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„az első lépés Krisztus szolgálatában 
az, hogy magunkról elfeledkezve, 
egyedül csak Isten dicsőségét és az 
emberek üdvösségét keressük”. Erre 
tanít Kálvin kommentárja. (8. old.)

Végül egy utolsó megjegyzés a 
most megjelent kommentár magyar 
szövegéhez anélkül, hogy illetéktele
nül beleártanám magam a fordítói 
munka műhelytitkaiba. A z első korin- 
thusi levél magyarázatának szabatos, 
gördülékeny, kimunkált mondatait, 
ízes kifejezéseit olvasva az embernek

önkéntelenül is az az érzése támad, 
hogy ez a mi Kálvin Jánosunk mégis
csak figyelemreméltó nyelvérzékkel 
megáldott jó magyar ember volt. Mert 
ő a miénk — a miénk is. Meggazdagító 
örökségünk.

Kállay Dezső
(Elhangzott 2015. november 3-án a 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísz
termében megtartott könyvbemutatón.)
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Petrőczi Évát nem kell különöseb
ben bemutatni azoknak, akik az angol 
és a magyar puritanizmussal foglal
koznak. Közel két évtizedes múltra 
visszanyúló szakmai érdeklődés és 
alapos kutatás eredményeként számos 
kötetet és tanulmányt publikált ma
gyarul és angolul.

Petrőczi Éva kutatási területe első
sorban a puritán ihletettségű magyar 
irodalmi alkotások feltérképezésére, 
illetve az angol puritán irodalom ma
gyar recepciójára terjed ki. A szakiro
dalom elismeréssel fogadta műveit, 
ugyanis a puritán irodalom kevésbé 
kutatott részével foglalkozott a rá jel
lemző alapossággal és gazdag ismeret
tára birtokában. Ebbe a sorba illesz
kedik az 2014-ben kiadott H olt költők 
társaságában című tanulmánykötete is.

A kötet címválasztása nem vélet
len: tudatos utalás a világhírű filmre. 
Petrőczi Éva, amint ezt maga mondja 
az előszóban, hármas okból választot

ta ezt a címet. A Károli Gáspár Re
formátus Egyetemen tanítva Mr. 
Keatinghez hasonlóan végezte tanári 
munkáját, és mindig hangsúlyozta a
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személyes kapcsolatok fontosságát, a 
temperamentumot és a költészet irán
ti mély elkötelezettséget. A tudatos 
címválasztás második oka 2002-re ve
zethető vissza, amikor Petrőczi Éva 
az első kötetét publikálta. Szigeti Jenő 
azt jegyezte meg a Fél-szentek és f é l 
poéták  című tanulmánykötet kapcsán, 
hogy Petrőczi Éva „a puritánokkal 
társalog”. A harmadik ok pedig az, 
hogy költőként és tudósként is közel 
érzi magához a régmúlt korok iro
dalmárait, bár kellőképpen kiemeli, 
hogy mindig is tudatosan törekedett a 
két különböző műfaj szétválasztására, 
és csak abban az esetben tett kivételt, 
amikor valamelyik angol nyelvű költő 
verseit kellett magyarítani.

A H olt költők társaságában című kö
tet 13 rövidebb-hosszabb tanulmányt 
tartalmaz: 10 magyar és 3 angol nyel
vűt. Olyan tanulmányokról van szó, 
amelyek már megjelentek korábban, 
illetve rangos nemzetközi konferenci
án hangzottak el, tehát valójában a ta
nulmányok újraközléséről van szó. 
Bár különböző korszakokat ölelnek 
fel, közös bennük a puritán irodalmi 
örökség iránt tanúsított kötődés.

Itt nem kívánok foglalkozni az 
egyes tanulmányok ismertetésével, és 
az újdonság varázsának felfedezését is 
az olvasóra hagyom, viszont felhív
nám a figyelmet három igen érdekes 
tanulmányra.

Az első tanulmány egy jelentős pu
ritán személyiséggel, a mindenki által 
jól ismert John Bunyannal foglakozik. 
Leghíresebb művének, A  zarándok út
jának  jelentőségét sem kell különö
sebben részletezni, mert ez a magyar 
protestáns világban is „rongyossá” 
olvasott irodalmi alkotás. De ez a mű

nemcsak a magyar puritánok számára 
volt kiemelt fontosságú és meghatá
rozó jelentőségű, ugyanis az ortodox 
meggyőződésű erdélyi teológusok is 
szívesen olvasták, és ott volt többük
nek könyvtárában is. Értelmezésének 
és hatásának fontosságát már sokan 
méltatták itthon is, de kevesebb szó 
esett e könyv illusztrációinak esztéti
kai értékeiről. Petrőczi Éva ezeknek 
az illusztrációknak értékéről ír a 
mindössze hat és fél oldalas Egy „ké
p es  ember” képtelen képei — avagy: széljegy
zet a Bunyan-illusztrációk margójára című 
tanulmányában. Kiemeli, hogy a seb
tében kiadott könyv illusztrációinak 
minősége messze alulmarad a kitűnő 
szöveghez és a mondanivalóhoz ké
pest, de a több nyelvre lefordított mű, 
így a magyar is, átvette az eredeti áb
rázolásokat. Mindez azonban nem 
csökkentette Bunyan könyvének sike
rességét, sőt az angol táj sajátosságait 
tükröző eredeti metszetek megtalálták 
az új értelmezési lehetőségeket Euró
pa nemzeteinek körében is.

A másik figyelemreméltó tanul
mány, amelynek címe Biblicitás és kora 
újkori erdélyi valóság Pápai Páriz Ferenc 
lakodalmi színdarabjában, Pápai Páriz 
Ferenc lakodalmi színdarabjával fog
lalkozik. Ez sem teológiai vagy egy
háztörténeti jellegű tanulmány, hanem 
Páriz művének a filológia és az iroda
lomtörténet határmezsgyéjén mozgó 
irodalmi értelmezése. De ezt mégis 
érdemes elolvasnia annak is, aki tu
dományos szinten foglalkozik az egy
háztörténettel, vagy az olyan olvasó
nak, aki az egyháztörténet iránt 
érdeklődik, ugyanis Petrőczi Éva a tő
le megszokott alapossággal, széles kö
rű látásmóddal és mindenre kiterjedő
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figyelemmel fejti ki annak az iskola
drámának tartalmát és hátterét, ame
lyet Pápai Páriz Ferenc két előkelő 
erdélyi család, a Teleki és a Bethlen 
família összeházasodása kapcsán írt 
meg. Petrőczi Éva kiemeli Pápai Páriz 
Ferenc írói kvalitásait, éleslátását és jó 
helyzetfelismerő készségét, de nem 
titkolja a tudós íráskészségének hiá
nyosságait sem.

Végül a harmadik általam kiemelt 
tanulmány, amelynek címe István Ceg
lédi, the M artyr — Preacher o f  Kassa and a 
Faithful Student o f  the Netherlands, a ma
gyar egyháztörténet művelői között 
kiemelt jelentőségű pozsonyi vértör
vényszék mártírjainak kérdésével fog
lalkozik. Azért is tartom fontosnak 
kiemelni ezt a tanulmányt, mert az er
délyi egyháztörténeti kutatás kissé el
hanyagolta e hitükért meghurcolt lel
készek és tanítók emlékének ápolását.

Czeglédi István is puritán gondol
kodású lelkész-tanító volt, aki éppen 
Tolnai Dali János rektorsága alatt ta
nult Sárospatakon, később pedig né
metalföldi egyetemeken tökéletesítette 
tudását. Hazatérése után regényes 
életutat járt be, többek között Kassán 
szolgált tanítóként, majd pedig lel

készként is. Itthon bőséggel kamatoz
tatta a maga külföldön szerzett tudá
sát, és gazdag irodalmi munkásságával 
emelkedik ki a kor teológus írói közül, 
éspedig úgy, hogy jó puritán módjára 
elsősorban az egyházi élet megjobbí- 
tására törekedett. Írásainak jelentős 
része polémikus hangvételű. Ezt a stí
lust Németalföldön sajátította el a 
korszak híres tanáránál, Fridrik 
Spanheimnél. A tanulmány voltakép
pen Czeglédi István hollandiai tanul- 
mányútjának jelentőségét és írásainak 
külföldi gyökereit fejti ki kellő alapos

Kedves olvasó! Petrőczi Éva nem 
egyháztörténész és nem teológus, így 
a tanulmánykötete sem teológiai jelle
gű. Ő irodalomtörténész, aki egész 
életét a puritán irodalom feltárásának 
szentelte. Írásai éppen emiatt üdítőek. 
Emellett gazdagon adatoltak is. Ta
nulmányai irodalomtörténeti szem
szögből mutatják be a puritánokat, és 
ez eltért műveik teológiai értelmezésé
től. Petrőczi Éva stílusa kiváló, ta
nulmányainak olvasása orvosság a 
szépet szerető lélek számára.

Kolumbán Vilmos József


