzését. A tilalom 
ellen vétő lelkészeket tetemes pénz-
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büntetéssel, börtönnel, botbüntetéssel 
sújtották. Ezeket a rendeleteket végleg 
csak az 1791. évi XXVI. törvénycikk 
törölte el. 

A tanulmányból megtudjuk, hogy 
jóllehet Várad nem volt artikuláris 
hely, mégis életképes református gyü-
lekezete volt, és ebben az időben a 
környékbeli egyházközségek lelkipász-
torai végezték el a gyülekezet által 
igényelt szolgálatokat. Az 1781-es Tü-
relmi Rendelet kihirdetése után, amely 
a felvilágosult abszolutizmus szelle-
mében szabad vallásgyakorlást és hi-
vatalviselést biztosított az egyes fele-
kezeteknek, a mintegy másfélezres 
lélekszámú reformátusság szervezked-
ni kezdhetett a városban. Először a 
veszprémi születésű, Debrecenben, 
majd pedig holland egyetemeken ta-
nult Keresztesi Józsefet (1748–1812) 
hívta meg lelkipásztorául. Bár e tudós 
alkatú prédikátor csak később foglal-
hatta el hivatalát, váradi szolgálatával, 
melyet 1787-ig végzett, még a külső 
támadások és a belső konfliktusok el-
lenére is gyülekezetté tudta formálni a 
reformátusokat. Mivel nem volt temp-
lomuk, 1784. január 1-jén a Várad-
olaszi vármegyeház terén, az azóta le-
bontott Tisza-kúria udvarán gyűltek 
össze az alkalomra ácsolt sátorban, 
Keresztesi József pedig itt mondta el 
igehirdetését. 

Az esemény pontos leírását napló-
jában örökítette meg, amelyet idéz a 
tanulmány is. Az istentisztelet pontos 
rendjét sajnos nem lehet rekonstruálni 
a naplójegyzet alapján. Keresztesi elő-
ször öt pont alatt sorolta fel az isten-
tiszteleten elhangzott énekeket, majd 
hatodik pontként említi saját prédiká-
cióját, amelynek alapigéje ez az ige-

vers volt: „Ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 
jött létre.” (2Kor 5,17) A naplójegyzet-
ből az is kiderül, hogy – „más, árva-
ságból kikölt ekklézsiáktól” – eltérően 
az időszűke és a hideg miatt elmaradt 
az úrvacsoraosztás, illetve, hogy a dél-
utáni istentiszteleten nem volt prédiká-
ció, hanem csak „egy hosszú, új esz-
tendei könyörgést” mondott. 

A kiadáshoz Csűry István püspök 
írt bevezetőt. Egyik gondolata szerint: 
„lehet, hogy Keresztesi József keve-
sebbet tudott az igehirdetés mára ma-
gas szintre fejlesztett tudományos kö-
vetelményeiről, ennek ellenére minden 
alapelvnek megfelel”. Bár az akkori 
idők prédikációit nem igazán érdemes 
a mai homiletikai elvek mércéivel mér-
ni, azt mégis megállapíthatjuk, hogy ez 
az igehirdetés tökéletesen megfelelt a 
kor szabályainak. Keresztesi József a 
Debreceni Református Kollégium-
ban hallgatta a prédikálás módszerét 
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(Methodus homiletica, Methodus 
concionandi) és a gyakorlati lelkipász-
torkodást (Cura pastoralis), amelyet 
akkor Szathmári Paksi István (1719–
1791) adott elő. A tananyag diákjegy-
zetek formájában maradt ránk a Kol-
légiumi Könyvtárban. Tanulmányait a 
franekeri és utrechti egyetemeken foly-
tatta, ahol szintén korszerű impulzu-
sokat kapott. Erről tanúskodik ez az 
igehirdetése is. A kiválasztott textus 
kétszeresen is illett az alkalomhoz. 
Egyrészt megfelel a történelmi helyzet 
adta lehetőségnek; másrészt újévi alap-
igeként is megállja a helyét. Ez a ket-
tősség végigvonul az egész igehirdeté-
sen. 

Csűry István a következőképpen 
méltatta a prédikációt: „Az alapige ki-
választása újévre, valamint az új kor-
szak megkezdésére egyaránt alkalmas. 
A beszéd igeszerűségét mi sem bizo-
nyítja legékesebben, mint az, amikor a 
2Kor 5,17 alapján (mai fordításban: 
„Ha valaki Krisztusban van, új terem-
tés az: a régi elmúlt, és íme: új jött lét-
re.”) a megújuló embert is elénk állít-
ja. A törökvilág után elkezdődő idő az 
árvaság gyászából megvigasztalt új te-
remtményt követel. Másodrangú alatt-
valókként sem szabad Krisztus meg-
újító akaratától eltántorodni. Az ige-
hirdető életből kölcsönzött tapaszta-

latokkal mélyíti el a bibliai üzenetet. 
Az elszalasztott idő pótolhatatlan, akár 
a megszentelődés folyamatának a kés-
leltetése is lehet az ilyen viselkedés. 
Az életet kergető halál képe egyene-
sen a változást sürgető motívum is le-
het az elodázhatatlan megtérés jegyé-
ben. Isten igéjének alkalmazását külön 
fejezetben rögzíti. Célja, hogy ’nálunk 
maradásra jövendő új öröm’ eszten-
deje érkezzen.” 

A prédikáció négyes felosztású: egy 
rövid elöljáró beszéddel kezdődik, 
majd két részben magyarázza a tex-
tust, végül pedig egy „Alkalmaztatás”-
sal záródik. Ezt a prédikáció előtt és 
után elmondott imádság keretezi a 
kötetben. Keresztesi a helyi katolikus 
papnevelde nyomdájában adta ki pré-
dikációját az imádságokkal – „sokak-
nak kérésére s sürgetésére”.  

A kiadott 1300 példányból jelenleg 
20 közintézményi gyűjteményben álló 
példányt ismerünk. A nagyváradi Re-
formátus Híradó 1924. évi 37. és 38. 
számában jelentek meg ugyan részle-
tek a prédikációból, de teljes kiadására 
és tudományos feldolgozására csak 
most került sor a 230. évforduló kap-
csán. 

Kurta József Tibor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


