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Az énekíró Beregszászi Pál  
(1751—1829)  
 
zent poéták és tudósok közé tartozott, akik a 19. század els  évtizedében ma-
gukra vállalták a reformáció korából örökölt énekeskönyv átalakítását és az 
újabb ízlésnek megfelel  gyülekezeti énekek írását. Élete vonalát tisztázhatjuk 
az 1943-ban már nyilvánosságra került önéletírása alapján.1 Meg is kell ten-
nünk, mert valamennyi 19–20. századi közlemény ennek ismerete nélkül szü-
letett, amely ezért énekeit emlegetve hibásan emlékezett róla. Források és 
hiányos tájékozottság miatt két (vagy talán több?) azonos nev" prédikátor 
adatai és munkái keveredtek össze a gyér magyar református himnológiai 
szakirodalomban (holott évszázadok választják el  ket). Az életírás közlése 
elkerülte a bibliográfusok és kutatók figyelmét, ezért 1943 óta is hibás 19. szá-
zadi adatok találhatók kézikönyveinkben. 

Meg kell állapítanunk az eddig ismeretes adatokkal szembesülve és az 
alábbiak szerint helyesbítve – mintegy az elévült hibák igazításául - a követke-
z ket: 

1. Az 1806-os Benedek Mihály szerkesztette énekeskönyvbe író Bereg-
szászi Pál nem azonos a 17. században tatár rabságáról históriás éneket kiadó 
prédikátorral.2 

2. Nem azonos azzal az oskolamesterrel sem, aki 1787 körül Mez keresz-
tesen m"ködött, vagy esetleg több azonos nev" 18. századi prédikátorral vagy 
mesterrel sem.  

BEREGSZÁSZI PÁL Vilmányban született 1751. október 21-én, alsóbb iskolai 
tanulmányait is itt kezdte el. Apja Beregszászi István (circa 1705—1770) volt,3 
szintén Abaújban prédikátorkodott Zsujtán, Göncruszkán, Tornyosnémetiben, 
Hernádbüdön, Vilmányban. Pál fia elemi tanulmányait Büdön kezdte vagy 
folytatta volna, amikor apját oda hívták; csakhogy olyan rossz volt az ottani 

                                                 
1 Benke Imre: Abaúji lelkipásztorok 1685—1799. Kassa, 1943, 150. — Anyakönyvi meg-

örökítés lehet, lel helyét nem közli, egykor alighanem Szina egyházközségének levél-
tárában volt található.   

2 Szinnyei József (Magyar írók élete és munkái, I. 923, Bp. 1891.) óta örökl dik a két 
azonos nev" szerz  adatainak összekeverése, mindkét szerz  hibás adataival együtt. 
Zoványi lexikonának csak a 3. kiadásában (Bp. 1977) jelent meg a 17. századi szerz , 
  nem azonosítja a szinai prédikátorral.  

3 Vö. Benke op. cit. 88. — 1730-ban ordinálták, akkor 25 éves vagy id sebb lehetett.     
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oskolamester, hogy inkább Sárospatakon tanult attól fogva, és fels bb tanul-
mányait szintén ott végezte.4  

Majdnem egy évtizedig volt pataki tógátus. A fels bb tanulmányok átla-
gos öt-hét esztendejét megnyújtotta. Ez a 18. századi viszonyok között, a Tü-
relmességi Rendelet el tti id ben nem ritkaság. Lehetett közvetlen oka a 
pénzsz"ke, stipendiumi hiánya, vagy az, hogy közben tanítóságot vállalt 
(rektóriára ment, vagy tehet s családnál magántanító volt valahol). 1770. ja-
nuár 20-án iratkozott be. Neve mellé jegyezték, hogy Praeceptor Miskoltz.5 Ez 
a tisztség 1779-t l szállhatott rá.6 Innen indult Svájcba két évvel kés bb (tehát 
1782 nyarán). Zürichben tanult, újabb két év múlva, 1784 tavasza után tért 
haza. Mindjárt meghívták Gálszécsre (Zemplén megyébe) hívták prédikátor-
nak, de két év múlva átment Abaújba, Szinnyére azért, hogy a gálszécsiek szlo-
vákul tudó prédikátort hívhassanak.7 

1788-ban Beret8 gyülekezete hívta meg. Felesége Czuczor Anna volt (ta-
lán már Szinnyén összeházasodtak), Bereten született Klára, Pál, József gyer-
mekük. Beregszászit azután 1792-ben Abaújszántóra hívták. Itt meghalt Sára 
nev" gyermekük 1795-ben. 1797-ben betegsége miatt (hideglelés) könnyebb 
szolgálati helyet keresett, elment Fonyba. Végül 1806-tól volt Szina prédikáto-
ra. 1808-ban itt írta meg élete folyását, és azután még két évtizeden át 
prédikátorkodott.9 Akkor testi gyengesége miatt nyugalomba vonult, és meg is 
halt egy év múlva. Kálmán Farkas szerint Terézia nev" lánya is született 
Szinán, és már 1824. áprilisában nyugalomba vonult. Beregszászi Pál élete 
hetvennyolc évre terjedt, † Szina 1829. augusztus 14.      

Clarissimus Dominus Paulus Beregszászi nyomtatásban megjelent mun-
kájáról nem tudunk, holott Svájcban, a Zwingli alapította f iskolán tanult az 
abaúji prédikátor. Arról sincsenek ismereteink, hogy disputált-e legalább egy-
szer, és szerzett-e tudományos fokozatot. Ebben a korban nehéz azt képzelni, 
hogy csaknem kétesztend s külföldi tanulása során, valószín"leg a Collegium 
Carolinum tagjaként, egyetlen disputát se vállalt volna, és hogy vitatkozása 

                                                 
4 „…Kezdettem tanulásomat az odavaló iskolában, onnan vitetvén az édesatyám, mint 

Prédikátor a B di Ekklésiába, én is ott folytattam volna tanulásomat, ha a rossz és 
tunya O. Mester miatt haszontalan nem töltöttem volna id met, onnan vitettem a S. 
Pataki Collégiumban és ott elvégezvén a Classisokat a Logicával, együtt, 1769-dik 
esztend ben bé vétettem az úgy nevezett Tógátusok közé…”   

5 Hörcsik Richárd. A Sárospataki Református Kollégium diákjai 1617—1777, Sárospa-
tak, 1998, 297. 

6 „…1779-dik esztend ben a Miskolci nagy tekintet" Ekklésiának kegyes jótéteménye 
által is felsegíttetvén, a Venerábile Publicumnak ajánló leveleivel siettem Helvétiába 
és Tigurumba egy akkori szokott alumniumnak elfogására, és ott is a fels bb Tudo-
mányok gyakorlásába két esztend ket eltöltvén onnan 1784-ik esztend ben vissza 
jöttem Hazámba…” 

7 „…a szegénységen való szándékozásból, amelynek tót nyelven is szólható prédikátorra 
igen nagy szüksége volt, két esztend  múlva el butsuztam és Abaúj Vármegyébe a 
Szinyei Ekklésiába bizonyos id nek kitöltésére által mentem…” 

8 Benke op. cit. szerint Barat. 
9 „…a Fonyi Ekklésiába mentem, ott kilencz esztendeig lakván hivatalba, a Szinai ne-

mes Ekklésiának hivatalát elfogadtam, ahol mostan is prédikátori hivatalomat foly-
tatom míg Istennek tetszik. Szina, 1808.”  
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gyümölcseként egy értekezése se jelent volna meg. A gimnáziumból és teológi-
ai karból álló akadémián a 18. század második felében is f ként teológiai és 
humán tárgyakat oktattak. 1782-ben, éppen Beregszászi Pál beiratkozása tá-
ján, Medizinisch Chirurgische Institut alakult meg Zürichben, azaz természet-
tudományi oktatás is folyt. A hagyományos svájci ortodoxia, pietizmus és a 
francia felvilágosodás eszméi egymásnak feszültek. Énekszerz nk Paullus 
Berekszászi néven 1782. augusztus 24-én iratkozott be az akadémiára (Hohe 
Schule Zürich), és 1784. április 15-én távozott.10  

Teológiai meggy z dését, vallásossága típusát, a svájci »eszes ortodoxia« 
avagy a pietizmus és a felvilágosodás teológiai követését csak megjelent vagy 
kiadatlan munkáiban követhetnénk nyomon. Valamint könyvtára, külföldön 
vásárolt könyvei ismeretében. Ezek hiányában nem mondhatjuk meg köze-
lebbr l, hogy milyen hatások érték, mely irányzatoknak volt vagy lehetett kö-
vet je. Kazinczy századában pataki diákként aligha maradt teljesen érintetlen 
a zürichi iskola, például S. Gessner (1730—1788) idilljei, vagy kortársa, J. H. 
Pestalozzi (1746—1827) nézeteit l; nem szólva J. J. Bodmer (1698—1783) és a 
hasonló tekintélyek esetleges követésér l. Zwingli városának 18. századi hatá-
sa, ahol például Maróthi György is kezdte peregrinációját, illetve Tsétsi János 
meg Szombathi János is megfordult, nincs részletesen feltárva. Beregszászi-
nak kéziratban maradt m"ve sem ismeretes. Ill  tehát, hogy áttekintsük leg-
alább megmaradt énekeit, mint a 19. század eleji énekeskönyvi és liturgikus 
reformtörekvések jellemz  termékét. 

Kálmán Farkas11 szerint öt éneket szerzett a Benedek Mihály szerkesztette 
(1806-os) énekeskönyvbe. Ezt írta róla (részben Tóth Ferenc nyomán) id sb 
Révész Imre is.12 Ezek az énekek (vagy egyik részük, vagy mind) Fonyban szü-
lethettek. „A régi énekeskönyv sok énekét szerezte”, jegyezte meg Benke Imre, 
de a sok közül egyet sem nevezett meg. Ha ennek az állításnak van valami 
hiteles alapja, akkor azt jelenheti, hogy egyes énekeket   is igazított, azaz át-
dolgozott, illetve maradtak kéziratban az énekeskönyvben megjelentek mellett 
is énekei. Benke Imre a „mostani” (tehát az 1921-es) énekeskönyvb l említett 
meg két sorszámot (246 és 257), ezek alább következnek, 1806-os sorszámaik: 
181. és 216. Tévesen   is a 18. századi Beregszászi Pálnak tulajdonítja a 17. 
század végén megjelent históriás éneket (Keserves sírással zokogó história. 
L cse, 1796), feltehet en azért, mert az a l csei kiadás, amelyet hivatkozásból 
ismert, bereti lelkészkedése idejére esett volna. Az is kétséges, hogy volt a his-
tóriának ilyen kiadása (tudniillik bibliográfiailag ismeretlen), és nem közönsé-

                                                 
10 Album in Tigurina schola studentium. Statsarchiv des Kantons Zürich, [349]. Közli 

adatait Hegyi Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 
1526—1788 (1798). Bp. 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 6.) 

11 Énekl  kar avagy azoknak a tudósoknak és sz(ent) poétáknak életrajza, akik által a 
magyarországi reformátusok most használatban lev  „énekes könyvében” foglalt 
énekek szereszttettek [!]. Bp. 1880. Nyomatta Hornyánszky Viktor. 

12 A magyarországi ref. egyház közönséges énekes könyvér l, az énekek szerz inek 
névsorával. Történelmi közlemények. Debreczen, 1866, Nyomatott a Város nyomdá-
jában. 
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ges tévesztés 1696 helyett.13 De ha valóban volt is ilyen kiadás, annak a szerz -
je legalább egy évszázaddal korábban élt. 

Az alábbi öt ének szerz ségét !ri Fülep Gábor (1739–1823) tiszáninneni 
püspök er sítette meg. ! Tóth Ferenc14 adatközl i közé tartozott. A saját kerü-
letében m"köd  lelkészekr l közölt adataiban aligha kételkedhetünk. Kálmán 
Farkas és Révész Imre nyomán az 1921-es (Baltazár-féle) énekeskönyvben is 
Beregszászi nevénél találjuk azt a két éneket, amelyet a Benedek-féle énekes-
könyvb l átvettek. Fölvet dhet Benke Imre megjegyzéséb l, hogy az énekek 
egyik átdolgozója is Beregszászi lehetett, de ennek eldöntése jelenleg a forrá-
sok hiánya miatt nem lehetséges.  

Mind az öt ének az egyes évszakokban (tavasszal, télen, stb.) éneklend  
alkalmiak között található, amely énekcsoport a Benedek-féle énekeskönyv 
újítása, és összhangban van azzal, hogy szakított a hagyományos énekeskönyv 
szerkezetével is, és az egyházi évet elvetve a polgári évre tekintettel átrendezte 
az üdvtörténeti ünnepen éneklend  teljes énekanyagot. 

Az öt éneket 1808-tól (akkor nyomtatták a Benedek-féle énekeskönyvb l 
az els  20.000 példányt) az alábbi sorszámokkal nyomtatták. El z leg 
Tiszáninnenr l letisztázva átküldték a javasolt énekeket (keltezetlen az irat, 
vagy 1805-ben vagy 1806-ban készült) szerz k megjelölése nélkül. Benedek 
Mihály rá is jegyezte, hogy „A’ Tiszán innen való Superintendentiabúl került 
Énekek. 11. árkus. A szerz k nevei nem eshettek tudtomra. BM. mk.” Ebben 
tisztázatban egy ének (ekkor még?) nincs meg. Körülbelül az énekek felét a 
bizottsági üléseken nem hagyták jóvá, ezeket áthúzták. Az elfogadott énekek 
között Beregszásziét megtaláljuk az egyik nyomdakéziratnak látszó tisztázat-
ban is. Az énekeskönyv végleges sorszáma: 15 (külön számozott kezd  énekek) 
+ 238. Ebben a még nem végleges tisztázatban csupán 228. ‡ jel után alább ezt 
az ideiglenes sorszámot látjuk. # jelzi, hogy a beküldött anyagban is megvan az 
ének szövege. Egyik kéziratos szövegben sincs sem javítás, sem kihúzás, tehát 
Beregszászi Pál énekeit minden változtatás nélkül hagyták jóvá.15 Megvan az 

az éneke is a beküldött anyagban, amelyet # nem jelöl, de nem ott ahol 

következnie kellene, és ezt el bb valamiért áthúzták.   
 

Az Úr kebeléb l j nek, 216   LXXVII. ‡ 209. # 

Emeljétek fel szíveteket 181   LXVI. ‡ 175.   

Óh hatalmas egy Istenség! 206   XXX. ‡ 199. # 

Óh Isten! ki úgy igazgatod 182   CXL ‡ 176. # 

Szent Isten, a’ Te nagy jóságod, 188   LXXX. ‡ 182. # 

                                                 
13 RMK I. 1492 
14 Énekl  Kar, avagy azoknak a’ Túdósoknak, és Szent Poetáknak Laistroma, kik 

által, a’ Magyar Országi Reformátusok Ujj Énekes Könyvében lévö, és külömbbféle 
alkalmatosságokra irtt 253. Énekek szereztettek. Pesten, 1823, Trattner János Ta-
más bet ivel. 

15 Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, Debrecen, I. 4c. 1 (az 
Énekügyi Bizottság iratai).   
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 Alább az énekeket az egykori (lényegében a Debreceni Grammatika, 
Bécs 1796.  szerinti) helyesírással közlöm. Több kiadásban, f!ként az 1810-es, 
1835-ös kiadásokban ellen!riztem helyességüket. A 19. század vége felé a he-
lyesírás és központozás több apró részlete módosult, például egyes szavak 
nagybet s kezdete, vagy a hasonulás és hosszú mássalhangzók írásmódja 
(melylyel), ez a Biblia hagyományos fordításában (1908, revideált Károlyi), 
illetve ennek ismételt lenyomataiban mai napig ismeretes. Jegyzetben utalok 
néhány hibára, amely valószín leg javítatlan sajtóhiba, esetleg kés!bbi revízió 
eredménye is lehet.    

 
Beregszászi Pál énekei az 1806-os énekeskönyvben 

 
Tavaszi énekek (él fej) 

[1] 181 LXVI. ’Sólt. nót. =   Örvendj egész föld az Istennek, 66. genfi 
zsoltár 

 
Emeljétek fel szíveteket 
F!ldönn kik vagytok emberek! 
Dítsérjétek ti Istenteket, 
Melyre int menny, f!ld, ’s tengerek. 
Mert dits!sége szent Nevének 
Nyilvánn kitetszik ezekbenn; 
Kik ldi Lelkét, és mindenek 
Megújúlnak erejekbenn. 
 

2. Uram! Te t!led van az élet, 
Létel, mozgás, mindenekbenn; 
Általad kész l a’ Kikelet, 
F!ldbenn, fákbann és f vekbenn. 
A’ Nap kelését, gyors futását 
Mintegy kezedenn hordozod, 
Hogy jóltév! kedvesb súgárát 
Nyújtsa, hozzánk feljebb hozod. 
 

3. A’ f!ldnek megnyitod kebelét, 
Hogy a’ plánták gyökerekbe 
A’ Tavasz édes lehelletét 
Általadjad tör’sökökbe, 
Menjen fel titkos tsatornákonn 
Él! nedvesség a’ fákba, 
Új életet ekként botsásson 
A’ legnagyobb Czédrus ágba. 
 

4. Ez az az eltitkolt nagy eszköz 
A’ Mindenható kezébenn, 
A’ mely által a’ Tavasz !ltöz 
Sokféle ékességébenn. 
Kerti ’s mezei minden plánták 
Kérkednek szép köntösökkel; 
És a’ szépen kinyílt term! fák 
Terhesednek gyüm!ltsökkel. 
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5. Isten! ki neveled ezeket 
Er!d titkos munkáival; 
Te hozzád emelünk kezeket 
Szívünk fohászkodásival: 
Teremts mi bennünk is új szívet 
Lelked munkás erejével; 
Gerjeszsz minden jóra jó kedvet 
Szerelmed ég! tüzével.  
 

[2] 182 CXL ’Sólt. nót. =   Szabadíts meg engem, Úr Isten, a 140. genfi 
zsoltár16 

 
Óh Isten! ki úgy igazgatod 
A’ Te Királyi székedb!l 
Az id!ket, a’ mint akarod, 
Abbann nem függeszsz senkit!l. 
 

2. A’ Te szabados Uraságod 
Hogy e’ Tavaszi napokbann  
Z!ld f  helyett hóval borítod 
A f!ldet mi határinkbann. 
 

3. Rettenteszsz téli hidegekkel, 
Késleltetel munkáinkbann, 
Látogatsz kedvetlen szelekkel, 
Kárt is vallunk marháinkbann. 
 

4. Megvalljuk, nints semmi érdemünk, 
Hogy velünk jobbakat láttass, 
S!t méltán kikelhetsz ellenünk; 
Hogy ezekkel hartzot állass.  
 

5. De Te, óh Uram! irgalmas vagy, 
És nem haragszol mind végig, 
És a’ Te kegyelmességed nagy, 
Elhat az a’ magas égig. 
 

6. Jó Isten! térj hozzánk kegyesenn, 
Napod súgárit derítsd fel; 
Mutasd dits!séged az égenn, 
E’ f!ld határainn szélyel.  
 

7. Oszlassad el hófellegeit 
Az égnek, er!s szavaddal; 
Nyisd meg bézárlott kebeleit 
A’ f!ldnek nagy hatalmaddal. 
 

 

                                                 
16 Egyes kiadásokban maradtak sajtóhibák. Például az 1877 után megjelen! kihagyásos 

(kisalakú) énekeskönyv 15. kiadásában (Debrecen, [1916?]) itt a CXI. Zsolt. nót. ta-
lálható, amelynek dallamára azonban nem énekelhet!.  
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8. Hogy idejébenn az Esztend! 
Gyüm!ltsét velünk láttassa, 
És menvénn elébbre az id!, 
B!v áldásid osztogassa. 
 

9. Oktass minket is hagyásidra: 
Istenünk! Tégedet kérünk, 
Taníts törvényes útaidra, 
Jó lelked légyen vezérünk. 

 
Sz!k termés, és Drágaság idejénn. 

 
[3] 188 LXXX. Sólt. nót. =   Hallgass meg, Izráel pásztora, a 80. genfi 

zsoltár 
 
Szent Isten, a’ Te nagy jóságod,  
Édes Atyai gondosságod 
Láttatott term! id!ket 
:|: Velünk sok jó Esztend!ket. 
Így kívántál jobbítani,  
H ségedben megtartani. 
 

2. De minthogy így tiszteletedre, 
Nem bírhattál szeretetedre: 
Ezekkel boszszantásodra  
:|: Viszszaéltünk bántásodra: 
Kezeidbe ostort vettél, 
Mellyel minket fenyítettél. 
 

3. A’ szükség siralmas idejét, 
A’ drágaság súlyos veszszejét17 
Reánk éppen úgy kimérted, 
:|: A’ mint dolgainkat érted; 
Határinknak term!ségét  
Elvetted méltánn b!vségét. 
 

4. Gyermekink reánk néznek, sírnak, 
Mert a’ szükséggel alig bírnak; 
Sok szegények áhítoznak, 
:|: A’ kenyérért sóhajtoznak. 
B!gésekkel a barmok is 
Jelentik éhek, azok is. 
 

5. Méltánn siralmas az ily’ élet: 
Úgyde igen18 méltó ítélet; 
Akkor botsátja ezt mi ránk 
:|: Az Isten, a’ mi jó Atyánk, 
Mikor !tet kénszerítjük, 
B neinkkel keserítjük. 

                                                 
17 Egyes kés!bbi kiadásokban veszélyét (sajtóhiba).   
18 Egyes kés!bbi kiadásokban igaz (sajtóhiba?). 



Fekete Csaba 
 

 

88 Sárospataki Füzetek 

6. Szent Úr Isten! mi hozzád térünk, 
Tsak segíts kegyelmeddel kérünk. 
E mi vallástételünket 
:|: Ne vesd hátra kérésünket; 
Tekints ránk a’ magas Égb!l, 
Szabadíts meg ez ínségb!l. 
 

7. Add meg kenyerünk elégségét, 
F!ldünk szokott termékenységét, 
Beszéded lelkünk táplálja, 
:|: ’S nagyobb örömét találja 
Szent Ígéd kövér mezejénn, 
Mint a’ b!v termés idejénn.   
 

[4] 206 XXX. ’Sólt. nót. =   Dícsérlek, Uram, tégedet, 30. genfi zsoltár 
 
Óh hatalmas egy Istenség! 
Képzelhetetlen nagy Felség! 
Te tsak egy lehelleteddel, 
Legkissebb tekinteteddel  
Elveheted mi életünket; 
Ha tetszik, megtarthatsz bennünket. 
 

2. Hát ha a’ leveg!eget, 
Megindítod fellegedet, 
Köztök olyan mozgást rendelsz, 
Hogy dörg! tüzeket lövelsz: 
Jeges es!ket, záporokat, 
Ontanak ránk irtóztatókat. 
 

3. Hogy maradna meg életünk? 
Lakó házunk ’s épületünk, 
Kerti, mezei vetésink, 
Gyüm!lts fáink, más termésink, 
Magunkkal elmúlna mindenünk, 
Ha te, Uram vólnál ellenünk. 
 

4. Láttuk er!s hatalmadat, 
Hallottuk dörg! szavadat, 
Megreszkettette földünket, 
Elrettentette szívünket 
Nyilaidnak nagy sebessége, 
Villámásidnak s r sége. 
 

5. Vártuk a’ hírtelen halált,  
A’ mely mégis, hogy ránk nem szállt,  
A’ Te nagy kegyelmességed, 
Velünk kötött békességed: 
És hogy érdemlett kárt nem vallánk, 
Oka, mert óltalmadbann valánk. 
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6. Ez utánn is mi magunkat 
Rád bízzuk, viseld gondunkat, 
Kinek t z, zápor szolgálnak, 
Tsak egy szódra el!állnak: 
Hogy általok veszély ne érjen, 
Melyért a’ dits!ség rád térjen. 

 
 

Téli id!re való énekek. 
 

[5] 216 LXXVII. ’Sóltár nót. =   Az Istenhez az én szómat, 77. genfi zsol-
tár 

 
Az Úr kebeléb!l j!nek, 
:|: Mint jóval telyes kútf!nek, 
Jég, fagy, hó, kemény szelek; 
Mint akar, úgy bán velek. 
Megsz nik mihelyt szóllítja, 
:|: Majd viszont el!állítja: 
Hogy velünk esmertesse, 
Hatalmát hírdettesse. 
 

2. Ruhát ád !ltözetünkre, 
:|: Tüzet melegítésünkre; 
Szélvészek zúgásibann 
Béfedez hajlékinkbann; 
Hóval fedi vetésinket, 
:|: Hogy megtartsa kenyerünket; 
A’ f!ldet megnyugtatja 
Ez a b!lts gondos Atya. 
 

3. Uram! a’ te hatalmadnak, 
:|: Gondvisel! jóságodnak 
Tégy minket tanúivá, 
Szent l imádóivá. 
Taníts e’ rövid napokat 
:|: B!ltsenn számlálni azokat; 
Ne t!ltsük bujaságbann, 
Hijábavalóságbann. 
 

4. Ez id! téli fertályja, 
:|: Halálunkat prédikálja: 
Fák, f vek, mint nem él!k, 
Tsak mintegy halva lév!k. 
Nékünk is leszsz ilyen telünk, 
:|: Így bán a’ Teremt! velünk: 
De várunk olyan tavaszt, 
Mely új életre virraszt.  
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A versel  Beregszászi 
Látszik, hogy tanult és gyakorlott versel! munkája az idézett öt ének. Kár, 

hogy nem tudunk arról, voltak-e egyéb alkotásai, fordított-e prózai és verses 
m veket, alkalmazta-e mindezeket gyülekezeti szolgálatában Beregszászi. 
Nem lehetett egyverses papkölt!, azaz kellett lennie más munkáinak, alkalmi 
vagy egyéb költeményeinek is. Nem bravúros költ!, de nem is kell keservesen 
megküzdenie a kifejezéssel. Rímelése egyszer , fogalmazása természetesen és 
jól folyó. Elég sok a magától adódó ragrím (ezekben—erejekben, fákba—ágba, 
élet—Kikelet, futását—súgárát, plánták—term  fák, szívet—kedvet, láttass—
állass, Esztend —az id , hagyásidra—útaidra, Jóságod—gondosságod, sír-
nak—bírnak, érjen—térjen, stb.), de ez a népdalok világában is így szokásos, a 
falusi hív!khöz közel állott, és a korbeli átlagos versel! ezt meg sem próbálta 
elkerülni. Váltakozó rímek között ez inkább észrevétlen marad, mint párosrím 
alkalmazásakor. Ez azonban nem kizárólagos, bár ritkábban, de rímeltet eltér! 
szófajokat (Nevének—mindenek, csatornákonn—botsásson, székedb l—
senkit l, érdemünk—ellenünk, vagy—nagy, kegyesenn—égbenn, kérünk—
vezérünk, ránk—Atyánk, halált—szállt, vallánk—valánk, megnyugtatja—
gondos Atya, fertályja—prédikálja, stb). Egyszer fölbukkan egy szóismétléses 
rímpótlék is: barmok is — azok is. Az énekek közül mindegyik könnyen éne-
kelhet! az adott zsoltárdallamra. Azt azonban ebb!l nem dönthetjük el, hogy 
zeneért!, kottaolvasó volt-e, vagy hogy a gyermekkorában megismert dalla-
mokra ösztönösen jól lejt! sorokat írt. 

Ritkábban történik, hogy Beregszászi bonyolítja a mondatot, szórendbon-
tással él, vagy a verssor kedvéért rövid szóalakot választ, megváltoztatja az 
ikes és iktelen ige ragozását. Máskor az alanyi és tárgyas ragozás határait lazít-
ja. Például a rím kedvéért született ez az elt rhet! módosítás: Ez az az eltitkolt 
nagy eszköz || A’ mely által a’ Tavasz  ltöz’… Másutt a magyaros stílusban 
szükségtelen többes számot alkalmazza egyes számú alanyok mellett: … embe-
rek! || Dítsérjétek ti Istenteket, || Melyre int menny, f!ld, ’s tengerek. Nincs 
abból sem félreértés, hogy iktelen a ragozás, például: … kemény szelek; || Mint 
akar, úgy bán velek. Ilyen eszközökhöz a 20. századi énekfordítók is gyakran 
folyamodtak. A latinul versel! és gondolkodó papkölt!knek semmi fölt n! 
nem volt az inverzió alkalmazásában, például ez a ma bonyolultnak ható 
konstrukció nekik még egészen természetes volt: Az Úr kebeléb!l j!nek, || 
Mint jóval telyes kútf!nek, || Jég, fagy… Ma mi így mondanánk: Mint jóval teli 
kútf!b!l, tehát az Úr kebeléb!l j! a fagy, a hó, a jég. A közölést eszközét is 
felhasználja. Például: Szélvészek zúgásibann || Béfedez hajlékinkbann; — 
vagy: Menjen fel titkos tsatornákonn || Él! nedvesség a’ fákba, || Új életet 
ekként botsásson || A’ legnagyobb Czédrus ágba. 

Ennek a református iskolákban tanított és megtanult verselésnek sok jel-
lemz! vonása kapcsolódik Csokonai korához és verselési normáihoz, ami ter-
mészetesen a költ!i értéket magában nem szavatolja. A gyakorlottság azonban 
azt jelentette, hogy a 19. század elején még kapásból képesek voltak latin vagy 
magyar alkalmi ének írására a diákénekkarok tagjai, a kés!bbi oskolamester 
vagy prédikátor tisztséget elfoglalók, méghozzá a genfi zsoltárok dallamára és 
a komplikált strófaszerkezeteket, sorfajtákat és rímelést alkalmazva. Ezt Arany 
Jánostól Német Lászlóig sokan felismerték és elismerték. A kés!bbi évtize-
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dekben a rigmusgyártó (búcsúztatókat közreadó) kántortanítók, valamint a 19. 
század vasárnapi iskolai mozgalma, az 1877 utáni újabb átdolgozó hullám és 
énekeskönyvi revízió, valamint a 20. századi ébredési hullám meg ennek éne-
keskönyvekben fölt n! termékei sokkal sablonosabbak, gyarlóbbak, mind 
verselést, invenciót és prozódiát tekintve. Ez a helyzet a 20. század végén sem 
javult lényegesen.  

 
Falusi vallásosság, korszellem, mulandóság 

Megmaradt 1948-as énekeskönyvünkben is ennek a kornak néhány alko-
tása. Alexander Franz Kleist (1769–1797) típusosnak mondható A csillagos 
égnek seregei ott fenn kezdet  éneke a természet csodálatát, csaknem istení-
tését fogalmazza meg, amely azonban a Teremt!re és Gondvisel!re irányítja a 
hív! figyelmét, hogy neki adjon hálát mindenért, és csatlakozzék a hallél-
zsoltárok meg a mindenség hódolatához, az örökkévaló isteni dicsérethez. A 
fordító Lengyel József (1770–1822) hasonló saját énekek sorával járult hozzá 
az emlegetett 1806-os énekeskönyvhöz. Ennek a hangnak a többszörözése 
található meg az új ízlés jegyében szerkesztett énekeskönyv alkotásaiban, ame-
lyek aztán már a következ! évszázad elején is alig maradtak meg a Baltazár-
féle énekeskönyvben (1921), azóta pedig még a megmaradtak is kirostálódtak. 
Lengyel József énekeit sem zengetik úgy a falusi gyülekezetek, mint néhány 
évtizeddel korábban. Mindez tükrözi a református kegyességi típusok módo-
sulását, egyben a társadalomszerkezet, a gondolkodás, a református egyházi 
mili! a teljes átalakulását. Elszakadást a természet világától és a természeti 
képekt!l, a népköltészett!l, a sokáig meghatározó nemzeti-népi szemlélett!l. 

Trianon egyik végzetes következménye a magyar falu zárt társadalmának 
végleges felbomlása, majd napjainkra szinte teljes mérték  megsz nése. Ez 
immár megfordíthatatlan folyamatként része napjaink egyháztörténetének. A 
sztálini szövetkezetekbe kényszerült vagy a szükség miatt ingázó munkássá 
átvedlett gazda, a mez!gazdaság üzemi szakmunkása nem testesítette meg 
többé a millennium táján még meglév! idilli és patriarkális közösséget. " sem  
tud és nem is akar többé falusi ember módjára élni és gondolkodni, az azóta 
felnövekv! nemzedék végleg nem. Nincs hagyományos református falu, ha-
zánk nem falusi társadalomra alapozott mez!gazdasági ország, mint himnu-
szunk ért kalászt lenget! soraiban. Megsz nt az agrikultúra világában termé-
szetes kegyesség, a természeti er!k tapasztalása, az imádság és munka 
összetartozása. Üldözött volt, elmaradottnak és ártalmasnak bélyegzett volt az 
el!bbi évtizedekben az istenesség. Mára kihalt az istenes gazdák id!s nemze-
déke, a földet, mez!t, jószágot szeret! embertípus. Gép, m trágya meg a piac-
gazdaság kiszorította. Mi lehet annak a vallásosságnak a sorsa, amely Bereg-
szászi Pál idején még általános konvenció volt? 

Az elmúlt korral tovat nt ez az életérzés, kifejezésmód és az effajta viszo-
nyulás. Városi és értelmiségi ember, aki kacsát lúdtól, körtét almától, nem 
hogy zabot búzától meg tudna különböztetni, villámlást, árvizet, kés!i fagyot 
és korai !szt sem úgy érzékel, mint Tompa Mihály, Szabolcska Mihály, Pósa 
Lajos, még korábban Beregszászi Pál kora. Jórészt a sokkal korábbinál is, szin-
te a Lámek koránál is távolabbinak t nik ez a csaknem tegnapi vallásos szem-
lélet, amely egyrészt a maga falusi élete és észlelései keretei közé zárva tekinti 
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a mindenséget, másrészt azonban ezt közvetlenül magához is öleli. Értékei és 
szépségei nem tárulnak fel olyan könnyen, mint Szenci Molnár magyar tájak-
kal és sorssal átitatott zsoltárverseiben, de még sok régiséget !riznek nyelvben 
és szemléletben. Konkrétságuk nem veszélytelen. A naiv és közvetlen megfe-
leltetés, amely minden égzengést közvetlenül isteni szózatnak, Ábrahám Izsák 
és Jákób Istene haragvásának tekint, lehatárolja a kegyelemtant, és a b n–
b nh!dés közvetlen összefüggésében mintegy kölcsönszerz!déssel helyettesíti 
az isteni szuverén szándékot, ezáltal aztán az üdvözítés története jelen van 
mindennapjaiban. Szinte fatalizmus, ahogy a mindenhatóságot tetszése sze-
rinti szeszélyek birtokosaként rangsorolja. A felvilágosodottak ezért támadták 
a keresztyén vallást azzal, hogy csupán véletlenszer nek, találomra bekövetke-
z! eseménynek ismerték el az összes történést, amelyeknek az eleve elrende-
léshez és a gondviseléshez semmi közük nincsen. Százados hagyománya volt 
már a gép, az óram  szemléletnek (amely Madáchnál is jelen van) a 18. szá-
zadban. A Teremt! (f!f! igazgató, mesteri alkotó) létét és m vét elismerték, 
de aztán a magára hagyott világban a törvényszer ségek mechanikus érvénye-
sülésével és a véletlen szerencsével számoltak csupán, elvetettek minden sze-
mélyességet és közvetlen isteni beavatkozást.  

A Beregszászi énekeiben megnyilvánuló kegyesség más vonalat követ. 
Racionális megfontolásokat és felvilágosodott ismereteket egyeztetni tud a 
protestáns ortodoxia biblikus vértezettségével. Ez általános vonása volt még a 
Benedek-féle énekeskönyvnek is. Sem magyar teológiatörténetünk, sem köze-
lebbr!l a gyülekezeti kegyesség tipológiája szempontjából nincs kell!en feltár-
va ez a terület. Beregszászi Pál énekeiben a természet er!i és jelenségei intel-
mek, jelek. Ezekb!l, tehát az általános kijelentésb!l biztatást kapunk és 
késztetést, hogy életünket, napi ínségünket és bajainkat is másként szemlél-
jük, mint ahogyan ezt a környez!, kiábrándult vagy elbizakodott világ szokta.  
Az életen túlmutató reménység jelen volt a szántóvet! ember mindennapjai-
ban és fohászaiban, az énekelt imádság Isten el!tt bemutatott áldozatában.  
 
 

Summary 
 

Paul Beregszászi and his religious poetry 
 

A new reformed hymnal was edited in 1806 and printed two years later 
by the Reformed Church in Hungary and in Transylvania. This was the first 
one published officially as accepted by the Synod and appointed to be used in 
church service. Earlier hymnals and Psalters were authorised by custom. At 
the beginning of the 19th century, the editors adopted literary ideas of classi-
cism and replaced orthodox confessionalism by deism and rationalism. Thus 
they broke the legacy of Reformed liturgy and hymnology, discarded old 
hymns, paraphrases and canticles or considerably reshaped them. Yet some of 
the special heritage and characteristics of orthodox piety survived in their 
hymnal interwoven with modernism, which still had artistic and Christian 
values, as they seem to be of much higher literary level than many of the 20th 
century religious songs in fashion.   
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One of the authors of the new sacred songs was P. Beregszászi. He was 
mistakenly identified with a 17th century preacher of the same name, who 
published a historical poem of his own history, robbed by Tartars. The present 
study sums up the life of the 18–19th century preacher. He studied at Sáro-
spatak and Zurich (Switzerland). His five poems in the 1806 hymnal have 
never been analysed. Their topics are attached to seasons, kept traditional, 
fluent, and easy to sing. 

Traditionally, the Reformed church was based on rural congregations, 
Hungarian peasant life-style and mentality of its agricultural society. Near-
ness to nature and naive beliefs as well as open heartedness disappeared after 
the world war, but these are permanent human values and still important in 
our days. We have very little means to replace them, also in church life. Relig-
ion always involves archetypes and is bound up with classical style of poetry. 



 

 

 
 


