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Alábbi vizsgálódásom magyar főszereplője, Medgyesi Pál a honi puritanizmus irodal
mának talán legismertebb, legtöbb szempontból és legtöbb szerző által tárgyalt-elemzett, 
Bod Péter fanyalgó kritikájától eltekintve egyértelműen elismert szerzője. Munkásságát 
nem csupán az irodalom- és egyháztörténészek, de nyelvtörténészeink is nagyra értékelik, 
Toldy Ferenctől Szarvas Gáborig, illetve Szathmári Istvánig, elsősorban annak a purista 
hevületének köszönhetően, amellyel az 1650-es keletkezésű Dialógus politico-ecclesiasti-
cus előszavában kikel a magyar nyelvet latin mintára „átszabogatni" akarók, fölösleges 
szenvedő szerkezetekbe gyömöszölni szándékozók ellen. 

Egyszóval, Medgyesi egyáltalán nem mellőzött-elfeledett szerző; mégis igaza van Bán 
Imrének, amikor így ír róla: „Meggyőződésem, hogy a magyar művelődés- és irodalom
történetnek Medgyesi Pál iránt még törlesztendő adósságai vannak... Sem a Praxis pietatis, 
sem a Dialógus művelődési adatait, forrásait nem dolgoztuk fel alaposan, hiányzik prédi
kációinak stilisztikai elemzése." 

Teljes hiánypótlást ezúttal sem ígérhetek, nem is nyújthatok, legfeljebb azt, hogy az 
alábbiakban legalább felvázolni igyekszem Medgyesi legnagyobb hatású, valósággal 
„öregbetüs népkönyvvé" vált fordításának háttértörténetét. E témáról egy 1995-ös előadá
somban már ejtettem ugyan néhány szót, elmélyítéséhez azonban csak később, észak
walesi illetve angliai kutatóutam során foghattam hozzá. 

A Praxis pietatis forrásául szolgáló The Practice of Piety szerzőjével már mostohábban 
bántak a magyar tanulmányírók, mint a fordítóval; mentségükre legyen mondva: megfelelő 
forrásanyagok híján. Ezért is igyekeztem úgy felépíteni mondandómat, hogy Lewis Bayly 
-valóságos érdeme szerint-másodhegedűsből Medgyesi egyenrangú írótársává lépjen elő, 
akinek eddig ismeretlen személyiségéről is ejtek néhány szót éppen egy, az eddigieknél 
néhány szempontból talán megalapozottabb, kevésbé az eddigi szakirodalomra támaszkodó 
Medgyesi-értékelés érdekében. 

1 BOD Péter, Magyar Athenas, kiad. TORDA István, Bp., Magvető Kiadó, 1982, 365-367. 
2 TOLDY Ferenc, A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig, Pest, 1866, 708-712; SZARVAS Gábor, 

A nyelvigazítók, Magyar Nyelvőr, 12(1883), 14-15; SZATHMÁRI István, Régi nyelvtanaink és egységesülő 
irodalmi nyelvünk, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968,402-404. 

3 BÁN Imre, A XVII. századi magyar puritanizmus irodalom- és művelődéstörténeti jelentősége, Theologiai 
Szemle, 1976, 177. 

4 PETRŐCZI Éva, Poétika-töredékek angol és magyar puritán,, életvezetési könyvekben ", Confessio, 1997/3, 
50-57. 
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Elöljáróban be kell vallanom: Bayly és Medgyesi teljes szövegének párhuzamos vizs
gálatára nem nyílt módom és lehetőségem, mert Magyarországon egyáltalán nincs eredeti 
The Practice ofPiety-péídány, és Angliában is csupán Evans Katalinnak, a Bodleian Library 
munkatársának jóvoltából sikerült az angol szöveg számos részletéről fénymásolatot készí
tenem, természetesen nem a védett 17. századi állományból, hanem egy 19. századi 
kiadásról. 

Másrészt viszont a szöveg felépítése-szerkezete sem kínálkozik igazán hosszú terjedel
mű párhuzamos elemző olvasásra, hiszen nem „durchkomponiert" regény- vagy legalábbis 
esszészerű textussal, hanem igehirdetésekből lepárolt, csak lazán egymáshoz fűzött gondo
latokkal találkozunk, az eredetiben éppúgy, mint a magyar változatban. Tehát igyekeztem 
olyan vizsgálati mintákat kiválasztani, amelyek nem bibliai locusok halmazából, hanem 
személyes hangú intelmekből, elmélkedésekből állnak. Ezekben ugyanis jóval könnyebben 
és pontosabban tetten érhetők az egyezések és a különbözőségek. 

Már a szerzői beköszöntő és annak magyar változata messzemenő tanulságokkal szolgál. 
Lássuk a könyv nyitányául szolgáló sorokat angolul és magyarul: 

Whoever thou art that lookest into this book, Valaki e könyvecskébe valaha betekintesz, 
never undertake to read it, unless thou first arra intlek és kérlek, hogy addig ennek ol-
resolvest to become from thine heart an vasasához ne kezdj, míg szíved szerint el 
unfeigned Practicioner of Piety. Yet read it, nem végezed és magadban el nem szánod, 
and that speedily, lest, before thou hast read hogy valósággal igaz tökéletes és buzgósá-
it over, God, by some unexpected death, cut gos kezdője, gyakorlója és végzője akarsz 
thee off for thine inveterate impiety. lenni az isteni félelemnek, és abban teljes 

lelkedből és minden erődből szorgalmatos
kodni igyekezel. Nem is kell ennek megol-
vasásában késedelmeskedned, hogy valami
képen a mindenható Isten tégedet ez életből 
valamely véletlen és hirtelen halállal bűneid 
és tétlenséged miatt ki ne szólítson, és mi
nekelőtte átolvasnád e Praxist, e világból ki 

6 ne vegyen. 

Pusztán ránézésre is észlelhető a terjedelmi különbség; Medgyesi szövege körülbelül 
kétszer olyan hosszú, mint Baylyé. Az angol verses és prózai művek átültetésében nem 
egészen járatlan vizsgálódó természetesen megszokhatta már Albion nyelvének nagyon 
nehezen magyarítható tömörségét. Medgyesi mint fordító esetében azonban nem csupán a 
két nyelv eltérő grammatikája áll a terjedelmi duplikáció hátterében. Mint szövegeinek 
közlésekor kurzív szedéssel meg is jelöltem, a magyar prédikátor-író rokon (legtöbbször 
dörgedelmes, elrettentő) mondatrészekkel fejeli meg az eredeti szöveget. 

5 Lewis BAYLY, The Practice of Piety, London, 1842, lapszám nélkül. 
6 MEDGYESI Pál, Praxispietatis, [kiad. INCZE Gábor], Bp., 1936 (A reformáció és ellenreformáció korának 

evangéliumi keresztyén [református és evangélikus] egyházi írói, 4), 20. 
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Az eredeti szöveg olykor kimondottan erőszakos kibővítésének van egy lélektani oka is: 
Medgyesi elsősorban prédikátornak tekintette magát, s mások is őt. Bod Péter Magyar 
Athenasában „igen ritka elmés és nagy praktikus concionator"-nak nevezi. E prédikátori 
szerepvállalás okán nem képes kihagyni a szerző nyújtotta esélyt egy-egy gondolat tovább-
füzésére, kiterebélyesítésére. Fogalmazhatnék így is: számára Bayly munkája voltaképpen 
szent homiletikai nyersanyag; éppúgy, mint maga a Biblia. Szövegbővítési technikája arra 
a mindmáig élő igehirdetési módszerre emlékeztet, amely szerint a prédikátornak szép 
alaposan körbe kell járnia a textusként választott igehelyet. Esetünkben csupán annyi a 
különbség, hogy egy hitépítő célzattal írott, ám a Szentíráshoz képest mégiscsak profán 
szöveg szanktifikáltatik a fordító-átíró módszerének köszönhetően. 

Tekintsük át ezek után egy olyan fejezet - az ember nyomorúságáról, „nyavalyásságá-
ról" - párhuzamos részleteit, amely egyetlen, az apokaliptikus váradalmak légkörében 
született puritán traktátusból se maradhatott ki. A „gyermekkori nyavalyásságok" sora -
természetesen - az eredendő bűnnel kezdődik. Bayly mértéktartóan és fegyelmezetten 
kezeli a témát, magyar fordítója ellenben valósággal tobzódik a válogatott fertelmek 
elősorolásában. Itt a fentiekben már vázolt okok mellett - anélkül, hogy megalapozatlan 
néplélektani fejtegetésekbe bocsátkoznék - feltételezésem szerint mindenképpen szerepe 
van az angol és a magyar temperamentum különbségeinek is. 

What wast thou being an infant, but an help
less, unconscious creature, having the hu
man form, but without speach or reason? 
Thou wast born in the stain of original sin, 
and cast naked upon the earth. What cause 
then hast thou boast of thy birth, which was 
pain and anguish to thy mother and to thyself 
the entrance into a troublesome life? The 
greatness of which miseries, because thou 
couldst not utter in words, thou didst express 
as well as thou couldst in weeping tears. 

mi volnál te anyád méhében egyéb, mint egy 
oktalan állat emberi formában lévén; nemde 
nem a gonosz kívánságoknak titkos szégye
nének és az eredendő bűn fertelmének me
legségében fogantattál-é? Mezítelenül vet
tettél e földre, azaz undokságnak vérébe 
bekeverttetvén. Undokságnak mondom bi
zony, mert mikor az Isten Fia, aki nem útálá 
az emberi természetet, minden bűn nélkül 
való erőtlenségivei együtt felvenni, fogan
tatnék, illetlennek tetszett az ő szentségéhez, 
hogy egyéb embereknek bűnös fogantatá
soknak módja szerint fogantatnék. Úgy
annyira, hogy a te anyád szégyenlette annak 
módját néked tudtodra adni. Mi okod va
gyon tehát születéseddel való kérkedtséged-
re, mely anyádnak ISTEN átkából szárma
zott fájdalom vala, magadnak pedig csak 
háborúságos életre való jöveteled? Mely 
nyavalyásságodnak nagy voltát, mivel ak-

7 BOD, (". m., 367. 
8 BAYLY, i. m., 29. 
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kor nyelvvel ki nem beszélhetted, keserű 
sírásoddal amint lehetett jelentetted ki. 

Baylynek a jelenkori angol prózastílushoz viszonyítva ugyancsak szószátyár kilenc sora 
Medgyesi tolla nyomán tizenkilenc sorra duzzad; ismét a kurziválási technikával kívántam 
jelezni a Medgyesi-féle szövegbővítéseket. Fordítónk-átírónk az eredendő bűn jellemzése
kor nem elégszik meg Bayly visszafogott, szenvedélymentes okfejtésével, hanem az 
embergyermek és az isteni gyermek fogantatásának összehasonlítása ürügyén terjedelmes 
szövegrészt szentel egy kortársai által is nagy élvezettel ostorozott főbűn, az itt expressis 
verbis meg nem nevezett paráznaság jellemzésére; manierisztikus kirohanásokkal támadja 
Ádám minden ivadékát: a kisdedeket fogantatásuk, az őket életbe szólító szülőket a 
nemzés-fogantatás „méltatlan" módja miatt. Zárójelben jegyzem meg: a fogantatásnak 
undokságkénti, fertelmességkénti értelmezése a puritanizmus magyarországi irodalmában 
több évtizeden át tartotta magát. Csúzi Cseh Jakab losonci lelkipásztor Edom ostora... című 
prédikációs könyvében például Medgyesivel teljesen egyező felfogásban írja le a magzati 
állapotot: „Szintén olyan setétségben s undokságban hever anyaméhében a nemes, mint a 
paraszt. Egyaránt bűnben fogantatnak és születtetnek mind nemesek, mind parasztok." A 
nemi élettel kapcsolatos puritán irtózat és körbeprédikálási kényszer - mintegy utópuritán 
jelenségként - még a 18. században is tartotta magát. Ékes példa erre egy bizonyos, 
keresztnevén meg nem nevezett Halmágyi 1753-as Naplójának részlete. 0 nem medikus 
vendégként részt vett néhány boncoláson, s egy szifiliszben elhunyt leány kóresetének 
leírásához az alábbi kisded prédikációt toldotta: „Kár, hogy minden ifjú, ki igen voluptás-
nak adta magát, efféle cadavert nem vizsgál, mert megtekinthetné ebből a buja életnek 
gyümölcsét, mely száz orátornál is jobban persuadeálná a szűz és istenes életre." 

Ha mai értelemben vett szépíróval állnánk szemben, nyilván a fordító-átíró magánélete 
adna-adhatna lélektani magyarázatot mindeme keserű háborgásra, nem csillapuló felhábo
rodásra. Találgatásra azonban ezúttal semmi szükség, hiszen Az keresztyén olvasóhoz 
intézett elöljáró beszéd zárómondata máris megvilágítja e vehemens affabulatiók hátterét: 
„Aki kegyes életet szeret, az nem annyira az szókra mint az idvességes tanúságra vigyáz." 

Ugyanezt az idézett angol és magyar szövegrészekre vonatkoztatva: Medgyesi ott és 
akkor toldott bele saját gondolatokat-érveket Bayly szövegébe, ahol és amikor kevesellette 
„az idvességes tanúságokat." Más szóval: míg fordítóként, nyelvművelőként, íróként 
jobbára ösztönös stiliszta, addig hitépítőként akár az eredeti szöveg harmóniáját-szépségét 
megtörő tudatos tanúsághalmozási kényszer, didakticizmus jellemzi. Önmagában annyival 
fontosabbnak, értékesebbnek tartja a prédikátort, mint a tollforgatót, hogy írói teljesítménye 
ilyetén „önrombolásával" nem is gondol. Ám mindebben - ha tekintetbe vesszük, hogy 
Medgyesi nem csupán kora egyik legvirtuózabb prédikátora, hanem egyszersmind az első 
magyar homiletikai kézikönyv szerzője is - nincs semmi meglepő. 

9 MEDGYESI, i. m., 63-64. 
10 CSÚZI CSEH Jakab, Edom ostora vagy Abdiáspróféta látásának magyarázattya, Debrecen, 1682, 61. 
11 MAGYARY-KOSSA Gyula, Magyar orvosi emlékek, I, Bp., 1929, 45. 
12 MEDGYESI, /'. m., 20. 
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Tóth Mihály homiletikatörténeti tankönyve lapjain így méltatja Medgyesi hitszónoki 
munkásságát: „Közelebb említett társával, Gelejivel együtt alkotják a magyar egyházszó
noklat új korszakát, csakhogy Medgyesi inkább gyakorlati irányánál fogva, részint mert ő 
törte meg az utat a szabad textus választására, részint mert nem marad csupán a szent irat 
magyarázásánál, hanem abból valódi, tiszta erkölcsi tanulságot hoz le az életre, s különösen 
alkalmi beszédeiben az írmodor szépsége kenetteljességével a szívet megindítani, az 
akaratot meghajtani igyekszik." 

Ez a tizenkilencedik századi méltatás még filológiai részletek nélküli, Medgyesi Doce 
nos orare című kézikönyvéről egyetlen szó sem esik benne. Ravasz László - lévén egy 
személyben teológus és bölcsész- már elemző értékelést kínál hasonló műfajú könyvében. 
Az első homiletikai harc című fejezet két főszereplője Geleji Katona István és örök 
céltáblája, ellenlábasa, vitatkozó társa, Medgyesi Pál. Medgyesi, aki Ravasz László jellem
zése szerint „az első magyar kálvinista pietista igehirdető", Amesius és Johannes Clark 
nyomán a prédikáció (s tegyük hozzá, a következetesen prédikációnak tekintett hitépítő 
művek!) súlyponti részének azt tekinti, amelytől „usus", azaz haszon várható: „A bizonyí
tás legyen világos, nem hosszú, szükséges, az nyilvánvaló dolgokat nem bizonygató. 
A napot az égen mutogatni bolondság... mert sietnünk kell a beszéd legfontosabb részére, 
a »haszon«-ra (usus). A haszon az, ami a prédikáció kiváltképpen való fő céljával, a 
hallgatók épületivel, leginkább egybeköttetett. A haszon elméleti vagy gyakorlati. Elméleti 
az oktató és cáfoló haszon... gyakorlati, vagyis az életet néző haszon a megjobbítás 
(ráintés), feddés és vigasztalás..." 

Mindezt Medgyesi Bayly-fordítására vonatkoztatva: a magyarított angol szövegben 
folyamatosan tetten érhető az angol szerző ugyancsak nem csekély használni-akarását 
megsokszorozni akaró fordítói törekvés, olyannyira, hogy helyenként saját homiletikai 
elveit, a rövidséget, a tömörséget sem képes a gyakorlatba átültetni. 

Medgyesi Pál stílusáról, prédikátori temperamentumáról, minden műfajban megnyilvá
nuló böbeszédűségéröl érdekes és tanulságos adalékokkal szolgálnak jeles tizenkilencedik 
századi kutatójának, Szilágyi Sándornak közlései is. Szilágyi az Erdélyi Protestáns Közlöny 
1876-1877-es évfolyamaiban hét Medgyesi-levelet tár az olvasóközönség elé. Sorrendben 
és vizsgálódásunk szempontjából fontosságban is az első az az episztola, amely 1649. 
augusztus 23-án kelt Gyulafehérváron A Praxis pietatis megjelenése után tizenhárom 
esztendővel íródott levélben először rá sem ismerünk Medgyesire, a fordítóként, átíróként 
bravúros stilisztára. Leveleit nehézkes, szövevényes, még az e korban szokásosnál is jóval 
latinizáltabb, már-már „makaróni-nyelven" írja. Mindössze a levél egyetlen - igaz, annál 
terjedelmesebb - részéből köszön vissza ránk „az igazi Medgyesi." Bár itt sem a Praxis 
pietatisbóX megismert, úgyszólván purista nyelvművelői énje, csupán a megszállott prédi
kátor, aki ezúttal egy 17. századi „Jézus és a kufárok"-történetet mond el. Ennek lényege: 
Váralja településen a vasárnap volt egyben a vásárnap is. Márpedig a templomkapu körül 
zajló, korántsem kegyességépítő vásári események igencsak megszentségtelenítették az Úr 

13 TÓTH Mihály, Egyházszónoklat történelem, I, Debrecen, 1864, 233. 
14 MEDGYESI Pál, Doce nos orare, Bártfa, 1650. 
15 RAVASZ László, A gyülekezeti igehirdetés elmélete, Pápa, 1915, 218. 
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napját. Medgyesi kezdeményezésére a vásárt a szombati napra tették át, azonban ez a lépés 
belháború mértékű zavargáshoz, a rendelet visszavonásához vezetett. 

Ahogyan a Praxis pietatisban, úgy e levélrészletben is a megélt, a templomfalakon 
túláradó, mindig és mindenütt hatni és használni akaró kegyesség példáival találkozunk. 
Ez a hatni akarás olyan erejű, hogy írójának nyelvezete a már említett magyar-latin elegyből 
jó néhány szép, meggyőző - a nem literátus, nem latinos műveltségű olvasókat is meggyőző 
- mondat erejéig valósággal visszatisztul. Bizonyítéka lehet ez egy már korábbi állításom
nak is, miszerint Medgyesi az írói-stilisztai tudatosságot mindenkor alárendelte papi 
hivatása céljainak. Más szóval: íróként is akkor remekel igazán, amikor prédikátorként 
valamely méltatlan állapotból akarja prófétai erejű szavakkal kiemelni olvasóit. 

Meglepő módon ugyancsak Szilágyi Sándor egyik levélközlése kínál lehetséges választ 
arra, hogyan, miképpen tudta Medgyesi - ha szövegbővítésekkel is - az eredeti szöveg 
szelleméhez, szerzőjének vérmérsékletéhez, kifejezésmódjához híven tolmácsolni a Bayly-
féle eredetit. A kérdéses levélnek Medgyesi Pál nem a szerzője, hanem a címzettje. 
Lorántffy Zsuzsanna, az özvegy fejedelemasszony írta Munkács várából, 1659. augusztus 
14-én, egykori udvari papjának, aki Zsuzsanna idősebbik fiának, II. Rákóczi Györgynek 
szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadjárata után átpártolt az új fejedelemhez, Bar-
csayhoz. A sértett egykori patróna fia védelmében önzéssel, pozícióhajhászással vádolja 
korábban oly sokszor megoltalmazott papját, mi több, azzal is, hogy a presbiteri rendszer 
kiépítésén kizárólag önös érdekből fáradozott: „Kegyelmed levelét vöttük... Értjük bőbe-
széddel való írását. A mi illeti maga recognitióját, a hol jó kegyelmes Asszonyának ír 
bennünket, azt nem tagadhatja, mert a dolognak valósága tészen róla bizonyságot: mikor 
szenvedési voltának, gondolván a mit maga viselése mutat, belső indulati is azt tartják, 
szánakoztunk rajta, de immáron tapasztaltuk, nem az presbyteriumnak, hanem maga 
privatuma szereteti és affectuma vitte arra, a mit cselekedett, mely nem ahhoz illendő 
presbyteriumi gyümölcs..." 

A Lorántffy-levelet közlő Szilágyi Sándor kísérőtanulmányában kibővíti Medgyesi 
bűnlajstromát: „Ezen idők irodalmát az egyházi irodalom minden ágában nevezetes mun-

16 SZILÁGYI Sándor, Medgyesi Pál levelei (Medgyesi Pál levele Rákóczi Zsigmondhoz, Gyulafehérvár, 1649. 
augusztus 23.), Erdélyi Protestáns Közlöny, 1876,307-308. A „templomozás-pör" azon szakasza, amelyben 
a zavaró mértékben deákos szöveg egy időre csaknem színmagyarrá tisztul: „így vagyon az dolog: hogy az 
elmúlt tavasszal Váraljára kimentem vala, az ott való Tanító Siderius uram, sok kéréssel rá vön, hogy 
predicáljak. Predicállottam de Devotione, és midőn in usu az Devotiok impendimentum számlálása közben, 
említeném az ott lévő vasárnapi vásárt is nagy impendimentumnak lenni, lelkek esméretit appellálnám az 
Auditoroknak, hogy mivel szintén az Templomudvar ajtaja előtt celebráltatik az vásár, mihelyt az Isten 
házából kimennek, mindjárt az adásban vevésben egyveledvén, elvész minden devotiójok, melyre az Isten 
igéje által az Templomban gerjedtenek, sőt most is mondok sokaknak oda az vásárra vagyon szívetek etc. 
Az a vásár Nagyságos uram oly istentelen vásár, hogy az egész oláh vidékség begyűlvén, az Istennek egész 
napján rettenetes dorbézlásokat, rikoltásokat, szörnyű szitkokat, vagdalkozásokatstb. müveinek, és bizonnyal 
minden azt a dolgot tudó Istenfélő embernek ítéleti szerént sokkal nagyobb több gyalázatot tesznek az 
Istennek szent nevén azon az ö szent tiszteletire önnön magától rendeltetett napon, hogysem egész hetetszaka. 
Mellyhez képest, mikor én ott Tanító voltam, mindaddig s addig, hogy elhagyattam vala vélek, két egész 
esztendők alatt szombaton tartottak vásárt mindennemő hátramaradások nélkül..." 

17 SZILÁGYI Sándor, Medgyesi Pál életéhez (Lorántffy Zsuzsanna levele Medgyesi Pálhoz, Munkács, 1659. 
augusztus 14.), Protestáns Szemle, 1890, 151. 
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kával gazdagította Medgyesi Pál, eredetiekkel és fordítottakkal egyaránt, s a ki különben 
az irodalmat, ha nem is egészen, de nagy részben agitatori [kiemelés tőlem - P. É.] 
működése s egyházreformátiói törekvései előmozdítására használta fel. Kiváló eszű ember 
volt, de kíméletlen s a gőgösségig önérzetes, nagy tudománnyal, széles ismeretekkel bírt, 
de nem tűrt ellentmondást, s az emelkedésre vezető eszközök megválasztásában nem ismert 
kíméletet ellenfeleivel szemben. Bod Péter Athenásában meglehetős hidegen, legalábbis 
kevés rokonszenvvel ír róla: én is azt hiszem, nem tartozott azok közé, kik maguk iránt 
rokonszenvet tudnak ébreszteni." 

A levél is, a kommentár is megdöbbentően ismerős: jóformán szó szerint megegyezik 
Andrew Foster és Kenneth Finchman azon jellemzéseivel, amelyekben kimerítő részletes
séggel taglalják Bayly jellemét, jellemhibáit, különböző viselt dolgait. A kilencvenes 
évek, azaz napjaink angol egyháztörténészei kevés kivételtől eltekintve egyértelműen 
hiteltelen figuraként mutatják be Baylyt, olyan emberként, aki a püspökséget 600 fontért 
vásárolta, aki tökéletesen alkalmatlan volt a főpapi szerepkörre nepotizmusa, tapintatlan-
sága, önzése, anyagiassága, önfejüsége miatt. Az eredeti szövegekben a pugnacious (össze
férhetetlen), az indiscreet (tapintatlan) és a headstrong (önfejű) a leggyakoribb jelzők, 
kiegészítve egy, az előbbieknél is sértőbb epitheton ornansszal, amely így hangzik: „bishop 
of Banghoore". Ez egy lefordíthatatlan, nagyon durva szójáték, Bayly észak-walesi püspöki 
székhelye, Bangor és a whore (kurva, szajha) szavakból. Jelentése: a bangori kurvák pecére. 
A Snowdonia-szerte szállongó korabeli pletykák szerint ugyanis Bayly számtalan fattyúval 
növelte a gyéren lakott Észak-Wales populációját. Bangori tanulmányutam során megpró
báltam Bayly püspökről néhány tárgyilagos adatot-információt beszerezni. Tizenhetedik 
századi dokumentumokban a tizenkilencedik században alapított Észak-Walesi Egyetem 
könyvtára nem bővelkedik ugyan, ám a Caernarvonshire Historical Society (e mindmáig 
nagyon zárt régió múltját kutató, nem amatőr, nem csupán helytörténészkedő!) tudományos 
társaság azonos című lapjában A. H. Dodd professzor tanulmánya jóvoltából mégiscsak 
objektívebb információkhoz jutottam a The Practice of Piety szerzőjéről. 

Ez a rendkívül alapos, túlzásoktól mentes tanulmány nem glorifikálja Baylyt, de nem is 
tiporja a sárba. Egyértelműen népszerű igehirdetőnek (popular preacher), illetve mérsékelt 
puritánnak (his puritanism, however is the milder brand) vallja a literátor-püspököt. 
Mindkét jellemzés megszámlálhatatlanul sokszor olvasható a magyar szakirodalomban 
Medgyesivel kapcsolatban, ezeket hangsúlyozza monográfusa, Császár Károly is. Ami 
pedig a simóniára fordított hatszáz fontot, az egyházkerület szűkölködő papjaiból kizsarolt 
összeget illeti: amikor George Villiers, a későbbi Buckingham herceg (akinek zsebébe a 
kérdéses összeg mint vesztegetési pénz állítólag átfolyt) pártfogásába vette Baylyt, ő már 
rég elnyerte a király kegyét, tehát semmi szüksége nem volt lefizetett közbenjáróra. 

A Bangor püspökével kapcsolatos másik, vissza-visszatérő vád az egyházkormányzásra 
való teljes alkalmatlanság és a vezetői igénytelenség, közelebbről az, hogy igen gyakran 
beérte teológiai képzettség nélküli, „alkalmi lelkészekkel", akik között a vándorárustól a 
levitézlett diákig mindenféle fajzat akadt... Dodd professzor e vádakkal szemben olyan 

18 Uo., 146-147. 
19 Andrew FOSTER, The Church of England (1570-1640), London, Longman, 1994, 28; Kenneth FINCHMAN, 

Prelate as Pastor: The Episcopate of James I., Oxford, Clarendon Press, 1990,32, 81, 181-182,271-273. 
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érvekkel védi meg Baylyt, amelyeknek valódiságáról a ma Észak-Walesbe látogató kutató 
is meggyőződhet, de még az egyszerűen turisztikai célokból arra tévedő külföldi is. 
Nevezetesen arról, hogy Wales-szerte mindmáig Bangor körzete a legszegényebb, a 
körülmények az országrészen belül itt a legsanyarúbbak. Következésképpen érthető, hogy 
a magasan kvalifikált lelkészek a 17. században sem tolongtak itteni papi stallumokért. 

A Bayly ellen mindmáig felemlegetett vádak sorában úgyszólván egyetlen mai kutató
ja-elemzője sem mulasztja el megemlíteni azt, hogy a püspök hol Gwydir, hol Lleyn urait 
szolgálta. Ez azonban - mondja Dodd - nem szükségszerűen a jellemgyengeség, pusztán 
egy késő feudális csetepatéknak kiszolgáltatott értelmiségi tehetetlenségének jele. 

Akad egy olyan mai szerző is, aki egyértelmű elismeréssel ír Bayly püspöki működésé
ről: ,,.. .mint már említettem, az északi (ti. észak-walesi) püspökök gyakran kiválóak voltak, 
mint például Bayly... Bangor püspöke, a nagyra értékelt Practice of Piety szerzője." 
E sorok történész írója egyébként valószínűleg írói erényei alapján titulálja Baylyt „ex-
cellent"-nek.21 

És most nézzük az analógiákat: mint már említettem, Medgyesinek is állandó jelzője a 
„mérsékelt puritán", ő is egyetlen szempillantás alatt köpönyeget fordított, amikor a 
Rákócziak udvari papjából az új fejedelem, Barcsay hívévé szegődött. Mielőtt könnyelmű
en ítélkeznénk, ne feledjük: egy prédikátor-író igehirdetői és irodalmi működése a 17. 
században főúri pártfogók nélkül szó szerint ellehetetlenült volna. A küldetéstudat és a 
tehetség önmagában, anyagi háttér híján egy vékony művecske létrehozásához sem volt 
elegendő. így tehát nem ítélhetjük egyszerűen jellemgyengeségnek, anyagiasságnak, hogy 
a Rákócziak hatalomvesztésekor Medgyesi Pál igyekezett az új erdélyi fejedelem kegyeibe 
férkőzni. A Medgyesi-szakirodalomból ugyanis egyértelműen kitűnik, hogy a prédikátor
író teljes egzisztenciája a patrónusi rendszer függvénye volt. Szilágyi Sándor- a már idézett 
Medgyesi- és Lorántffy-levelek gondozója - beszédes dokumentumokat közöl erre vonat
kozólag. A Conventiones personarum ecclesiasticarum tételei közt olvashatjuk e gyűjte
ményben Medgyesi egyévi javadalmazásának részletes leírását: „Conventio clarissimi ac 
Reverendi Pauli Medgyesi Contionatoris Aulici, cujus Annus incipit die... Pénzfizetés és 
ruházatja ő kegyelmének az tárházból. Tisztabúza cub. 20; abaidocs 40; abrak 25 köböl, 
hordós bora 12; verő disznó 5 ... lőre 3 hordóval; borsó másfél köböl, bárány 20; vaj 12 
itcze; méz 12 itcze; fa 20 szekér, széna 6 szekér. Az mikor az úton velünk asztalnál nem 
lészen, konyhárul ebédre 5 vagy 6 tál étek. Vacsorára is olyankor ebédre bor justae 2., 
vacsorára is jus. 2., magának magunk fehér czipójából nro 2; két inasának czipó nro 8." 
Ugyanezen értekezés korábbi részletében olvashatunk arról is, hogy a „Pénzfizetés a 
tárházbul" Medgyesi esetében 260 forint volt évente, s terményekben mintegy 340 forint 
érték teljes ellátáson és útiköltségen kívül. Érdekes - írja ehelyütt Szilágyi -, hogy gránát 
posztó, az akkor használt posztófajták közül a legfinomabb, csak Medgyesinek és a 
fejedelmi udvarmesternek jutott. 

Takács Béla nyomdatörténeti munkája arra is rávilágít, hogy a sárospataki nyomda nem 
csupán Medgyesi ösztönzésére jött létre, hanem azért is, hogy kéziratai - többek között a 

20 A. H. DODD, Lewis Bayly, Caernarvonshire Historical Society, 28(1967), 15, 17, 23. 
21 Philip JENKINS, A History of Modern Wales, London, Longman, 1992, 99. 
22 SZILÁGYI Sándor, Lorántfjy Zsuzsanna, Pest, Egenberger Ferdinánd kiadása, 1872, 77. 
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II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjáratán siránkozó Igaz Magyar Nép 
Negyedik Jajjá -jóformán a megírás pillanatában a tipográfiába kerüljenek. Különösen az 
1658-as év bővelkedett Medgyesi-opuszokban: a korábbiak újrakiadása mellett ebben az 
évben jelent meg a Liturgia sacrae coenae, a régen várt úrvacsorai ágendáskönyv. A hatá
rozatok szerkesztői közt ott találjuk Medgyesit, s ő az előszó szerzője is. 

A fenti dokumentumok kétféleképpen értékelhetők: egyrészt mint Lorántffy Zsuzsanna 
patrónai nagylelkűségének, mindenre kiterjedő figyelmének bizonyítékai, másrészt mint 
egy tizenhetedik századi szellemi ember teljes függőségének szomorú dokumentumai. S ha 
ez a dependencia elkerülhetetlen, szerves része volt a dús és sokáig konszolidált Rákóczi
uradalmak életének, hogyne lett volna még inkább az a kopár, földhözragadtan szegény, a 
feudális klánok marakodásainak kitett Észak-Wales s annak főpásztora esetében. Bayly 
védelmében egyébként Dodd professzor elmond egy hősünk javára írható, az Anglesey 
megye levéltárának dokumentumai alapján rekonstruált történetet. Eszerint Bayly egyik 
szolgájának tehetséges fia számára kért alumnusi helyet a környék nagy hatalmú urától, Sir 
John Wynntől. A földesúrnak szóló levelében azt is megígéri, hogy saját zsebéből is kész 
támogatni „a latin és görög nyelvben jeleskedő" ifjút. 

Medgyesi védelmében hasonló történetet, hasonló gesztust nem tudok felmutatni, leg
feljebb Csekey Sándor egyháztörténész cikkgyűjteményének azt a Ravasz László már 
idézett homiletikatörténetével összecsengő kitételét, miszerint:,,Medgyesi nyíltan hirdette, 
hogy ő és társai »practice« prédikálnak, vagyis a prédikációban mindenütt a gyakorlatot 
emelik ki, sőt hálát ad Istennek, hogy ha az ő Szemléikének vezérlése által minden szentírási 
helyből praxist, vagyis az élet megjobbítására való dolgot hozhat ki." 

Ezek után joggal kérdezheti bárki: a megkezdett párhuzamos szövegelemzésből
összehasonlításból miért tettem ilyen hosszas kitérőt? Korántsem azért, hogy megszaba
duljak egy aprólékos vizsgálódást követelő filológiai feladattól. Hanem sokkal inkább azért, 
hogy nyilvánvalóvá tegyem: a számos ponton oly hasonló életkörülmények, válsághelyze
tek tehették Medgyesit szokatlanul érzékeny és fogékony átíróvá-fordítóvá egy olyan 
korban, amikor sem megfelelő szótárak, sem igazán részletes grammatikák nem álltak az 
angol művek magyar fordítóinak rendelkezésére. (Komáromi Csipkés György Anglicum 
Spicilegiuma legfeljebb a nyelvtanulás kezdő lépéseihez nyújthatott segítséget.) A nyelvi 
hajlékonyság, a szokatlan nyelvérzék még nem adna elégséges választ arra, hogy a 
bővítésektől eltekintve (ezeknek keletkezési okára a korábbiakban már utaltam!) hogyan
miként tudta Medgyesi oly híven visszaadni az eredeti szöveg fordulatait-árnyalatait. 
Megismétlem: mindehhez olyan fokú empátia kellett, amelyet csakis a rokon élmények 
táplálhattak. Az eddigieket legfeljebb azzal egészíthetjük ki, hogy még a fordítói bővítések 
sem álltak ellentétben a szerző(k) eredeti szándékával. Ugyanis, mint a walesi irodalom 
egyik legkiválóbb szakértője is hangsúlyozza összefoglaló munkájának a tizenhetedik 
századra vonatkozó fejezetében, a puritán traktátusok, traktátusfordítások „direkt", a 
szószéken használatos hangvételt idéző stílusa nem véletlen. Ezek a munkák nem kizárólag 
csöndes tanulmányozásra-olvasgatásra, hanem hangos felolvasásra is születtek, a család és 

23 TAKÁCS Béla, A sárospataki nyomda története, Bp., Magyar Helikon, 1978, 65-69. 
24 DODD, i, m., 36. 
25 CSEKEY Sándor, Ige és lélek, Bp., 1940, 130. 
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a családfő egész háza népe számára, beleértve a szolgákat is. A szerző az ilyen házi 
istentiszteleti-hitgyakorlati művek sorában elsőként említi a Rowland Vaughan of Caer-gai 
(akit joggal tekinthetünk Wales Medgyesi Páljának, az övéhez hasonlóan sokoldalú mun
kássága alapján) fordításában welshül már 1630-ban megjelent The Practice o/Pietyt.26 

Mindez tökéletesen harmonizál Esze Tamás megállapításaival. Az ő kegyességtörténeti 
fejtegetéseiből ugyanis kitűnik: Medgyesi könyve ugyanazt a funkciót töltötte be Magyar
országon, mint Baylyé és társaié Walesben és Angliában. Gróf Rhédey Ferenc háza táján 
éppúgy állandó felolvasási anyag volt - egészen Rhédey 1668-ban bekövetkezett haláláig 
- mint majdnem száz esztendővel később Porkoláb István szabolcsi kisnemes 1741-ben 
megtartott, a vasárnapi templomozást megerősítő házi istentiszteletein. 

Márpedig Bayly és Medgyesi könyvének ez a hajszálpontosan megegyező olvasata és 
„másod-Biblia"-szerű használata sem egyéb, mint az írói-fordítói munka színvonalának 
indirekt minősítése, még ha nem is a 20. századi kontrollszerkesztői normák szerint. Ha 
pedig már a 20. századot említettem, feltétlenül idézésre érdemesnek vélem Lawrence 
Venuti fordítástörténeti munkájának egy, a Bayly-Medgyesi-szövegek egymáshoz való 
viszonyát is megvilágító részletét. Venuti könyve azért is érdekes számunkra, mert szerzője 
épp a 17. századra teszi - legalábbis angol nyelvterületen - az első műfordítói „kánon", 
azaz szabály- vagy elvárásrendszer kialakulását: ,,A fordítás, természetesen, egy eredeti 
szöveg újraírása. Minden újraírás, bármilyen szándékkal készüljön is, meghatározott ideo
lógiai és poétikai elveket tükröz, s mint ilyen, úgy manipulálja az irodalmat (pontosabban 
megfogalmazva: a szerző eredeti szövegét!), hogy egy bizonyos társadalmi közegben, egy 
bizonyos módon hasson." 

Fokozottan igaz ez olyan sajátos társadalmi-egyháztársadalmi közegben, és olyan for
dítói célokkal, mint Medgyesiéi. Az ő - és a kor többi, angol „nyersanyagból" dolgozó 
magyar traktátusfordítója - esetében a cél (tudniillik az evangelizálás!) egyértelműen 
„szentebb", fontosabb volt, mint a szöveghűség. Ezzel az íratlan fordítói-átdolgozói 
szokásjoggal a magyar olvasó távolabb került ugyan az eredeti szövegtől, ám e veszteségért 
cserébe könnyebben befogadható, „domesztikált", nem csupán magyarított, de egyszers
mind magyarosított textust kapott. Ez a szövegmanipuláció természetesen nevetséges, akár 
erőltetett is lehet, netán végzetesen idegen az eredeti mű szellemétől. Ilyenek voltak például 
Szász Károly egy-egy mozzanat erejéig jól megoldott, de az összhatást tekintve agyonro-
mantizált, ügyetlen neologizmusokkal terhelt Shakespeare-fordításai. 

Medgyesi Pál mint fordító számára kétségtelen helyzeti előnyt jelenthetett - mint 
Császár Károly írja már említett monográfiájában -, hogy „körülbelől egy fél évet töltött 
Angliában, ama régi híres neves Cantabrigiai académiában. Ez a rövid idő [amely azonban 
nyelvtudásszerzési és élménygyűjtési szempontból is lényegesen hosszabb volt annál az 
időtartamnál, ami akkoriban a legtöbb magyar diáknak Albion földjén kiméretett! - P. É.] 
azonban elég volt arra, hogy kiváló szeretettel fordult a pietizmusra hajló Lewis Bayly 

26 Dafydd JOHNSTON, The Literature of Wales, Cardiff, University of Cardiff Press, 1994, 51. 
27 ESZE Tamás, A magyar református kegyesség múltja, Református Egyház, 9(1957), 18. 
28 Lawrence VENUTI, 77?̂  Translator's Invisibility, London-New York, Routledge, 1995, 7. 
29 É. KISS Katalin, Shakespeare szonettjei Magyarországon, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 (Modern Filológiai 

Füzetek, 22), 28-31. 
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munkái felé, melyek közül a Praxis Pietatis ekkor már világhírű volt." Császár ódon 
hangzású szókapcsolata, Medgyesi Bayly munkái iránti „kiváló szereteté"-nek ma naivnak 
ható hangsúlyozása rávilágít a korábban, a 17. században, sőt napjainkban is érvényes 
tényre. A világ bármely pontján, bármely nyelvről bármely nyelvre csakis abban az esetben 
születhet az idegen közegben is hatni képes szövegváltozat (műfordítás), ha a tolmácsolásra 
vállalkozó ilyen elemi erejű vonzalmat, ilyen „kiváló szeretet"-et érez az átültetendő mü 
iránt. E fordítói alapállás híján az egész müvelet megmarad a penzum vagy a bérmunka, 
rosszabb esetben a fércmunka szintjén. 

Medgyesinek feltétlenül javára-hasznára volt a fordítás során az, hogy hűséges barátja 
és bizalmasa, Ruszkai András megtárgyalta vele e szívének-értelmének oly kedves munka 
minden részletkérdését, legalábbis a még Angliában elkészült fejezet lefordítása során. 
Ruszkairól egyébként - a Praxis pietatis ajánlását kivéve - meglehetősen kevés adatunk 
van, legfeljebb annyit feltételezhetünk, hogy az abaúji Göncruszka szülötte. 1624-ben lett 
- szerencsi rektorkodás után - a pataki iskola diákja, a neve melletti „P." jelzésből kiderül, 
hogy apja is lelkipásztor volt. A sárospataki kollégium történetével foglalkozó legfrissebb 
összefoglaló munka is csak ennyit ír róla: „az 163 l-ben távozott Zempléni után P. Ruszkai 
András lett a második lektor, majd Salánki elmenetele után 1635-ben rektor. Őt Medgyesi 
mint Cambridgeben tanulótársát említi, de puritanizmusnak ő sem mutatta semmi jelét." 
Kathona Géza pedig mindössze ennyit ír róla: „A lektorságot (1631-1635) és rektorságot 
(1635-1636) betöltött Ruszkai András ... már 1630. április 2. és május 21. közt történt 
leydeni beiratkozásai közti időben felkereste a cambridgei egyetemet. Itt való időzéséről 
Medgyesi Pál is megemlékezik." 

Egy bizonyos: Medgyesi - minden evangelizátori elkötelezettsége ellenére - volt, 
lehetett annyira íróember, hogy a baráti diáktársat legalább néhány beszélgetés erejéig 
kontrollszerkesztőjévé tette. Hogy pedig a cambridge-i magyar deákok közül miért épp 
Ruszkait, arra legfeljebb egyetlen jelzőnyi támpontunk van: „Én e könyvet (az ö hasznos 
voltát Nemzetemmel közleni óhajtozó buzgóságomnak tüzétől gerjedeztemben) még Ang
liában, ama régi híres-neves Cantabrigiai Académiában kezdettem volt fordítani és az 
Istenről s az isteni tulajdonságokról s a meg nem tért emberi Nyavalyásokról való tractát 
jó részént meg is fordítottam volt, melyet ugyanott az én tökéletes barátomnak, Ruszkai 
Andrásnak mutattam is nem egyszer..." 

Nem kétséges, hogy e magasztaló jelző Ruszkait erkölcsi szempontból is minősíteni 
kívánja; de aligha intellektusa kizárásával. Medgyesi ottani tartózkodása idején létezett 
ugyanis a nevezetes angol egyetemi városban egy - ha nem is a wittenbergi magyar 
bursáéhoz hasonló szervezettségű és nagyságú - lazább magyar diákkör, amelynek egyik
másik tagja talán alkalmas lett volna a fordítás részletkérdéseinek megvitatására. Ruszkaira 
feltételezhetően kivételes nyelvérzéke vagy literátori hajlamai miatt esett a fordító válasz-

30 CSÁSZÁR Károly, Medgyesi Pál élete és működése: Irodalomtörténeti tanulmány, Bp., 1911, 20. 
31 GULYÁS József, A sárospataki református főiskola diákjai, Egyháztörténet, 1(1943), 119. 
32 A Sárospataki Református Kollégium: Tanulmányok alapításának 450. évfordulójára, Bp., Református 

Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1981,47. 
33 KATHONA Géza, A debreceni és sárospataki tanulók részvétele a hollandiai és angliai peregrinációban 

1623-171 l-ig, Theologiai Szemle, 1979, 92. 
34 MEDGYESI, Lm., 13. 
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tása. Mint már több ízben hangsúlyoztuk, a Medgyesi fordításának vázlatos értékelését 
szolgáló két-két rövid magyar-angol szövegminta épp e Ruszkai javaslatai alapján módo
sított, még Angliában elkészült Praxis pietatis-rész\etbő\ való, amely 1632-ben, épp Bayly 
halála évében Scala coeli címmel Debrecenben jelent meg, közös kötetben a Szent Ágoston 
vallása című protestáns védőirattal. 

Köztudomású, hogy - különösen egy terjedelmesebb mű átültetése esetén - a fordítónak 
asszimilálódnia kell a fordítandó munka szövegéhez. Medgyesi is - mint láttuk - erősen 
megküzdhetett az angol szöveggel, nem is annyira az idegen nyelv okozta nehézségek miatt, 
hanem mert saját hangja-egyénisége sok helyütt „átütött" Bayly textusán, s őt mint fordítót 
nem egyszer a kelleténél is láthatóbbá tette. E mindmáig létező dilemmáról olvashatunk 
többek között a szépírónak és teoretikusnak egyaránt kiváló Milan Kundéra magyarul 
nemrég megjelent esszékötetében. 

Nézzük meg, változott-e ez valamelyest a későbbiek során, amikorra fordítónk már 
mélyebben „beledolgozta magát" a Practice of Pietybe. Következő és egyben utolsó 
párhuzamos szövegmintánk az eredeti műnek csaknem a közepéről való Estvéli imádság 
kiválasztott részlete: 

O most gracious God and loving Father, who 
art about my bed and knowest my down-
lying and my up-rising, and art near unto all 
that call upon thee in truth and sincerity, I, 
wretched sinner, do beseech thee to look 
upon me with the eyes of thy mercy, and not 
to behold me as I am in myself; for then thou 
shalt see but an unclean and defiled creature, 
conceived in sin, and living in iniquity, so 
that I am ashamed to lift up mine eyes to 
heaven, knowing how griveously 1 have 
sinned against heaven and before thee; for, 
o Lord, I have transgressed all thy com
mandments and righteous laws, not only 
through negligence and infirmity, but often
times through wilful presumption, contrary 
to my knowledge. Yea, contrary to the mo
tions of thy Holy Spirit reclaiming me from 
them: so that I have wounded my con
science, and grieved thy Holy Spirit, by 
whom thou hast sealed me to the day of 
redemption. Thou hast consecrated my soul 
and body to be the temples of the Holy 

Óh, nagyirgalmú Isten, a Jézus Krisztusban 
szerelmes Atyám, ki az én ágyam körül 
vagy, jól láthatod lefektemet s felköltömet 
(Zsolt. 139,2), s közel vagy azokhoz, akik 
segítségül hívnak téged igazságban és tisz
taságban, én nyavalyás bűnös ember kérlek 
Tégedet, tekints reám könyörületességnek 
szemeivel és ne úgy nézz engem, amint ma
gam szerint vagyok, mert aképen csak egy 
tisztátalan rusnya teremtett állatodat látnád, 
aki bűnben fogantattam, álnokságban éltem, 
úgyannyira, hogy szégyenlem szemeimet az 
ég felé felemelni tudván minemű rettenetes
képpen vétkeztem az ég ellen és Teellened 
(Luk. 15,18). Mivel Uram átalhágtam min
den parancsolatidat és szent törvényidet 
nemcsak restségemből és gyarlóságomból, 
hanem sokszor szántszándékból is ellene 
járván az én tulajdon értelmemnek, sőt ben-
nemlévő Lelkednek is, azokért az én gonosz 
cselekedetimért ellenem protestáló indítási
nak elannyira, hogy igen megsebhedtem lel-
kemisméretét. Szentlelkedet, ki által enge-

35 CSÁSZÁR, i. m., 24. 
36 Milan KUNDÉRA, Elárult otthonok, ford. RÉZ Pál, Bp., Európa, 1996, 95- 12. 
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Ghost. I, wretched sinner, have defiled both 
with all manner of pollution and unclean-
ness: mine ears, in hearing impure and un
chaste speeches, my tongue, in leasing and 
evil speaking, my hands are so full of im
purity, that I am ashamed to lift them up unto 
thee; and my feet have carried me after mine 
own ways; my understanding and reasoning, 
which are so quick in all earthly matters, are 
only blind and stupid when I come to medi
tate or discourse of spiritual and heavenly 
things; my memory, which should be the 
treasury of all goodness, is not so apt to 
remember anything, as those things which 
are vile and vain, yea, Lord, by woful ex
perience I find, that naturally all the imagi
nations of the thoughts of my heart are only 
evil continually; and my sins are more in 
number than the hairs which grow upon 
mine head, and they have grown over me 
like a loathsome leprosy, that from the 
crown of my head to the sole of my feet, 
there remains no part which they have not 
infected; they make me seem vile in mine 
own eyes - how much more abominable 
must I then appear in thy sight. 

met az idvesség napjára elpecsételtél (Ef. 
4,30) igen megszomorítottan!. Te megszen
telted vala az én lelkemet és testemet, hogy 
lakó temploma lenne a Szentléleknek, én 
pedig nyavalyás bűnös ember mindkettőt 
megrusnyítottam, minden tisztátalanságnak 
és ocsmányságnak nemeivel. Gyönyörköd
tetvén szemeimet hiábavalóságoknak nézé
sében, füleimet tisztátalan és szemtelen be
szédeknek hallgatásában, nyelvemet trágár-
kodásban és rágalmazásban (Zsolt. 119,37; 
És. 6,5). Kezeim undokságokkal annyira tel
jesek, hogy ugyan átallom Hozzád emelni 
őket, lábaim az én gonosz utaimon hordoz
nak engemet. Az én elmém és e világi dol
gokban igen gyors okosságom (Róm. 3,15-
16) egyedül csak a lelki, a mennyei dolgok 
felől való elmélkedésekben vak és tompa, 
emlékezetem, melynek az istenes dolgok
nak mintegy tárházának kellene lenni, nincs 
korán is jó dolgoknak, mint a hívságoknak 
említésére oly alkalmatos. Sőt édes URAM, 
siralmas tapasztalás által vettem eszembe, 
hogy természetem szerint az én szívemnek 
minden indulatja és gondolatja szüntelenül 
való bűn és vétek (1 Móz. 6,5). És ezeknek 
az én számlálhatatlan bűneimnek száma 
sokkal több hajamszálainál (Zsolt. 40,13), 
melyek mint egy undok bélpoklosság elha-
talmaztanak rajtam, elannyira, hogy tetőm
ből fogván talpomig fekélyes vagyok (És. 
1,6). Meguntam Istenem ennenmagam azo
kért magamat (2 Sám. 6,22), hát a te szent
séges tekinteted előtt micsodás megunt álla
pottal lehetek?38 

Vizsgáljunk meg ezek után néhány fordítási részletkérdést. Az angol szöveg „unclean 
and defiled creature" kifejezése magyarul „tisztátalan rusnya teremtett állat"-ként jelenik 
meg, a „conceived in sin, and living in iniquity" „bűnben fogantattam, álnokságban 
éltem"-ként, noha az „iniquity" szó szerinti jelentése: romlottság. A „so that I have 

37 BAYLY, f. m., 135-136. 
38 MEDGYESI, /'. m., 215-216. 

646 



wounded my conscience", amely angolul meglehetősen hivatalnokias és fűrészporízü, 
Medgyesi interpretációjában - „megsebhedtem lelkemisméretét" - hatásos és drámai. Az 
„I, wretched sinner" (szó szerint: „én, nyomorult bűnös") „én nyavalyás bűnös ember
ként jelenik meg, a „pollution and uncleanness" pedig „tisztátalanság"-ként és „ocsmány-
ság"-ként. E példákból sajátos törvényszerűséget figyelhetünk meg: Bayly rokon értelmű, 
azonos nyomatékú jelzői közül a második Medgyesi tolla alól mindig legalább egy fokkal 
erőteljesebben kerül ki, a középfok-értékű minősítésből az azt követő, gorombább jelzővel 
az emberi gyöngeségek, méltatlan viselkedési formák felső foka lesz. Voltaképpen annak 
lehetünk itt tanúi, hogyan ötvöződik a puritán kommunikáció eszményeinek megfelelő 
„plain style" a változatos indulati elemek Medgyesire (is) olyannyira jellemző alkalma
zásával. 

A hangsúlyosabbá-erőteljesebbé tett második jelző e fordítói módosításakor az is úgy
szólván törvényszerű, hogy a jellegzetes, többnyire önostorozó puritán szókincstár legter
heltebb, legközhelyszerűbb „rusnya", „nyavalyás" stb. jelzői kerülnek a megfelelő angol 
szó helyére. A hatás körülbelül olyan, mintha egy mai magyar műfordító az épp aktuális 
magyar divatszavakkal tűzdelné meg fordítását. Ami ugyan hatásos fordítói fogás lehet 
ideig-óráig, hosszú távon azonban hatástalanítja vagy legalábbis gyengíti az eredeti szöveg 
erejét. Különösen hatásromboló, ha ugyanaz a szerencsétlen nyelvi megoldás néhány 
mondaton belül megismétlődik; esetünkben akkor, amikor az „I have defiled both"-ból -
egy megelőző „rusnya" jelzőt követően - „mindkettőt megrusnyítottam" lesz. 

Előfordul azonban az is, hogy az önkényes fordítói módosítások kifejezetten javára 
válnak a szövegnek. Például akkor, amikor Bayly „impure" és „unchaste" szavaiból, 
amelyek az angolban olyannyira rokon értelműek, hogy akár ki is válthatják egymást, a 
magyarban „tisztátalan és szemtelen" lesz, a nagyobb jelentésbeli különbséggel plasztiku
sanjelezve azt a hevületet, amellyel a szerző önmagát és olvasóit (hallgatóságát!) ostorozza. 
A vizsgált szövegrészeknek egészen eddig a pontjáig Medgyesi mindössze egyszer, egy 
„Jézus Krisztus" erejéig bővítette az eredetit; fordítása itt már lényegesen letisztultabb, 
szöveghűbb, müfordítóibb, mint az előbbiekben tárgyalt passzusokban. Legfeljebb ponto
sító bibliai locus-jelzésekkel fejeli meg a szöveget, mintegy ott is „megteologizálva" azt, 
ahol Baylynek nem állt szándékában. Egy mérsékelt magyar puritán esetében azonban, aki 
ez idő tájt a református ortodoxia honi fővárosában, Debrecenben működött, ez minden
képpen bölcs és szükséges önvédelmi, illetve a mű elfogadását biztosító lépés volt. 
Szövegszentesítés ez is, csakúgy, mint fordítói vállalkozása kezdetekor, ám ezúttal már nem 
az eredeti szöveg túlbeszélésével-túlírásával, csupán igehelyek betoldásával manipulálja 
közönségét. 

Nem ritka, hogy az eredeti szöveg, pontosabban az angol nyelv sajátosságai kényszerítik 
apróbb szövegmódosításokra Medgyesi Pált. Például a „mine own ways" esetében, amely 
az angolban nyomatékosítást hangsúlyozó kettős birtokos szerkezet. Itt tehát indokolt, sőt 
valóságos leleménynek mondható a Medgyesi-féle megoldás, a kettős birtokos szerkezet, 
a „mine own" feloldása, behelyettesítése egy erőteljes és helyénvaló jelzővel, a „gonosz"-

39 KECSKEMÉTI Gábor, A puhtánus prédikációeszmény = K. G., A régi magyar halotti beszéd eszmetörténeti 
helyzete, kandidátusi értekezés kézirata, Bp., 1996. 
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szál, hiszen itt az Istentől messze vezető, tehát valóban kártékony utakról van szó. Nem 
kárhoztathatjuk a jeles igehirdetőt azért sem, hogy a „loathsome leprosy"-t „undok 
bélpoklosság"-nak fordítja: megfelelő magyar szavak híján kénytelen ezt az ostorcsapás-
csípősségű alliterációt feláldozni. 

Végül - egyben azt is érzékeltetve, hogy Medgyesi Pál korábbi nyelvi gazdagsága mellé 
a fordítás hónapjai alatt nyelvi önfegyelemre, önmérsékletre is szert tett - nézzünk most 
egy olyan példát, amikor nem színezi-erősíti-vadítja, hanem fakítja-halkítja-szelídíti az 
eredetit: „...how much more abominable must I then appear in thy sight" magyarul így 
hangzik: „...micsodás megunt állapottal lehetek..." (ti. én, bűnös, Isten szentséges 
tekintete előtt). Az „abominable" szótári jelentése: „utálatos, undorító, förtelmes, undok, 
visszataszító, gyűlöletes, tűrhetetlen, kibírhatatlan, gyalázatos (állapot)." E jelzők közül 
Medgyesi angol-magyar nagyszótár híján is ráérzett a mértéktartóbb, de a bűnt elutasító 
Teremtő reagálását jól érzékeltető „tűrhetetlen"-hez stilisztikailag igen közel álló „meg
unt állapot"-ra. 

E talán kissé hosszadalmas fejtegetéssel azt igyekeztem bizonyítani: Medgyesi munkája 
- a „the making of a poet" analógiájára - a „the making of a translator", azaz a fordítóvá 
formálódás-alakulás szép példája. Azé a szellemi szimbiózisé, amelynek során nem csupán 
a fordító munkálja az átültetendő szöveget, de az eredeti szöveg is módosítja a fordító 
kezdetben önkényesebb, tolakodóbb nyelvezetét. Ahol ez a kölcsönhatás megvalósul, ott 
válik-válhat a fordítás művészetté. Medgyesi teljesítménye ebből a szempontból is feltét
lenül iskolateremtő példa, amely nem csupán az elfogult kortársi magasztalások tükrében 
volt a műfaj egyik legkiválóbbja, hanem - többek között - egy jó emberöltővel későbbi 
értékelésben is, amelyet e végeredményben mégiscsak peremmozgalom „lecsengése", 
„elhalása" idején már aligha sugallhatott valamiféle „puritánus confraternitas". Martonfal
vi György Debrecenben, 1681-ben megjelent Szent históriá]ára gondolok itt, Köleséri 
Sámuel debreceni lelkipásztor verses előszavára: 

Hlyének valának: Medgyesi, Tolnai, 
Ki-terjedett híreket kiknek fenn forogni 
Tudgyuk... 

Kik élő nyelvekkel s elmés írásokkal 
A magyari hazát ékesítek fontai, 
A Barbariestül tisztíták haszonnal, 
Mutogatván Magyar hogy el-ér másokkal. 

Természetesen jól tudom, hogy a fentiekben vázolt fordítás-háttértörténet (ennél részle
tezőbb fordításelemzés nem a magyar művelődés- és irodalomtörténet, hanem az anglisz
tikai vizsgálódások körébe tartozna!) az eddigi Medgyesi-szakirodalom eredményeihez 
képest legfeljebb néhány gondolat- vagy zárójelnyi módosítást jelent. Ahhoz azonban talán 

40 ORSZÁGH László, Angol-magyar szótár, Bp., Akadémiai Kiadó, 1970,1,4. 
41 Közli: CZEGLE Imre, Carmen propempticum, A Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos 
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elegendő, hogy a puritán prédikátor, a tudós nyelvművelő és a hitépítő író mellett úgy 
tekintsünk Medgyesi Pálra, mint első tudatos műfordítóink egyikére. Hogy e hivatásnak is 
valóban elkötelezettje volt, arra bizonyíték egyetlen fennmaradt Janus Pannonius-fordítása, 
a jól ismert Romulidae Ca«wűs-epigramma Medgyesi-féle változata is. 

Bayle-fordításának írói-műfordítói értékeire még a Praxis háromszázadik születésnapján 
is ráérzett a magyar olvasóközönség, elsősorban a református értelmiség. A szöveg gondo
zója a Medgyesi-rajongó Incze Gábor volt, a mértéktartó előszót Ravasz László írta. Nem 
a lelkes bevezető soroknak, hanem mindenekelőtt magának a Medgyesi-szövegnek köszön
hető, hogy a könyv piacképesnek bizonyult. Gál István statisztikai közlését idézve: „a mű 
egy év alatt 3000 példányban kelt el." A harmincas évek olvasási szokásait, ízlését, 
sikerlistáit figyelembe véve ez az apró adat önmagán túlmutató tanúságtétel Medgyesi 
írói-műfordítói mivolta mellett, hiszen azt jelzi, hogy munkáját egy jóval későbbi, puritán
nak már igazán nem nevezhető kor olvasói is el- és befogadták. 

42 BÁN Imre, Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány = Janus Pannonius, szerk. KARDOS Tibor, 
V. KOVÁCS Sándor, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975, 501-502. 

43 GÁL István, Magyarország, Anglia és Amerika, Bp., Officina, 1944, 253. 
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