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KERESZTÉNY BÖLCSESSÉG - MAGYAROKNAK
Bertalanffi Pálnak (1706-1763) legtöbbször nevét sem említik a nagyközönség

nek szánt irodalomtörténeti művek és az iskolai tankönyvek. Ezen nemigen csodál
kozhatunk: irodalomtörténészeink is keveset foglalköztak vele. A régi írói életrajz
gyűjtemények is ritkán említették nevét. S ha igen, .felületesen ítélkeztek fölötte.
Bod Péter az 1766-ban megjelent Magyar Athenásában például így ír a Világnak
két rend béli rövid ismeretéről: "Az a Földnek leírása sok újsággal tellyes könyv,
nem ártott volna míndazáltal, ha jobb rendet tartott volna benne... Az is igaz,
hogy azt kerülvén az Író, nehogy a Magyar Szóllások közé Deákot elegyítsen. olly
homályos a leírása sok helyen, hogy alig lehessen megérteni, mít akarjon.''' E bí
ráló megállapítása annyira meghatározta Bertalanffi könyvének későbbi értékelé
sét, hogy még az 1893-ban megjelent Pallas Lexikon is azzal intézi el: "becses,
úttörő dolgozat, gondosan összeszedett adatokkal, azonban nyelvezete sok helyen
homályos .és újítás szerető.. ."

Horányí Elek 1775-ben megjelent háromkötetes írói életrajzgyűjteménye pon
tosabban jellemzi értékeit: "Ez a földrajzi könyv élvezetes olvasmány tárgyai vál
tozatossága révén. Némelyek homályosnak érzik, mikor a kifejezésben a rendkívüli
teljességre törekszik, pedig ezek az ő kifejezései nem a homályt, hanem az ismeretet
terjesztették, mívelhogy hazánk nyelvén kevés az ilyen tartalmas könyv."

A fentebb említett irodalomtörténeti munkák érdeklődésének hiányát talán azzal
lehet magyarázni, hogy Bertalanffit mindig részlet-szempontból értékelték. Első

sorban a földrajz és a csillagászat magyarországi népszerűsítőjét látták benne. "Ko
rának egyik legjobb magyar nyelvű hologaeíkus szemléletű földrajzi összefoglalása"
- írja művéről Bulla Béla. Ugyanebbe a kategóriába sorozza be Kolta János is.
"Hazánk a századfordulón (1700 táj án) még a százötven éves török uralom és a
felszabadító harcok sebeit gyógyította és az előző évtizedeket még a .theologusok
századának', a hitvitáknak a szellemisége töltötte be, de a teológusok fokozatosan
itt is átengedték a teret a .világt' tudományok mívelői számára vagy maguk is
soraikba léptek. Ennek a folyamatnak egyik eredménye Bertalanffi Pál Világnak
két rend béli rövid ismerete című 1116 lapos, magyar nyelven írt földrajzkönyve.
amely 1757-ben, tehát pont 200 éve Nagyszombatban jelent meg."

Kolta azt állítja, hogy Bertalanffi tankönyvnek is szánta rnűvét. Elismerő meg
állapításai mellett mégis súlyos ítéletet mond ő is: Bertalanffi mint tudós, látja,
hogy a természeti jelenségek között van összefüggés, van törvényszerűség, "de a
szerzetes szemlélete korlátozza, mert nem meri kutatni a törvényszerűségeket, azok
tudományos magyarázatát legtöbb esetben meg se kísérli. Misztikumba burkolódzik,
a jelenségek magyarázatául a Bibliát hívja segítségül és végül a legtöbb problémát
azzal oldja meg, hogy a Teremtő és Gondviselő Istennek ,bölcs rendelésére' hívat-.
kozík.. ." Különössn megrója azért, hogy "leghatározottabban foglal állást a geocent
rikus elmélet mellett" s ezt a "jezsuita maradíságának" tulajdonítja.

Külön fejezetet szentel Bertalanffinak Zemplén Jolán A magyarországi fizika
története a XVIII. században című átfogó tudománytörténeti művében. A fejezet
címe: "Késői skolasztika a XVIII. században. Bertalanffi Pál és Sartori Bernát."
Megállapítja, hogya XVIII. század magyar nyelvű reális irodalmának két' leg
korábbi terméke Maróthi aritmetikája 1744-bő1. Ez utóbbinak 1117 lapot kitöltő

anyagából csupán az első részt elemzi. E részlet míndössze 227 oldal. Itt foglalkozik
Bertalanffi a fizika történetébe tartozó kérdésekkel: a világegyetem keletkezésével,
rendjével, az elemekkel stb. A többi részt, a leíró földrajzi fejezeteket, mínt tárgy
körén kívül eső anyagot, figyelmen kívül hagyja Zemplén Jolán.

Bár a szerző úgy látja: "a XVIII. századi jezsuita közel kerül a deisták állás
pontjához: a természet objektív törvényeinek az istenséggel való azonosításához",
kissé egyszerűsítve írja: "világosan tükrözi a haladó, hazafias célkitűzéseknek és
maradi, elavult tartalomnak azt az ellentmondását, amelyet e korai magyar ismeret
terjesztő munkák legjellegzetesebb vonásának tartunk". Ebbeli ítéletét ő is azzal
támasztja alá, hogy "a jámbor szerző nem fogadja el Kopernikus elméletét", sót:
"a Kopernikus-kérdésben Bertalanffi hátrább áll a jezsuita tankönyvíró kortársainál",
A mozgás okának kérdésében az akkor modern karteziánus felfogáshoz közelít, de
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mondanivalójában "az arisztotelészi avult fizikai megállapítások keverednek néhány
újabb felismeréssel." ,

E néhány idézet alapján is érthető, miért vázolja A magyar irodalom története
(2. köt. 572. old.) Bertalanffi munkásságát "Földrajzi olvasmányok" cím alatt, azzal
kezdve róla szóló tájékoztatását, hogy a "moralizáló földrajznak volt magyar nyel
ven jeles írója". Említést tesz másik két munkájáról is: A Nagyra Vágyódó Világ
Fiának Az embernek változó sorsáról Siralmas Panasza első, 1750-es bécsi kiadá
sáról és a Keresztyén Bölcseség ugyancsak első, 1'754-es kiadásáról, az előbbiről

lényegében azt állapítva meg, hogy "a korábbi periódus szellemében írt verses
dialógus a szerencse forgandóságáról", az utóbbiról pedig, hogya szerző ebben "már
a rokokó szellemében elmélkedett a .polícíáról', helyet bíztosírva a városok, közsé-:
gek, országok .bizonyos szere és rendtartása' leírásának is..." Az ismertetés legna
gyobb részét azonban a Világnak két rend béli Rövid Ismeretének (1757) szenteli
ez a fejezet is, kifogásolva, hogy "földrajzában Magyarországnak nem' sok hely jut".

Hiányossága volna e felsorolásunknak, ha nem említenénk meg Zolnai Béla ta
nulmányait, amelyek Bertalanffi imént első műveként említett' dialógusát - A
Nagyra Vágyódó Világ Fiának Az embernek változó Sorsáról Siralmas Panaszát 
eszmetörténeti szempontból elemezték. 1. A janzenizmus kutatása Közép-Európában,
Kolozsvár, 1944. - 2, Bertalanffi Pál Siralmas panasza, 1750. Az európai janzeniz
mus történetéhez, Filológiai közlöny, 1959. 1-2. sz.)

Eletrajzát késői rendtársa, Tüll Alajos SJ írta meg: Bertalanffi Pál SJ 1706
1763 (Pécs, 1931. 28. old.) címmel. A tömör, alapos, gazdagon dokumentált tanul
mányban nagyszerű emberi és papi egyéniség bontakozik ki előttünk. Bertalanffi
Pál 1706. január 23-án született a Sopron megyei Csáván (mai nevén Stobon) nemesi
családból. Csáva háromnvelvű község volt abban az időben is, a fiúcska tehát
anyanyelve, a magyar mellett már gyermekkoraban jól megtanult németül, s arány
lag jól elsajátította a horvát szót is.

A szenvedés és a halál problémájával, amellyel életében és írásaiban oly sokszor
találkozunk, már korán megismerkedett: serdülő fiú, mikor a család elveszti tá
maszát és fenntartóját, az édesapát.

Tanulmányait a kőszegi jezsuita gimnázium előkészítő tanfolyamában kezdte
1716-ban. Iskolatársa volt többek közt - két osztállyai fölötte - Faludi Ferenc.
Tanulmányait egy' ideig kénytelen volt megszakítani. mert a gimnáziumot s vele
együtt a rendházat 1720-ban tűzvész pusztította el. Neve 1723-ban jelenik meg újból
a nagyszombati jezsuita gimnázium tanulóinak névsorában, mínt syntaxístáé. Itt
végzi el az akkori gimnázium két legmagasabb középosztályát: a poesist és a rheto
ricát. ötvennyolc osztálytársa között osztályelsőként sajátította el mindazt az isme
retanyagot, amelynek oktatását a jezsuita iskolák akkori tanterve, a Ratio Studiorum
előírt: ismerte az ókori görög és római klasszikusokat, írt és beszélt latinul, nem
csak prózában, hanem versben is, A latin oktatási nyelv nem jelentette azt, hogy
a nagyszombati diákok nem kaptak hazafias nevelést. A szokás előírta, hogy a
magasabb osztályba lépők értekezéssel ajándékozták meg az alsóbb osztályokból
helyükre lépő utódaikat. Bertalanffi poesis - osztálya 1724-ben a törökverő Hunyadi
Jánosról ajánlott történeti értekezést a baccalaureusoknak. A következő esztendőben
a rétorok hatalmas iskoladrámát adtak elő a városból és a közelebbi-távolabbi kör
nyékről összejött közönségüknek, A korabeli Magyarország különböző anyanyelvű

fiai latin nyelvű iskolában olyan nemzeti tudatot szívtak magukba, amely egyaránt
előzményének tartotta Pannónia révén a római s azon keresztül a görög kultúrát,
de a Hunyadiakat, az Arpádokat, sőt a hunokat is.

, A nagyszombati iskolában ezekben az években nemcsak intellektuális, hanem
erkölcsi tekintetben is kitűnő korosztályok követték egymást. A kor barokk életeszmé
nyei sok fiatalt ragadtak meg és sarkalltak nem is akármilyen aszketikus gyakorlatokra.
"Többen - írja az egyik prézes Bertalanffi osztályáról .- a szenvedő Krisztus iránti
szeretetből szerdán, pénteken és szombaton kenyéren és vízen böjtöltek. Volt, aki
magától vonta meg az ételt, hogy a szegények közt szétossza, volt olyan is, aki
- koldult a szegényeknek." ,

Az 1725-ben végzett nagyszombati diákok közül harminchatan léptek egyházi
pályára, közülük hatan a Jézus Társaságába kérték felvételüket. Ezek között volt
Bertalanfff Pál is. Nem hirtelen született meg elhatározása, négy éve érlelődött hiva
tása. Özvegy édesanyja tudott készülödéséről és jóváhagyta elhatározását.

A tizenkilenc esztendős fiatalember 1725 októberében kezdte meg próbaévét a
rend bécsi noviciátusában. Voltaképp csak folytatta az aszkézisnek már a gimnáziumi
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években megkezdett gyakorlatát. Nemcsak ebben és az elmélkedésben mélyült lelki
élete, hanem a mindennapi életben vállalt meanróbáltatások szor'ításában is: kór
házakban, betegek mellett ápolóként, pénz nélkül, koldusként kéregetve országuta
kon, városokban, falvakban, külvárosí nyomortanyák gyermekei között, börtönben
rabok között.: Nemcsak az önmegtagadást tanulta novícius társaival együtt, hanem
a lelkipásztori munka alapelemeit is. Az élettel ismerkedett: az emberekkel, akik
között mínt papnak működnie kellett, azokkal a kérdésekkel, amelyeket azok jó- de
inkább balsorsukban neki és rajta keresztül Jézusnak tettek fel. Aző nevében kí
vánt hozzájuk lépni.

Próbaideje 1727 őszén telt Ie, letehette az egyszerű fogadalmat, megkezdhette
magasabb fokozatú tanulmányait. Előbb azonban még egy év próbatétel várt rá.
Elhagyta a, birodalom fővárosát és a Mátra tövébe, Gyöngyösre került, hogy mint
"scholasticus approbatus" harmadmagával háromszáz gimnazista gyereknek legyen
tanítója. Neki a hat osztályból éppen a legnehezebb, a két alsó jutott. Egy esztendeig
tartott ez a próbatétel, száz kis palöcot szóval odabilincseIni az Iskolapadhoz. Ebben
az évben megtanultat tanítás közben sok példával, történettel, mesével kell az ered
ményt elérnie, s röviden, úgy tömörítve a lényeget, a tanulságot, hogy azt a hall
gató, akár az iskolapadban ül, akár a szószék alatt áll, egyetlen szentenciában ví
hesse magával tanulságként. Innen, Gyöngyösről indult el Bertalanffi - népszerű

sítő írónak.
Gyöngyösről Kassára került, amelynek főiskoláján 1728 őszén kezdte meg bölcse

leti tanulmányait. Az európai szellemi központoktól távolabb eső főiskolán bizo
nyára még kevésbé tudtak hatni az .új bölcseleti áramlatok. Bertalanffira mélyen
hatott ez a sok tekintetben még középkorí élet- és világszemlélet. Amennyire meg
lepően modern gondolatokat is találni könyveiben a társadalomról, különösen az
emberi egyenlőségről. amilyen mértékben maga is híve a reformoknak, s az új
szellemű közművelésnek, annyira nehezen tud szabadulni az arisztotelészi - ptole-,
maioszi kozmogóniától, holott már saját rendje és a legfelsőbb egyházi tanítóhivatal
is e~jtette azt.

A kassai főiskolán megszerzí a baccalaureatusí, majd I73I-ben a magiszteri .fo
kozatot. újból a gyakorlati próbatételek időszaka következik életében, a rend
középiskoláiban munkálkodik, három esztendőn át, az ország három egymástól távol
eső sarkában. Ungváron kezdi, Pécsett folytatja és Egerben fejezi be.

Az irodalom - benne a költészet, retorica, az elbeszélés és a dráma - sőt a
képzőművészet sem elvont tananyag a kor iskoláiban, hanem a tanítás és nevelés
természetes és nélkülözhetetlen eszközei. Azoknak a példáknak gyűjtését, melyek
ről a "Kere,sztyén Bölcseségv-e hosszú alcímében azt írja: "ő prédikátori hivata
lától engedtetett üres órák alatt külömbb-külömbb féle Egyházi, Világi, Keresztény
és Pogány Irókból öszve szedett" - ha nem korábban, már ezekben az években
elkezdte. A magiszterség három próbaéve alatt hat alkalommal rendezett iskola
drámát is.

A' három tanári gyakorló év - egyúttal szónoki és írói inasév - után 1734
őszéri az elméleti tanulmányok újabb, magasabb lépcsőjére lép az immár huszon
kilenc esztendős fiatalember; újból Kassán a teológián. Négy évet tölt a történeti
Magyarország északkeleti részének e fontos kereskedelmi és kulturális gócpontjában.
Az egyes teológiai tudományágakat a maguk, szakterületén felkészült tanárok ad
ják elő. Kassán nemcsak a bölcseleti, de a teológiai oktatás is, Aquinói Szent
Tamás, pontosabban a jezsuita skolasztika szellemében folyik. A főiskolai tanulmá
nyok folytatása közben a hallgatók magasabb szinten folytatták azt a gyakorlatot,
amit már az alsóbbfokú oktatás éveiben megkezdtek. Részt kellett venniük a
város ekkor háromnyelvű lakosságának testi-lelki gondozásában, látogatták a be
tegeket, haldoklókat, a rabokat, hordták az élelmet és ruhát a város nincsteleniéi
nek. A kollégium - azonfelül, hogy 24 tanulót ingyen élelmezett - sokat jut
tatott a szegényeknek és araboknak, orvossággal látta el a szegény betegeket.

Bertalanffi Kassán hitoktatóként is működött. Előbb az Orsolyák templomában
tanította a német gyerekeket, később a nemesi konviktus egyik prefektusa, végül
pedig a Szent Erzsébet-templom, a dóm magyar katechétája lett. Ezeken a templomi
hitoktatásokon a gyerekek mögött ott ültek a padokban a szülők is, nagyszámú
felnőtt hallgatóval együtt.

A dómbeli hitoktatósága esztendejében 1736-ban rendezik meg első ízben a gyer
mekek év végi vizsgáját a nemzetiségi béke, az ország népeinek egyenjogúsága szel
lemében - együttesen. A különböző nemzetiségű, nyelvű és rendű gyermekek más
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és más templomokban, évi hitoktatásuk helyén gyülekeztek. Majd megkondultak a
liarangok és elindultak a gyermekek a dóm felé; az Orsolyák templomából a né
metek, oa jezsuita templomból a szlovákok, a városkapuk felől a külvárosiak és 'fa
lusiak. Bertalanffi a magyar gyermekekkel a dóm kapujában várta őket. A főoltár

előtt aztán három oszlopban állt fel a három nemzetiség és míndegyík a maga anya
nyelvén válaszolt a feladott vizsgakérdésekre.

Harmincnégy éves korában hagyta el Kassát. Az 1739-es rendi névtárban jele
nik meg neve előtt a P. - pater jelzés, ami arra utal, hogy ekkor szentelték pappá.
Székesfehérvárra került, hogy itt a rend középiskolájának két felső osztálYát vezesse.
A jezsuita iskolák 1735-ben bevezetett új rendtartása helyet biztosított az anya
nyelv, a földrajz és történelem oktatásának is. Bertalanffi kezdettől fogva lelkes híve
a reformnak, nemcsak engedelmességből, hanem mert az tág teret biztosított poli
hisztori hajlandóságaínak, haza- és emberszeretetének.

Ez utóbbinak egyébként éppen itt, Székesfehérvárott, adta legszebb tanújelét.
1739-ben az akkoriban gyakori pestisjárvány egyik hulláma pusztított a városban.
Bertalanffi az elsők között jelentkezett a pestisesék ápolására, a haldoklók testi-lelki
szelgálatára. Nehogy behurcolja a járványt a kollégíumba és középískolába, ki
költözött onnan, karanténba vonult. Nyilván ez a bátor és áldozatkész vállalása
értette meg rendi elöljáróival, hogy, bár kitűnő tanár is, elsősorban mégis lelki
pásztor, olyan pap, aki Krisztus tanításait nemcsak hirdetni, de élni is kívánja.
A következő évben felmentették a középlskolai tanítás kötelezettségei alól, a ma
gyar nyeívű elemi iskolát bízták rá, fő munkaterületévé azonban a magyárok pasz
torálását tették.

Lelkipásztori munkáját 1744-ben félbeszakította, hogya rendi szabályok értel
mében letöltse harmadik próbaévét. Ezen a végső, nagy lelkigyakorlaton, amelyet
Besztercebányán végzett, az ugyancsak polihisztori műveltségű 'I'uróczí László volt
a vezetője. (Horányi Memoría Hungarorum elegantissimus Hungariae Scriptor-nak
nevezi. Képmását a Magyar Tudományos Akadémia Arcképgyűjteménye őrzí.) A
Hungaria suis cum Régibus compendio data (1729) szerzője nem csupán a végső szer
zetesi felkészülésben volt vezetője, hanem írói programjának megfogalmazásában is.
Bertalanffi a próbaév után Székesfehérváron, majd Egerben folytatja lelkipásztori
munkáját. Egerben teszi le ünnepélyes fogadalmát 1743-ban

Elöljárói, nyilván azért, mert látják lelkipásztori képességeit, szónoki tehetséget,
teljesen mentesítik az oktatás fáradságától és véglegesen a pasztoráció területére
irányítják. Annál inkább kímélní kívánták, mert talán már .ekkor feltűntek rajta
a testi gyengeség és a benne lappangó kór előjelei. Egyesztendős győri lelkipász
tori munka után Pock Mátyás rendfőnök Bécsbe rendeli magyar hitszónoknak.
1744 januárjától 1747 áprilisáig működík ezen a poszton, mint a bécsi magyar koló
nia első hitszónoka. Hallgatóinak száma nem nagy, társadalmi összetétele azonban
változatos: a császári fővárosba egyre nagyobb számban betelepedő magyar iparosok,
az itt állomásozó katonák, nemes! hivatalnokok és az udvar köré telepedett főurak.

Megfordultak-e szószéke alatt Mária Terézia nemesi testőrségének tagjai is? Fel
jegyzés nem maradt róla. Első nagyobb munkája, A Nagyra Vágyódó Világ Fiának
Az embernek változó Sorsáról Siralmas Panasza, mely először Bécsben jelent meg
- rövidebb formájában -, egyes strófáiban mintha hozzájuk is szólna, Ez azonban
csak feltételezés. Bécsben 'még egy írása jelent meg nyomtatásban: Dicsőséges Szent
István magyar királyunk rövid élete, rrrely egy ájtatos úri tisztelője által versekbe
foglaltatott (1751). Abban az évben Szent István napján a váci püspök mutatta be
a főpapi misét, az ünnepi beszédet a Pázmáneum igazgatója mondta, Bertalanffí
versét emlékként osztották szét a részt vevő hívek között.

Három évig maradt Bécsben. Utána elöljárói a rend magyarországi szellemi
központiába. Nagyszombatba helyezték át. S meg is hagyták itt hét esztendeig. Meg
bízatásával nemcsak megtísztelték, de időt is hagytak neki irodalmi tervei megvaló
sításához, A székesegyház magyar szónokaként Pázmány szószékéről hirdette az
igét. Ekkor már a kor ismert és kedvelt szónoka, Pedig stílusa - könyveiről ítélve

,'- nem lehetett Pázmányé, Puritánul, dísztelenül, racíonálísan beszélt. Mondani
valóját az tette és teszi ma is vonzóvá, az emeli a kor átlagának vallásos irodalmi
színvonala fölé, hogy gazdag példaanyaggal illusztrálta.

Nagyszombati tartózkodása hét esztendeje' alatt három művet írt és adott nyom
dába. Az első - imádságoskönyv: Mindennapi kenyér, melyet mind kisdedeknek,
mind korosaknak lelki táplálására tördelt (Buda és Nagyszombat, 1753). Egy év
múlva jelent meg a Keresztyén Bölcseség avagy az okos és istenes keresztény
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életre minden-féle üdvösséges oktatások, mellyeket Bertalanffi Pál a Jézus Társa
ságából-való Pap Ö prédikátori hívatalvától engedtetett üres órák alatt külömbb
-külömbb-féle Egyházi, Világi, Keresztény és Pogány Irókból öszve szedett,' illendő
példákkal meg-világosított. tzikkelyenként alkalmas Sz. Írásbéli moridásokkal béfeje
zett és most Isten jó voltából s Elől-járóinak kegyes engedeiméből nyomtatásban
ki-adott. Nagy-Szombatban, az Académiaí Betökkel 1754 esztendőben. A közel hat
száz oldalas könyvet három év múlva a már említett, ezerszáz oldalt meghaladó
újabb műve követte: A világnak két-rend-béli Rövid Ismérete. Először amint az Is
tentől teremtetett, másodszor amint az Istennek és a természetnek vezérléséből az
emberektől külömbb-külömbb féle részekre, Országokra, Tartományokra és közsé
gekre osztatott. Mindenféle Irókból kiszedé és prédikátori hivatallyának pihenő óráí
alatt illendő renddel össze írá azt Bertalanfff Pál a Jézus Társaságából való Pap:
most pedig Isten jó voltából s az Elöljáróinak kegyes engedélyéből Magyar Nem
zetnek egy mulatságos és tudós olvasásra nyomtatásban kiadá Nagyszombatban az
Academiai Betökkel 1757 Esztendőben.

A hosszú felkészülés, majd a lelkek ügyéért" folytatott munkálkodás fáradalmai
egyre inkább felemésztették erejét. Ezt azonban, úgy látszik, sem felettesei, sem
maga nem vették komolyan. A munkáját tovább folytatta. Nagyszombatból Sáros
patakra került házfőnöknek és plébánosnak. Két évig vezette az ezerszáz főt meg
haladó pataki katolikus egyházközséget, emellett gondnoka volt a rend szatmári
birtokának. Ez utóbbi tisztét oly lelkiismeretesen és ügyesen látta el, hogy 1761-ben
kinevezték a kassai kollégium gondnokává. Nem egészen egy éven át dolgozott eb
ben a munkakörben Kassán, közben, jelentősen kíbővítve, újból kiadta a verses mű

vét a korban szokásos hosszú címmel: A Nagyra Vágyódó Világ Fiának Az ember
nek változó Sorsáról Siralmas Panasza, kit mídőn a külömb-féle Vallású jó Baráti
néhol igen tökélletlenül vigasztalnak, a Mennyei Génius közökbe elegyedvén. mínd
nyájokat az üdvösséges Igazságnak isméretére oktattya. Az elöl Járóinak engedei
méből kiadá Bertalanffi Pál a Jézus Társaságának Papja, először Bétsben Trattner
Tamásnak betűjével 1750dik Esztendőben. Most megint Kassán az Academia Betűk

által 1761.
A legfőbb "elől. Járó", a gondviselés ennyit engedélyezett neki. Szervezete nem

bírta a fáradtságot, féloldali szélütés érte. Még megrokkantan is folytatta munkáját,
Komáromban, mint a gimnázium tanulmányi felügyelője. Irodalmi terveiről sem
mondott le: az Úszövetség történetét írta magyar nyelven, prédikációit rendezgette
sajtó alá. Közben azonban új betegség támadta meg: a rák. 1763. január 15-én
hunyt el. ...

A bevezetőben említettem, hogy Bertalanffi munkásságával az egyes szaktudo
mányok, a magyar fizikai, magyar földrajzi és a magyar bölcseleti irodalom törté
netének kutatói foglalkoztak, a maguk szakterületének szempontjaiból, arra a kér
désre keresve választ, hogyan viszonylik az a szaktudományban jelenleg irányadó
elméleti, elvi álláspontokhoz. Bertalanfff munkásságát és műveit a korba állítva
nem vizsgálta meg még a magyar irodalomtörténet sem. Tüll Alajos említett és
idézett tanulmánya emberi portréját és pályáját foglalta össze, pontosabban az
íróról tervezett tanulmányának csupán első részét adta közre,

Bertalanffival, közelebbről a Keresztyén Böltseség című könyvével egy részlet
kérdés körüli tallózás közben találkoztam, arra keresve kissé részletesebb választ:
hogyan alakult a középkor kedvelt műfajának, az exemplumnak sorsa a nagy pusz
tulás, a török idők után a barokk kor prédikátorainak munkásságában, E szem
pontból Bertalanffi könyve igen gazdag forrásmű, a végén közölt: "E könyvben fog
laltatott jelesebb dolgoknak és személyeknek Lajstroma" szerint ötszáznyolcvankét
exemplumot tartalmaz.

Bertalanffi minden kategóriaból kisiklik: írt bár verses művet, mégsem költő;

valóban nem lehet kihagyni a magyarországi fizikai és földrajzi irodalom történeté
ből, de nem fizikus és földrajztudós, még csak nem is a fizika és a földrajz nép
szerűsítése a fő célja. Erinti verses művében azokat a problémákat, amelyekről a
janzenisták és ellenfeleik vitatkoztak - igaz, név szerint nem tesz róluk említést, 
de ezeken kívül foglalkozik jónéhány más korabeli felfogással is, a kálvini predes
tinatióval, a pogány fátum hittel, a lélekvándorlással, a mohamedán mennyországgal.

Van viszont egy kérdés, amely felé minden írása mutat. Mi az ember élete,
sorsa, miért kell szenvednie, miként kell élnie, mint embernek és mint magyarnak,
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hogy itt a földön boldoguljon és végső céljához eljusson? Ez műveinek központi
kérdéskomplexurna. A teológia és a bölcselet oldaláről közeliti meg első jelentős
művében a Bécsben megjelent A Nagyra Vágyódó Világ Fiának Az embernek változó
f)orsáról Siralmas Panaszában (teológiai-bölcseleti verses drámának is nevezhet
nénk), hogy élete alkonyán ugyanide térjen vissza, a mű Kassári kiadott, második,
bővített változatával. Míként kell élnünk, hogy életünk emberhez méltó, a haza
és emberiség számára hasznos legyen s hogy eljussunk a végső célunkhoz - eh
hez kíván útikalauzt nyújtani. Hol élünk, milyen az az anyagi világ, ahol küzde
nünk kell, mint embereknek, milyenek az országok és népek, amelyek között meg
kell találnunk a helyünket. nekünk, magyaroknak: ehhez akar tájékoztatást adni
a Világnak két rend-béli Rövid Ismeretében. Imádságos könyvében, a Mindennapi
Kenyérben is a világban járó, a míndennapí élet gondjaival viaskodó embernek ad lelki
táplálékot, mégpedig az olyan embernek, aki nem ér rá hosszú ájtatosság! gyakor
latokra. Művei külalakjában is megnyilvánul az a törekvése, hogy az életben járók
nak adjon útikalauzt: mindegyik kis alakú, a hajdani zekék, kaputok, dolmányole
zsebében hordható kézikönyv.

A Keresztyén Böltseség, műfaját tekintve, az oktató, nevelő tükrök műfajába

tartozik. Előzményeit és rokonait keresve Szenci Molnár Albert Discursus de summo
bonóját (1630), Szepsi Csombor Márton Udvari skolá-ját (1623), Faludi Ferenc Iste
nes jóságra és szerenesés boldog életre oktatott nemes ember-ét (1748), és Istenes
jóságra és szerenesés boldog életre oktatott nemes úrfi-ját (1771) említjük meg a
számos példa közül, a latin nyelvű magyarországi irodalomból pedig Hevenesi Gá
bor Diaríum adolescentis studiosi-ját (1697). Tüll Alajos Bertalanffi könyvének mín
táí között Hevenesi művei mellett Szalézi Szent Ferencet említi meg; a Keresztyén
Böltseség váza, külső szerkezete a Philoteára emlékeztet, Szalézi könyvének fejeze
tei Bertalanffi cikkelyeinek felelnek meg, nem tartalmuk és hangulatuk egyezik.
hanem terjedelmük: mindegyik napi elmélkedésre serkentő olvasmány. Valószínű

nek tartja, hogy Bertalanffi ismerte és olvasta a Philoteát latin vagy német for
dításban. (Magyarul csak Bertalanffi halála után jelent meg.)

Szenel Molnár Discursusa, Faludi három munkája azonban mind fordítás,
Bertalanffi Keresztyén Böltsesége pedig eredeti mű. Szalézi Szent Ferenc köny
vének hőse a Philotea - Istenszerető ember - ha nem vonul is el a világtól oly
mértékben, mint Kempis Krisztus-követője, figyeimét és erejét elsősorban a [ám
borságra. a lélek megtisztulására, az imádságra és elmélkedésre, az erénygyakor
latokra összpontosítja, a míndennapí, közösségí élet jelenségeit is inkább mint
bűnre vezető vagy erények gyakorlására szolgáló alkalmat tárgyalja.

Bertalanffi más oldalról indul el: "írásom szándéka egyedül arra arányozott,
- kezdi előszavát - hogy Keresztyén embert, ez életben mínt zarándokot, mínd
olyan Istenes jó utakra igazítanám, 'mellyeken az Istennek tsudás gondviselése
alatt tökélletesen járván, mínd ideigvaló, mind pedig örökkévaló jó előmenetelét

remélhetné..." Bertalanffi kereszténye tehát evilágibb, mint a Philotea. A keresz
tény bölcsesség tartalma Bertalanffi megfogalmazásában igen széles körű, "mint
hogya keresztyén embernek azon egy Nemes neve szerént sok külömbböző dol
gokra terjed a kötelessége ..." Hozzá tartozik az "igazi Politzia" - "Aristoteles
nek magyarázattya szerént valami Városnak, Kösségnek vagy Országnak bizo
nyos szere" azaz a közjó, a hivatal becsületes gyakorlása, az Istentől kapott talen
tumokkal való okos gazdálkodás, a józan számvetés, a hírnév és becsület óvása,
a jótanács meghallgatása; az okos barátság, a hízelgők kerülése, az indulatok
megfegyelmezése, a békességszerzés, óvatosság a nagyurakkal szemben, tisztesség
a vigadozásban. a vendégségben, a férfiak és nők társalgásában. Hosszan szól a
beszéd művészetéről, a jócselekedet tudományáról, a háláról és hálátlanságról,
egész könyvrész (a negyedik) szól a haza- és emberszeretetről, ezek legkülönté
lébb vonatkozásairól, beszél a családi életről és a gazdasági, anyagi javakról. A
míndennapí kötelességek e hosszú útján vezeti el olvasóit a keresztényi élet mé
Iyebb problémaköréhez: hogyan fogadjuk el a Gondviselés intézkedéseit, az élet
végső dolgait, a szenvedést és a halált.

Talán ez a felsorolás is érzékelteti az író szándékát: olyan olvasmánvos ké-,
zikönyvet adni a török pusztulás és az utána következő nyomorúságos évek meg
próbáltatásaiból felkapaszkodó ország vezető rétegének, - nemeseknek és ne~

nemeseknek - amelyből közéletí, társadalmi erkölcsöt tanulhatnak. Bertalanfff
a felebarátnak a közösség iránti kötelességek teljesítését jelöli meg az Istenhez
vezető igaz útként. Az olvasmányosság, az érdeklődés lekötése céljából használja
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fel a félezret meghaladó példát. Ezen lehetséges forrásáról már széltunk. Hogy
sokat merített az ókori irodalomból, humanista müveltsége míatt természetes. Az
indokolása azonban, amellyel kortársainak anyagát nyújtja, figyelmet érdemel.

"Azt pedig semmi képpen ne orrollyad - inti olvasóját az előszavában 
hogy egy néminemű keresztyén iskolát felállatván mindenféle pogány Tanítóknak
is helyt adok abban, mert a jó erkölts eleitől fogva azok közzül is sokakban
nem kevés kedvességgel (jóllehet nem mínden keresztyén tökélletességgel) tün
döklík vala.' Es ugyan midőn azt mondja Isten Malakiás Próféta könyvének I. R.
ll. v-ben: Nap kelettől fogva nap nyugattíg nagy az én nevem a pogányok kö
zött, azzal sok bás-tudóknak vélekedéséból azt láttatik jelenteni, hogy a pogá
nyok között már Krisztus születése előtt is némelly választott jámbor szolgáí :vol
tak, kik az ő Neyét széllyel magasztalták." S felveti a kérdést: "Ki tudgya, ha
nén'lellyeknek szíve a jövendő Kris;z;tusban való Bitért nem volt-e már keresz
tyén?" Szelleme nyitott voltát kétségtelenül bizonyítják szavai.

A szerzetes, kit rendtársai a róla írott nekrológban szelídnek és alázatosnak
jellemeznek, nyomban keményre fordította szavát, mihelyt annak a társadalmi
osztálynak a gőgjéről és kevélységéről mondott itéletet, amelyből maga is szár
mazott, Ezért is óvja az "alá-való" azaz alsóbb társadalmi osztályból való embe
reket a "nagy úri Rendekkel való barátkozástól és társalkodástól". S egész "cik
kelyt" (XXI.) -szentel az intelemnek : "A nagy Úri Rendek az alá valókat ne
utl\lljfák meg, mikor azokkal bánniok kell"... "Akár melly alatson sorsan légyen
valaki, de mindenkoron igaz az arról, hogy ember, hogy felebarátunk, s hogy az
igaz Keresztyén hitben szelga-társunk is egyetemben: mínd ezek a nevek méltók
arra, hogy senkit meg ne utállyunk, ha tsak viszont Istentől nem akarunk meg
-utáitatni ..."

Az úr-szolga víszenyröl, mint kora társadalmi jelenségéről, ő is szól - a csa
ládi kötelességek között. Nemcsak a szolgák kötelességeiről ír itt - ne lopjanak,
ne fecsegjenek, védjék meg gazdájukat. de az urak szolgáíkkal szembeni kötele
zettségeiről is. Arról is, bogy az uraknak gondoskodniok kell szolgélóíkról, ha
azok megöregedtek, megrokkantak.

A hazaszeretetről értekezve külön cikkelyt szentel annak a sémának. hogy
"a Hazának nagy java a külömbb-külömbb féle tudomány és Mesterség ..." A
maga osztályának fiatalságához intézi a figyelmeztetést:

Minden jó tudományt, ifi'Úság tanully,
S' ne tsa k Proktítori iskolába tóduIly,

Hogy már ments rabokat, már pöröket indíts
S' ennek nyerességet, annak veszélyt készíts ...

"Ugy van - teszi hozzá - nem jó minden ifiúnak azon egy tudományt meg
-tanulnia, hanem kiki mást meg mást válasszon magának, mellyet tudni illik vagy
hasznosabbnak vagy elméjéhez alkalmatosbnak lát lenni ..." Hosszan magyarázza
Diogerres csúfolódása ellenében a matézís hasznát. Éles különbséget tesz az aszt
rológia és a matematika között, A csillagjóslást babonának és sarlatánkodásnak
tekinti. "De mindezek semmiképpen nem jelentik a Mathesisnek alá valóságát
hanem inkább azt jelentik, hogy igen kevesen érik fel annak ditséretes voltát s
azért igen kevesen is tudják azt megbetsülni."

"A külörnbb-külömbb féle mesterségek is mínd a békeségnek, mínd pedig a
háborúságnak idején igen hasznosak a Hazának; a háborúságnak idején azért.
mert valami szükséges arra, azok által kevés haladékkal mind meg-készül az: a
békeségnek idején pedig azért, mert afelett, hogy azok által sokan betsületes kenyere
ket meg-keresik, még az is nagy java a Hazának azoktól, hogy minden féle mes
térséges portéka otthon lévén,. azzal a pénz is otthon marad, sőt még az idegen
pénz is bé-szaporodik. Hogy pedig valami Hazában a mesterségeknek kévántt
gyarapodásele légyen, kettőre légyen gondgyok a parantsolóknak: előszer arra,
hogy az árva s henye gyermekeket idején valami mesterségre fogják. Másodszor
megint arra, hogy' a mester embereket meg-betsűllyék és bizonyos Privilégiumok
kal meg-ajándékozzák."

Színte nincs az egyéni, családi, társadalmi és állami életnek egyetlen oly
problémája sem, melyről ne szólna csattanós példákkal, bölcs intelmekkel. A ha
zaszeretettel kapcsolatban például nemcsak a nép jámborságát, a régi jó szoká-
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sok megtartását mondja a haza nagy [avának; hanem a nemzet "egyességét", "az
Igazságnak tökéletes kiszolgáltatását", azt, hogy méltók viseljék a tísztségeket,
legyenek a nemzet fiai hívek, az idegeneknél jobban szeressék egymást, hazájuk
nyelvét ne szégyelljék, azt is jobban szeressék az idegen nyelveknél. Nem szűk-"
keblű, nem nacionalista, hisz dicsérettel említi, hogy "Mátyás híres Magyar Ki
rályunk a török és a görög nyelven kívül Európának csak nem minden nyelvén
szólott". Mindenkor érvényes oktatásokat ad a családi életről, mível tartoznak
egymásnak a házasok: a jó 'hézassághoz okos házasodás szükséges: a jó családi
élet alapja a gazdálkodás; a "gyűjtemény megtartása" - bár külön fejezet figyel
meztet arra, hogy a "jószág nem tartatik meg azzal, hogy valaki abban senkit
nem részeltet" és "a jószág mellett való koplalás nem okos megtartása annak".

A Keresztyén Böltseség lényegében valóban nevezhető magyar Philoteának.
Szerzője kora társadalomszemléletét osztja, kortársaihoz szól, de ma is találhatunk
benne olyan tanítást, melynek megszívlelése mindenkor hasznunkra lehet.

Nehezebb' besorolni műfaji kategóriába másik nagy munkáját: A Világnak
két-rend-béli Rövid Isméretét. Célja: megmagyarázni: "semmi sem történik vak
merőn, hanem a Teremtő és Gondviselő Istennek bölcs rendeléséből". Ezt azon
ban nem az átlag barokk írók elvont retorizálásával támasztja alá, hanem a ko
rabeli tudományos ismeretek tömörségével. sokoldalúságával. Bevezetőben emlí
tettük, hogy egyesek földrajzi tankönyvet, mások fizikai ismeretterjesztő művet

látnak benne. Nos, nemcsak kora fizikai és asztronómiai tudásanyagát nyújtja, de
ásvány, növény és állattanát, biológiai ismereteit is, külön részt szeritelve a sza
porodás kérdésének, amellyel kapcsolatban az elöljáró beszédében figyelmezteti
olvasóit: "midőn pedig kivált képpen az éllő állatok nemzéséről lesz a szó, senki
azt oktalanul botránkozásra ne vegye, hanem azhlkotó Isten böltsességének mél
tó csudálására és dicsőitésére". A földrajzi részben - az általános földrajzi fo
galmak magyarázátán túl ismerteti a Föld minden akkor ismert részének összes
országait, Portugálíátöl kezdve Kamcsatkán át Patagóníáíg, közölve azok legfon
tosabb adatait, történetüket, főbb városaikat, tömör jellemzést ad az ott élő nép
ről, jó tulajdonságairól és hibáiról. Ha a könyv előzményeit és példáit keressük,
Apáczai Csere János Magyar Encyclopediájára gondolhatunk, bár Bertalanffi
könyvében több a leíró földrajz. "Az egész világnak egy néminemű rövid isme
retségét" akarta nyújtani, "hogy kedves Magyar Nemzetemnek ő komor kedvében
egy igen tisztességes mulatságra s azon rnulatsággal egyetemben nem kevés tu
dományra is alkalmatosságót adnék, és ugyan éppen ollyari tudományra, melly által a
Teremtő Istennek bizonyos és örökké való létét nyilván tapasztalhatná s azon ta
pasztalás által ismét inkább ébresztetnék az ő dicsőítésére és szolgálattyára" 
írja bevezetőjében, amely régi' íróink egyik legszebb vallomása a tanulás és mű-

velődés hasznáról. .
Többféle gyakorlati célra is ajánlja könyvét: "Effelett mínthogy ezen köny

vemben mind Phílosophiából mind Historiából sok Iskola-béli dolgok is foglal
tatnak, azért annak olvasásából még magok az anyák is próbát tehetnek otthon,
ha az Iskolába járó fiaik igaz Deákok-é vagy csak kenyérvesztegetők,"

További érve, ajánlása: " ... már nem egy régi tudomány szerétőröl azt bi
zonyítá Jézus, Sirák fia, mondván: az idegen Nemzeteknek földére mégyen, mert
a jókat és gonoszokat megpróbállya az emberek között (Ecel. 39 v. 5). Hogy pedig
téged, kedves Magyar vérem, ezen bús vándorlástól meg-mentselek, ímé, ezen
könyvemben az egész világot .rövíd sommában elődbe adom, mellynek figyelmetes
olvasásából minden Országoknak különös voltát egy okos mulatságodra röviden
megtanulván könnyen meglátod azt is, hogy igazán szólla a Szent Lélek, mond
ván: hogy semmi meg' nem marad a nap alatt" (Ecel. 2. v. 11). Bár a "bús ván
dorlástól" óhajtja megóvni magyar vérét - joggal nevezhetjük Bertalanffi köny
vét - annak második részét - Európába és a világ más részeibe vezető útika
lauznak is.

Keményen harcol a mítoszok és babonák ellen. "A régi pogányoknak esze
lősségét a földnek formájáról- nem is említem itt" - intézi el egy fél mondattal
ezeket. Elítéli a régi zsidó felfogást is, amely laposnak tartotta a földet. "Thales
filosofus ugyan igen megbotlott azzal - írja másutt -, hogy az egész földnek
kerekséget a tengeren úszónak ítélte lenni, holott a tengernek mindenütt föld a
feneke, következésképen nem a tenger a földet, hanem ellenben a föld a tengert
hordozza."
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"A Földnek helye a magos ég golyóbisának közepe. következendőképpen .az
egész földnek kereksége mínden támasz nélkül az ég között függ. Ennek igazsá
gát Jób pátriárka is állattya, mondván: Suspendit terram ex nihilo Isten a föl
det a semmibe függesztette."

A csillagokat, Napot, Holdat roppant égitesteknek mondja, a valóságnak
megfelelőerr magyarázza a Nap és Hold fogyatkozásait. "Nagy eszelősség az ilyetén
fogyatkozásokkor a kutakat béfödni és az házaknak tábláit bétenni, hogya bésö
tétedett Napnak vagy Holdnak mérge bé ne hasson abba" - teszi hozzá.

Egy pontban valóbim nem tudott túlemelkedni szemléletének korlátain: a
Kopernikus-kérdésben, Ebben hátrább áll jezsuita tankönyvíró kortársainál. Ek
kor már a rendben is, magában az egyház központjában is, egyre inkább tért hó
dít az új kozmogóníaí felfogás. XIV. Benedek pápa 1757-ben, éppen Bertalanffi
könyve megjelenésének évében kihagyja Kopernikus művét a tiltott könyvek
jegyzékéből. Bertalanffi álláspontja egyéni felfogásából ered. Felvethetjük a kér
dést, honnan eza maradiság? Valóban onnan-e, hogy betű szerint értelmezi
Józsue könyvének ama részletét, mely a Nap megállításáról szól? " ... Vagy ezen
igéket magyarázzák meg okosan Copernicus követői vagy ha a meg nem leend
-tőlek, készebb lészek inkább azt hinni, hogy Copernicusnak az agya veleje meg
fordult mintsem azt, hogya Föld Planéta gyanánt a Nap körül forogjon ..."

Igaz, elismeri, hogy Kopernikus a maga elméletét "sok okoskodásokkal pró
bálta és állata". Ellenszenvének és gyanakvásának okát is megmondja őszintén:

"Copernicusnak ezen új tanításával vagy inkább költeményével nagy kellete és
böcse kezdett lenni az Asztrológusoknál. azért leginkább, hogy azok azon vissza
fordult adiája szerént a csillagoknak sok változó, egyező és ellenkező forgásít va
lahogyan könnyebben által érték és öszve számláltatták . , ."

Szörényí György Endre Titkos tudományok és babonák című könyvében ér
dekesen rajzolja fel, hogyan fonódott össze a Kopernikus és Galilei körüli küz
delem a reneszánsz ezoterikus, okkult áramlataival s a csillagjóslással. Bertalanffl
megvetette az asztrológiát és az asztrológusokat:

Nincs az Istentől, mit tudnak s amit űznek,

Szemtelenséggel babonát egybefűznek,

Restök vagy bolondok vagy kik szegénységből

Alnakul élést lehazudnak az égből,

Mert holott magok sötétben tapogatnak,
A csillagokból másoknak utat mutatnak ...

Asztrológusok, csillagjósok ügyének érezte Kopernikus \ tanítását, ebből ered a
tévedése. Ezért követelte: magyarázzák meg az új felfogás hívei okosan a Szent
írás igéit. Nincs rá más bizonyítékom, csak az idézett mondat kemény hangja: ez
a felszólítás mintha azok felé a rendtársai felé irányulna, akik az új felfogás el
ismertetéséért küzdöttek.

A Nagyra vágyódó Világ Fiának Az embernek változó Sorsáról Siralmas Pa
nasza - elriasztó cím. A 45 énekből, 509 strófából álló költemény azonban nem
panasz, hanem mínt mondotta, inkább teológiai és bölcseleti dráma, melynek
szereplői: a nagyra vágyódó, a külországokból hazatért, a hitetlen, a féltudós, a
tévelygő és negédes, az igaz hitben nevelkedett, a féltanult együgyű, a bizonyta
lan hitű Világ Fia és a Mennyei Génius képviselője, "az istenes, okos jámbor."

Toldy Ferenctől kezdve kortársainkig kézlegyintéssel térnek napirendre iro
dalomtörténészeink a mű költői értékei felett: gyengécske próbálkozás. A döcögős
sorok mögül olykor mégis ódon bájú dallam szűrődik ki. S jól érezni benne, hogy
a szerző hallgatóit is igyekszik együtt gondolkodásra, együttérzésre serkenteni.

A század nagy problémája, amelyről Lucien Goldman szerint a "rejtőző Is-
ten", a Gondviselés körüli vita, a janzenizmus híveinek és ellenfeleinek harca
kiterebélyesedett, ott parázslott a korszak magyar társadalmában, szellemében is.
A lisszaboni földrengés, amely 1755 mindenszentek napján hatvanezer embert ölt
meg, talán nem hatott oly erővel nálunk, mint a nyugatibb országok közvélemé
nyében. Volt azonban helyi csapás nálunk is épp elegendő ezekben az évtizedek
ben, amely próbára tette az emberek Gondviselésbe vetett hitét: árvizek (1732), a
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pestis 1737-től 1744-ig szinte megszakítás nélkül pusztított, a sáskavész 1748-49
.50-ben okozott nagy károkat, olyan éhínség sújtotta a népet éveken át, hogy a
diákoknak nem volt erejük iskolába járni. Bertalanffi, aki a székesfehérvári pes
tis idején karanténbe vonult, hogy a járvány áldozatait az utolsó vigasztalással
ellássa, igazán nem távoli és elméleti magaslatokról szól az emberi sorsról, hanem
élet- és halálközelből, mínt aki maga is küzdött és megküzdött a lét nagy prob
lémáival: az isteni tudásnak, előrelátásnak és az emberi szabadakaratnak, az is
teni jóságnak és az ártatlanok szenvedésének oly sokszor megoldhatatlannak lát
szó ellentétével. Nem enyhíti, nem kendőzi és nem preparálja úgy a különböző

"Világ-Fiai" által felvetett kérdéseket, hogy könnyen és fölényesen adhasson
azokra látszat-megoldásokat, válaszokat. A formájában sok helyütt döcögő köl
temény valóságos körkép a korszak lelki állapotáról, hangulatáról. a kérdésekről

és véleményekről, amelyek a közvéleményben és az egyének lelkében gomolyog
tak. Azt ragadja meg, ahogyan az egyes tanítások a közvéleményben jelentek meg
és formálódnak tovább, nem egy helyen az a gondolat kísérti az olvasot, hogya
versében Jób - voltaképp a lelkipásztor-költő, a maga szenvedéseivel is birkózó
- Bertalanffi.

Elveti a fátumot, az eleve elrendelést, nem tartja összeegyeztethetőnek a jó
ságos Isten fogalmával. Az Isten nem zsarnok, az ember nem rab, a Teremtő nem
fazekas, az ember nem fazék. Megkaptuk a lehetőséget, hogy jót és rosszat cse
lekedjünk. Sokan rosszra használják ezt, mikor szenvedésbe' döntenek másokat
vagy magukat - s ilyenkor az Istent, a természetet, a véletlent okolják. Bertalanffi
igen kemény ítéletet mond róluk. A hivő legnehezebb problémájára: hogyan egyez
tethető össze az Isten jóságával és gondviselésével az ártatlanok szenvedése és
korai halála, felsorolja a válaszokat, amelyet a hit logikája ad .-:; a gonoszokat
bünteti, a jókat próbára teszi - végső válasza azonban gyakorlati. A keresztény
ember nem elégedhetik meg elvont töprengésekkel, elméleti kérdések bogozásával :

Mert ez a törvény feje,
Sommája és veleje:

Hogy legyünk jó sziiroel
S igaz szeretettel

Istenünkhöz, Urunkhoz
Es felebarátunkhoz,

Enélkül nem lehet
Jó keresztény élet.

E törvény közönséges
S üdvösségre szükséges

Mind zsidót, törököt
Mind más köz nemzetet,

Mind párt, mind jobbágyunkot
Mind pénzen vett rabunkot

Szívből szeretnünk
Mert azt kell értenünk,

Hogy ember Isten képe
S {eretményinek szépe

Akármelly elvetett
Ügybe helyheztetett.

Já sors emberré nem tesz
Mert mindenkor ember lesz,

Bár ő szűkölkedgyék

Vagy ő bővelkedgyék...

A mindennapí élet útjait járó emberek lelkipásztorának gyakorlatlassága, JO
zan mértéktartása nyilvánul meg imádságos könyvében, a Mindennapi Kenyér
-ben is "mellyet mind kisdedeknek, mind korosoknak apróra tördelt". Zsebkönyv
ez is, olyan embereknek, akik nem érnek rá hosszan üldögélni a templomban, s
munkájuk közben vagy utána fáradságukban inkább csak egy-egy fohászra futja ere
jükből. "Imádkozván pedig sokat ne szóljatok, mínt a Pogányok - vigasztalja és
inti olvasóit Jézus szavával -, mert azt vélék, hogy az ő szollásokban hall
gattatnak meg (Mt VI. 7.).... e tsekély könyvetske elégséges ájtatosságra lehet
keresztyén embernek ..." Tartalma: reggeli fohászok, keresztvetés, a gondolatok
Istenhez emelése, ima a Szent Háromsághoz, a jószándék felindítása, fohászok a
Boldogságos Szűzhöz, őrangyalhoz, védőszenthez, esti fohászok, lelkiismeret-vizs
gálat, fohászok napi elfoglaltság közben. Tartalmazza a könyvecske a különböző

liturgikus cselekmények imáit is. Közbe-közbe saját szavaival int a [ózanságra,
Az imádságos költészet szép példáit kínálja Bertalanffi könyve: himnuszokat

Jézughoz, Máriához, angyalokhoz és szentekhez. Közöttük a középkor és a barokk
kedves verses imádságát, a Szent Bernátnak tulajdonított himnuszt Jézus nevé
ről. Hogy ezt könyvébe iktatta, vallomása: arról a hajtóerőről vall, amely erőt

adott neki gyengeségében:
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Jéz_s, szívnek ékessége
Elő kuta, fényessége,
Minden kintsének szekrénye
Kívánságának jó vége ..•

Sem nyelv azt meg nem mondhatja,
Sem bőtú fel nem írhattya,
Tsak ki próbálta, tudhattya,
Mi légyen Jézusnak: lángja ...

... En Jézusom, add éréznem
Szerelmeiinek lángját bennem,
Engedd nyilván szemlélhetnem
Szent Szíved s veled egy lennem ...

Az egyes tudományágak történetének kutatói okkal és joggal teszik mérlegre
Bertalanffi könyveit a maguk szempontjai szerínt. Egy tényről azonban nem fe
ledkezhetünk meg. Nem természettudós volt, hanem lelkipásztor. íróként nem
állítható például Faludival egy sorba, viszont amit írt, nem fordítás volt, hanem
a kor kívánalmai szerínt létrehozott önálló alkotás. Nevelni akart s ennek érde
kében használta fel míndazt az ismeretanyagot, amit kora tudományosságából meg
tudott látni és el tudott fogadni.

ER DÉLYI ZSUZS.4NNA

"... ÉDES' HAZÁMNAK AKARTAM SZOLGÁLNI ..."
Kájoni János: Cantionale Catholicum

Petrás Incze János: TudósÍtások*

" ... édes Hazámnak akartam szolgálni ..." - olvassuk a kezünkben lévő nagy
mű főcímét. Az eredeti terv szerint az alcím így alakult volna: 1. Kájoni János
szolgálata, II. Petrás Incze János szolgálata. Ehhez közvetlenebbül csatolhattam
volna harmadik egységként indító gondolatom: Domokos Pál Péter szolgálata.
Ugyanis e könyvben ez az egyik lényeges elem, a ma eléggé nem hangsúlyozható
magatartás, életforma: a s z o l g á l a t, és - ennek akarása. E lényeges elem
alapján került egyazon kötetbe a két, időben egymástól távol álló ferences tudós
alakja. A maga Kájoni megfogalmazta szövegrész, - immár cím - mely Éne
keskönyve előszava harmadik indokaként szerepel, valójában három ember éle
tének lehet summás megjelenitése. Kájoni János és Petrás Incze János mellett
jelen mű közreadójáé: Domokos Pál Péteré is. A dolgok rendje, mely e - hár
masságában is egész, különbözőségében is egységes, történelmi Időléptékében.

százötven éves ritmusában is: (1676, 1838, 1979,> összecsengő - műből árad, arra
késztet, hogy előbb róla szóljak, a két nagyel-Od nyomába szegődött utódról, a
közöttünk munkálkodó "összeállító"-ról, Domokos Pál Péterről.

Domokos Pál Péter e kötetével .summázza életművét. E több mint félévszá
zados tevékenység célja míndig az értékmentés : a magyar kultúra s a magyar nép
szellemi kultúrája fehér folt jainak eltüntetése, történeti vákuumjainak feltöltése. Er
dély, szűkebben Csíksomlyó szülöttje a bartóki felhívásra indulj el, a benne már
előzőleg megfogalmazódott cél megvalósítására, Moldvába, a moldvai magyarság
népzenei hagyományainak föltárására, emlékeinek összegyűjtésére. E célból ment a
bukovinai székelyek közé s a Székelyföld falvaiba. E célból járta végig a ritkán,

* összeáIlitotta: Domokos Pál Péter (Szent István Társulat, Budapest, 1979)
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