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Szőnyi Benjámin életmüve nem tartozik 
az irodalomtörténet-írás kedvelt kutatási 
területei közé, noha az utóbbi időszakban 
fontos publikációk emelték be a szakmai 
köztudatba. A Szőnyi halálának kétszáza-
dik évfordulójára rendezett hódmezővá
sárhelyi konferencia anyagának kötetben 
való megjelentetése így különösen jelen
tős, annál is inkább, mert a kötet tanulmá
nyai Szőnyi életművében a kor művelődés-
és eszmetörténetének olyan problémáit 
mutatják fel, amelyek messze túlmutatnak 
a vásárhelyi prédikátorköltő jelentőségén. 

Az Imre Mihály által szerkesztett kötet 
hat előadás szövegét tartalmazza. Dányi 
József Szőnyi Benjámin, a lelkipásztor 
címmel személyes hangvételű megemléke
zést írt, amelyben megidéződik az egyhá
záért sokat tevő és áldozó, mély hittel 
megáldott lelkész alakja. Vörös Imre, aki 
tanulmányaival úttörő szerepet játszott 
Szőnyi újrafelfedezésében, korábbi írásaira 
épülő, eszmetörténeti összefoglalást ad 
Szőnyi Benjámin természeti világképe 
címmel. Fekete Csaba Szőnyi Benjámin és 
a magyar református himnológia című 
írása széles kitekintésű, teljességre törekvő 
áttekintést nyújt az énekszerzőről, míg 
Kecskés András hasonló megközelítésben 
Szőnyi énekköltészetének verstani kérdé
seiről szól {Szőnyi Benjámin énekesköny
veinek ritmikájá), folytatva és összefoglal
va korábbi tanulmányát, amely az Iroda
lomtörténeti Közleményekben jelent meg. 
Molnár Ambrus történeti-helytörténeti tár
gyú dolgozata Szőnyinek egy korabeli ese
ményhez való viszonyát tárja fel {Szőnyi 

Benjámin és a hódmezővásárhelyi pa
rasztfelkelés). Imre Mihály Vesztett csata a 
fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi 
Benjámin öregkori verseskötete: Istennek 
trombitája..., Buda, 1790-91.) címmel 
Szőnyi-kutatásainak még kéziratban lévő 
anyagára építve ad impozáns összefogla
lást e különös, sajátos irodalomtörténeti 
jelentőséggel bíró énekszerző-prédikátor 
munkásságáról. 

A tanulmányok, noha számos és szerte
ágazó kérdést vetnek fel, alapvetően mégis 
két fő csomópont köré szerveződnek. Az 
egyik Szőnyi költészetének énekköltészet 
jellege, ami munkássága státuszának egé
szét érinti, a másik a fiziko-teológia szem
lélete, amely a világkép laicizálódásának 
sajátos és jellemző formája volt a 18. szá
zad második felében. 

Az, hogy Szőnyi versei énefcversek, 
közismert. De hogy ez valójában mit is 
jelent, annak számbavétele még nem tör
tént meg, s nemcsak Szőnyi munkásságára, 
hanem a kor irodalmi műveltségének na
gyobb metszetére nézve sem. Fekete Csaba 
sarkított megfogalmazásban hívja fel a 
figyelmet e műveltség sajátos karakterének 
meghatározó voltára: „Az ének nem vers, 
amelyet elolvasnak, legfeljebb felolvasnak, 
hanem imádság, amelyet elénekelnek. Az 
énekeskönyv, Szönyié is, nem egyszerzős 
vagy többszerzős irodalmi antológia." 
(31.) Nagyon profán hasonlattal élve vala
hogy úgy járunk ezzel, mintha a manapság 
a rádióból ránk zúduló slágerzene szöve
geit egyszer csak írott formában, a zenétől, 
a dallamtól elvonatkoztatva kezdenénk 
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„élvezni", elemezni mint autonóm irodalmi 
műalkotásokat. A 18. századi (egyházi és 
világi) énekvers (is) egy bizonyos kultúra 
részeként létezett, hozzátartozott a zene és 
a dallam, valamint az a közösségi szertar
tás- és szokásrend, amely természetes kö
zegét jelentette. Eredeti karakterük megkö
zelítése csak e rendkívül összetett jelen
ségcsoport együttes rekonstruálásával kép
zelhető el. Ez azonban szinte lehetetlen. 
Túl az elméleti problémán (vagyis hogy a 
rekonstrukció mindig inkább konstrukció), 
magának e jelenségcsoportnak a megraga
dására sincsenek meg igazán az eszköze
ink. Egy szöveg vizsgálható, de a környe
zetét képező szokásrend, kulturális össze
függés már alig-alig. Ezért fontos, hogy a 
szöveg mellett a még viszonylag jól vizs
gálható dallamvilág értő elemzőre találjon. 
Külön nehézség persze, hogy kevés az 
olyan kutató, aki mind az irodalom-, mind 
a zenetörténeti hagyományrendet egyaránt 
ismerve képes a két szempont együttes 
alkalmazására. 

Fekete Csaba és Kecskés András tanul
mányai két oldalról elindulva, s nagyobb
részt meg is maradva a kijelölt pályán, 
nagyon sok közösnek mondható konzek
venciához jutnak el Szönyi énekköltészetét 
illetően. Fekete Csaba a dallamvilágot 
vizsgálva állapítja meg, hogy nem „úgy 
kell tehát mérnünk a Szentek hegedűje 
énekeit, mintha mai versek volnának, vagy 
legalább olyan versek, mint a 18. századi 
irodalmi lapok irodalmi próbálkozásai. 
[...] Énekelve másként éljük át a rímek, 
esetleges tölteléksorok, sikerületlen rész
letek, a versmondattan milyenségét. Ki-
munkáltabb elhelyezést érdemel minden 
versre általában jellemző kategória az 
énekes műfajokban, mint ahogyan azt az 
irodalmi elemzés megszokásai engedik. 

Egy-egy dimenzióval kevesebbet használ 
az elemző, aki Szönyi énekeit vizsgálva 
sem engedheti meg önmagának a liturgikus 
éneklés miliőjét." (61.) Kecskés András 
pedig az énekvers szövegverssé válását 
kiemelve állapítja meg: „A 18. század 
magyar költői egyre inkább elszakadnak a 
»nótajelzés« kötöttségeitől: az énekvers a 
szellemi élet néhány meghatározott terüle
tére szorult vissza mint az alkalmazott 
költészet kifejezési formája, míg a saját 
hagyományait fokozatosan kialakító szép
irodalom (a poézis, a szépliteratura) köze
gében a szövegvers vált általánossá." 
Ugyanakkor Szönyi az éneklésben „az 
Isten és ember közötti személyes, bensősé
ges viszony megnyilvánulását, tehát - az 
irodalom felől nézve - sajátos célú és 
tartalmú lírai közlésformát" is látott. 
„A Szentek hegedűje énekszövegeit tehát 
lírai jellegű, szépirodalmi igénnyel meg
formált alkalmazott költészetnek kell te
kintenünk." (70.) 

Ez az „alkalmazott költészet" ugyanak
kor nemcsak műveltségi szintek közötti 
lebegésében átmeneti, de zenei és irodalmi 
ízlésváltások hullámverésében is elhelyez
hető. Dallamvilága a hagyományos közös
ségi énekléshez szabott, mint Fekete Csaba 
részletekbe menő vizsgálatának táblázatba 
foglalt eredményei bizonyítják. Zömében 
genfi zsoltárdallamokra épül, s ezáltal 
töretlenül folytatja a 17. századi puritán 
örökséget (38-39). A Benedek-féle új éne
keskönyv ezt az énekkincset azonban hát
térbe szorította a 19. század elejétől fogva, 
s az ennek nézőpontjával azonosuló elem
zések Szönyi munkásságát is leértékelték. 
Pedig látnunk kell, hogy a 18. század de
rekán ez az énekkultúra még virulens volt, 
éltette a gyülekezeti- és diákéneklés, s 
egyáltalán nem számított mindenestől kor-
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szerűtlennek. Hasonló nézőpontváltás 
szükségességére hívják fel a figyelmet 
Kecskés András verstani elemzései is. Az 
ugyancsak táblázatokba rendezett eredmé
nyek alapján megállapítja: „Szőnyi Benjá
min énekszövegeinek metrikai vizsgálatá
ból arra következtethetünk, hogy ez a sa
játságos hagyományőrző hagyománykö
vetés jelentősebb szerepet játszott a ma
gyar verselés történetében, mint eddig 
gondoltuk. Szőnyi látszólag megrögzött 
konzervatív: sorformái, szakaszmértékei 
között egy sincs, amely gyökeresen eltérne 
a református gyülekezeti éneklés megszo
kott dallamkészletének ismert szerkezete
itől. [...] Miközben híven megőrizte a régi 
magyar énekvers (a »magyar ritmusok«) 
szótagméréstől független, rímes-szótag
számtartó, ütemhangsúlyos metrikai jelle
gét, az egyes szakaszmértékek sor- és rím
szerkezetét tekintve színes, változatos, igé
nyes külhoni mintákat vett alapul. A nyu
gat-európai protestáns énekköltészet for
makészletének meghonosításával a magyar 
nemzeti költészet lett gazdagabb." (102.) 

A jelen tanulmánykötet másik központi 
kérdésének a fiziko-teologizmus jelensége 
tűnik. Ez az eddig emlegetett írásokban is 
fel-felbukkan, azonban igazán Vörös Imre 
és Imre Mihály dolgozataiban kerül kö
zéppontba. A fiziko-teológia mint a vallá
sos világkép laicizálódásának egyik útja 
elsősorban református kollégiumainkban 
és vonzáskörzetükben volt nagy hatású, 
aminek nyilvánvalóan az európai szellemi 
és intézményes kapcsolatokban lelhetjük 
fel az okát. Ez a világképi tájékozódás 
szellemi-irodalmi életünk e kulturális kö
zegben nevelkedett részét predesztinálta 
arra, hogy az elvilágiasodás következő 
fázisaiban a természetelvű világmagyarázat 
és a kantiánus kérdésirány felé tájékozód

jon. Mindenesetre feltűnő, hogy Holbach 
és Kant hívei között milyen nagy arányban 
vannak az ezen oktatási intézményben 
nevelkedett ifjak. Az irodalmat tekintve 
pedig a leíró költészet és az irodalmi érzé
kenység műfajainak előtérbe kerülését 
konstatálhatjuk. 

Szőnyi Benjámin persze mindettől még 
igen messze áll, ő a fiziko-teologizmus 
hazai térhódításának első időszakához 
számítható. Érdekes azonban, hogy e gon
dolatrendszer kezdeti, problémamentes 
adaptálása után erősödtek fel benne a két
ségek, méghozzá éppen a fiziko-teolo-
gizmusban rejlő, Szőnyi által veszedel
mesnek ítélt transzformációs lehetőségek 
miatt. Imre Mihály Szőnyi latin nyelvű, 
máig kiadatlan (250 lapnyi) kéziratos köl
tészetét vizsgálva jutott el e megállapítás
hoz, s ez kétségtelenül jelentős felfedezés. 
„Azt mondhatjuk, hogy a latin nyelvű 
költészetben tágabb teret kap, nagyobb 
mértékben van jelen a fiziko-teologizmus 
gondolatvilága, mint a vele párhuzamosan 
nyomtatásban is megjelenő magyar nyelvű 
művekben. Ugyanakkor a latin nyelvű 
versekben hevesebben zajlik a fenti gon
dolatvilág revíziója, a vele való leszámo
lás." (144.) 

E gondolatrendszerrel egyidejűleg hat 
költészetében a pietizmus. Imre Mihály 
felismerése azért is jelentős, mert bizo
nyítja, hogy a magyar pietizmus irodalma 
nem korlátozódik csak evangélikus szer
zőkre, s ezáltal olyan hagyományszálat vet 
fel, amely különös jelentőséggel bír a 
századvégi érzékenység irodalmi formái 
felől nézve. A misztika iránti fogékonyság, 
a rajongás, az önnön lelkiségre való kon
centrálás olyan irodalmi nyelvezet megte
remtését mozdította elő, amely a későbbi
ekben az irodalmi megújulás egyik fő 
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irányának alapja lett. Szőnyi költészete 
tehát e szempontból is kezdeményező 
jelentőséggel bír, noha ez természetesen 
nem jelentheti e költészet esztétikai érté
kének túlzott felnagyítását. Az átértékelés 
azonban így is indokolt. 

Az Imre Mihály szerkesztette Szőnyi-
tanulmánykötet fontos szerepet tölt be: egy 
kisebb költőről szólván nemcsak annak 
több szempontból való átértékelését 
nyújtja, de a korszak fontos problémái, a 
közköltészetiség és az énekvers-jelleg, va-

Egy irodalomtörténeti korszak kutatását 
bemutató konferenciát szervezni nehéz, de 
még nehezebb az ott elhangzó előadásokat 
tanulmánykötetben megjelentetve képet 
adni a kutatás állásáról. Ezt a nehéz fela
datot tűzte maga elé a Csokonai Könyvtár 
8. kötete. Bitskey István előszava szerint: 
„...kellő indok volt tehát arra, hogy Cso
konai szülővárosa adjon otthont annak az 
interdiszciplináris tanácskozásnak, amely a 
felvilágosodás kutatásának időszerű kérdé
seit kívánta áttekinteni, kutatási perspektí
vákat is körvonalazva. (...) A válaszok 
keresésének jegyében zajlott le a Debrece
ni Akadémiai Bizottság székházában, 
1995. március 23-25. között a konferen
cia, amelynek anyagát - változtatás nélkül, 
tematikus egységekbe rendezve - adja 
közre kötetünk." (10.) Tudom, hogy a 
kötetben csak azt lehetett közreadni, ami 
az ülésszakon elhangzott, mégis elvárható 
volna a szerkesztőtől - aki a magyar felvi
lágosodás irodalmának jeles kutatója, a 

lamint a fiziko-teologizmus és a pietizmus 
kérdéséhez is megfontolásra érdemes té
nyeket és következtetéseket hoz fel. Mind
össze abbéli sajnálkozásunkat fejezhetjük 
ki, hogy ez a szellemi kvalitásaiban oly 
jelentős kötet tipográfiailag igen sok 
gyarlósággal bír, ami semmiképpen nem 
méltó hozzá. Reméljük azonban, hogy az 
olvasó is megbocsát: a könyv önértéke 
alapján erre minden reményünk meglehet. 

Debreczeni Attila 

korszak szövegeinek avatott ismerője és 
kiadója - egy átfogó, értékelő bemutatás a 
kutatás állásáról, irányairól, annál is in
kább, mivel Debreczeni Attila feltehetően 
fontos szerepet játszott az anyag tematikus 
egységekbe rendezésében, ezáltal sugal
mazva a kutatás erővonalait, irányait. 
Szintén hasznosnak ítéltem volna a meghí
vó levél közzétételét, hiszen ez a szöveg 
tartalmazta a konferencia és ezen keresztül 
a kötet tanulmányaival szemben megnyil
vánuló elvárásokat és előfeltevéseket. 
A meghívó publikálása azért is jó lett vol
na (lásd Szétszórt rendszer, szerk. CSORBA 
Sándor, MARGÓCSY Klára, Nyíregyháza, 
1998), mert még pontosabban rajzolta vol
na meg azt a dialógushelyzetet, amelyet a 
konferencia előfeltevése által meghatáro
zott kérdés és a konferencián elhangzott 
előadások válasza mutat. Míg az előzetes, 
a konferenciára hívó kérdésben arra ke
resték a választ a szervezők, hogy Jelen
tett-e az 1795-ös év valamilyen alapvető 
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