
 

Két vers Helmeczi Komoróczi István  
Igasság paisához 
 
A vértelen ellenreformáció korában a cenzúra működése miatt az előző 
századokhoz képest viszonylag kevés példát tudunk felmutatni a nyomta-
tott formában zajló hitvitákra. A hangsúly a kényszerűségből több műfajt 
magába olvasztó temetési prédikációk irányába tolódott el, amelyek egyfaj-
ta álműfajjá válva tudósítottak a korábban más keretek között kifejtett 
témákról.1 A ritkán megszólaló hitvitázó hangok közül mind időtartamá-
ban, mind a kapcsolódó kiadványok számában kiemelkedik a református és 
a katolikus úrvacsora-felfogás különbözőségéből fakadó polémia. Az ese-
ményeket és a vonatkozó nyomtatványokat legutóbb Mercs István, Maczák 
Ibolya és Hegedűs Béla tárgyalták.2 

Református oldalról a vita egyik gyújtópontjában foglalt helyet Helme-
czi Komoróczi István (1670–1753) dunamelléki püspök Igasság paisa című 
munkája, amely a katolikus-református felekezetek között az átlényegülés 
(transsubstantiatio) körül zajló vita részeként, a II. Helvét Hitvallás vé-
delmében jelent meg. Komoróczit két korábbi mű sarkallta írásra: Kelemen 
Didák 1721-ben és Bernárd Pál 1735-ben (posztumusz) kiadott prédikációi. 
Maczák Ibolya kutatásai szerint Kelemen közreműködhetett a valamikor 
1729 előtt elhunyt Bernárd beszédeinek közreadásában.3 Az Igasság paisa 
sok évtizedes polémiát gerjesztett, a század utolsó évéig jelentek meg cáfo-
latai magyar és szlovák nyelven.4 Ezek egyike volt Gusztinyi János (1718–
1777) egri kanonok Üdvözség mannája5 című terjedelmes műve. 

A cenzúra működése miatt az Igasság paisának címlapján a „Melianus 
Gnatereth” álnevet olvashatjuk. Hamis impresszummal adták ki: 1741-ben 
„Miaburgban”, valójában Utrechtben nyomtatta „Uranius Nathanael”, azaz 
Johannes W. Reers németalföldi nyomdász, viszonylag nagy példányszám-

                                                   
1  CSORBA DÁVID: A gyászévtized (1671–1681) világa. In: UŐ: A zászlós bárány nyomá-

ban. A magyar kálvinizmus 17. századi világa. Debrecen–Bp., 2011. (Speculum 
historiae Debreceniense, 6.) 113. p. 

2  MERCS ISTVÁN: A Pázmány-szövegek egyik felhasználási lehetősége Kelemen Didák és 
Bernárd Pál munkáiban. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio 
Philosophica, 2008. Tom. 13. fasc. 1. 127–139. p.; MACZÁK IBOLYA: „Helyettem is légy 
fényes tűz majd korod ormán.” (Kompiláció mint ferences–jezsuita „határvonal”.) In: 
Közkincs. Tanulmányok a régi magyarországi prédikációk kompilációjáról. Szerk.: 
Maczák Ibolya. Bp., 2014. (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmá-
nyok, 8.) (továbbiakban: MACZÁK, 2014.) 157–167. p.; HEGEDÜS BÉLA: „Állat-béli ál-
tal-változás.” A 18. századi protestáns-katolikus eucharisztia-vita ismeretelméleti vo-
natkozásai. In: Studia Litteraria, 2013. 3–4. sz. 226–236. p. (továbbiakban: 
HEGEDÜS, 2013.) 

3  MACZÁK, 2014. 
4  ZOVÁNYI JENŐ: A magyarországi protestantizmus története. Máriabesnyő–Gödöllő, 

2004. (Historia Incognita, Történettudomány) 164–165. p.; HEGEDÜS, 2013. 
5  GUSZTINYI JÁNOS: Üdvözség mannája, az az: Az Úr Jézus tulajdon szent testének és 

vérének sakramentoma, melylyel (…) Krisztusnak igaz hive, a kegyelem törvényében, 
érezhető jelek és symbolumok alatt el rejtetett valósággal az örök életre tápláltatik. 
Eger, 1759. (2. kiad: Eger, 1769.); (3. kiad. szlovákul: Nagyszombat, 1794–1795.) HE-

GEDÜS, 2013. 228. p. 
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ban.6 Reers rendszeres kapcsolatban állt a magyarokkal, az 1737., az 1747. 
és az 1765. évi utrechti bibliákat is ő nyomtatta. A magyarországi protes-
táns könyvkiadás helyzete két évtizeddel később sem változott: 1761-ben a 
Gusztinyi könyvére felelettel készülő ifj. Csécsi János (1689–1769) egykori 
pataki professzor arról panaszkodott, hogy a nyolc árkusra terjedő kézira-
tot „se Debreczenben, se Erdélyben nem merték kinyomtattatni. Már most 
Helvétziába küldöm, Basileába” – újságolta –, ahol „(v)an is Typographus, 
qui edet, – corrector is leszen, gróf úrfi Erdélyből.7 

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának egyik pél-
dánya apró, ám érdekes adalékkal járul hozzá a vitához egy református 
olvasó szemszögéből. A kötet leírása: 
 
TtREK Nagykönyvtára C 379 
HELMECZI KOMORÓCZI István, Igasság Paisa mellyel a’ Krisztustól szereztetett 
Sákramentomi Sz. Vatsora felöl a’ Helvétziai Confessióban ki adattatott Igaz 
Tudomány erőséti; és (…) Bernhárd Pálnak, Anno 1735. Kassán ki nyomtatta-
tott (…) nyilai ellen óltalmazza, Melianus Gnatereth, Miaburgban [Utrecht], 
Uranius Nathanael [Johannes W. Reers], 1741, 8o. – Petrik II. 98. 

Kötés: Aranyozott gerincű bőrkötésben. 
Poss.: N(agy) I(mre) (címlap) 
Megj.: N(ota)B(ene) (138. p.) 

 

Az első kötéstábla belső oldalán olvasható bejegyzés: 
 

„Ez szép kőnyv el hidjed enyim Nagy Imréjé, 
Ezt is meg tudhatod Egyházi Személyé 
Mit ebben föl tettek goromba elméjé, 
De az feleletek az Isten Lelkéjé. 

 

Ezt az Auchtort (!) méltó mindennek becsülni, 
Aki kiván ennek könyvébűl épűlni; 
Aldott Ki illyeket szokott vala szűlni, 
Lehet Christus által annak idvezűlni. 

 

Ez Aucthor bé dugta Bernárd Pálnak száját 
Meg czáfolta annak ki adott munkáját 
Mint hogy nem értette az Ur Vacsoráját 
Sem annak Világos módját és formáját 

 

Ez pedig ki adja annak szép értelmét 
Mert Szent Lélek adott nékie jó elmét 
Tudta az IStennek (!) tanitó félelmét, 
De Bernárd keresi Lelke veszedelmét” 

                                                   
6  Wallaszky Pál nyomán ld.: V. ECSEDY JUDIT: Titkos nyomdahelyű régi magyar köny-

vek, 1539–1800. Bp., 1996. 112. p. 
7  HORVÁTH CYRILL: Adalékok ifj. Csécsi János életéhez. (Negyedik és befejező rész.) In: 

Irodalomtörténeti Közlemények, 1907. 4. sz. 418–419. p. A korrektorként közremű-
ködő erdélyi ifjú gróf a bibliofil Teleki Sámuel lehetett, aki 1760 januárjától 1761 júli-
usáig Baselben tartózkodott, s akivel Csécsi több levelet is váltott a peregrinációja 
alatt. Ld.: HEGYI ÁDÁM: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon, 
1526–1788. (1798) Bp., 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 6.) 
56. p.; Teleki Sámuel albuma. Kísérő tanulmánnyal közread.: Jankovics József. Sze-
ged, 1991. (Peregrinatio Hungarorum, 8.) 38–41. p. 
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Négysarkú, felező tizenkettesekben írták (talán stílusgyakorlatként), 
amely igen népszerű versforma volt, a korszak talán legkedveltebb poétikai 
műve, Gyöngyösi Murányi Venusa (1664) is erre íródott. A verselő tulaj-
donos azonosítása gyakorlatilag lehetetlen: a 18. század első harmadától 
számított egy évszázadban csak Debrecenben tucatnyi Nagy Imre tanult, 
közülük bárki lehetett a bejegyző „Egyházi Személy”, aki azt sem adta meg, 
hogy mikor és hol szerezte a könyvecskét. 

A református értelmiségiek tulajdonbejegyzéseiről eddig nem készült 
átfogó felmérés. Ennek hiányában is megállapítható azonban, hogy több-
nyire beérték a szokásos formulákkal: a név, esetleg a szerzés körülményei 
(ajándékozás, vásárlás, örökség), éve és helye, esetleg a jelmondat feltünte-
tésével. Ezt igazolja az erdélyi Kálvin-műveket feltérképező monográfiában 
szereplő 296 kötet nagy többsége is.8 Az ettől eltérő megoldások minden-
képpen figyelmet érdemelnek, így Nagy Imre most bemutatott négystrófás 
bejegyzése is. Igaz ugyan, hogy a monogramját is felírta a címlapra, ám az 
első két sor egyértelműen utal a tulajdonlásra, eleve ez indíthatta írásra. 
Nem nevezve meg Komoróczit (csak a megcáfolt Bernárdot, kétszer), kö-
vetkezetesen „Aucthor”-ként utalt rá, ám feltehetően számára is „régesrég 
köztudomású”9 volt, hogy ki rejtőzött a Melianus Gnatereth név mögött. A 
továbbiakban pedig vagy a szerzőt dicsőítette, aki az úrvacsora „szép értel-
mét” védve méltó az üdvözülésre, vagy annak ellenfelét gyalázta, aki „nem 
értette az Úr Vacsoráját / Sem annak Világos módját és formáját”, keresve 
ezzel „Lelke veszedelmét”. 

Gusztinyi János fentebb említett, az Igasság paisára reflektáló Üdvöz-
ség mannája című munkájára is született (gúny)vers Nagy költeményével 
feltehetően közel egy időben. Az epigrammát korábban Földváry László 
ismertette a hozzá tartozó levéllel együtt,10 1761-ben bemásolták a 
Dunamelléki Egyházkerület jegyzőkönyvébe11 is. Mivel a közlése helyen-
ként hibás olvasatban történt, érdemes újra közreadni, magyarázó jegyze-
tekkel kísérve, a jegyzőkönyv szövege alapján: 

 

„Majd husz esztendöre, más-napi mannával,12 
Im hol jö Gusztinyi, tompa gusztonával,13 

                                                   
8  ŐSZ SÁNDOR ELŐD: Bibliotheca Calviniana Transylvanica. Kora újkori Kálvin-

kiadások Erdélyben. Frühneuzeitliche Calvin-Ausgaben in Siebenbürgen. Kolozsvár, 
2014. (Erdélyi református egyháztörténeti füzetek, 21.) 

9  RÉVÉSZ IMRE: Melianus Gnatereth. In: Magyar Könyvszemle, 1937. 3. sz. 250. p. 
10  FÖLDVÁRY LÁSZLÓ: Csécsi János életéhez. In: Sárospataki Füzetek, 1905. 2–3. sz. 

181–182. p. 
11  Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára, A/1a, 3. köt., Egyházkerüle-

ti jegyzőkönyv 1760–1775. 153. p. http://www.radayleveltar.hu/A1a3.rtf – 2016. feb-
ruár 17. (A másolatot Bíró Gyöngyinek és Szalai Juditnak köszönöm.) 

12  A másnapra hagyott manna (itt: a válaszként sokára megjelent Üdvözség mannája) 
„megkukacosodott és megbüdösödött”. (2Móz 16,20) 

13  A szerző nevére rímelő gusztony: „Vas szeg a bot vagy pálcza végén”. – CZUCZOR 
GERGELY – FOGARASI JÁNOS: A magyar nyelv szótára. II. Pest, 1864. (továbbiakban: 
CZUCZOR-FOGARASI, 1864.) 1139. p.; Gusztony: „különböző célokra haszn. szeges végű 
bot”. – Új magyar tájszótár. II. Főszerk.:  B. Lőrinczy Éva. Bp., 1988. (továbbiakban: 
ÚMTSz.) 711. p. 
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E PAISt hogy sértse, ha lehet, onnyával,14 
Fa-guba15 mit árthat? ha lész is tonnával.” 
 
Losonczi H. János pataji prédikátor, egyházkerületi főjegyző feljegyzé-

se szerint a szerzője (Tengődi) Turgonyi Gergely madocsai lelkész volt. 
Turgonyi 1730 áprilisában iratkozott be a debreceni kollégiumba,16 peregri-
nációjára vonatkozó adat jelenleg nem ismert, madocsai lelkészként 1774-
től 1783-ig a tolnai traktus espereseként működött.17 A verset négysarkú 
felező tizenkettesben írta, a megcélzott auktor és a vitában szereplő művek 
címeiből leleményesen építkezve. Célja az Igasság paisának védelme, 
Gusztinyi művének nevetségessé tétele, s ezáltal negligálása volt. 

Mindkét versike jól példázza, hogy a nyílt, nyomtatott formában folyó 
polemizálásban korlátozott református egyházi értelmiség ott és olyan 
módon reflektált az ellenfél támadásaira, ahol és amilyen eszközökkel tu-
dott. Így került szembe az egri kanonok bő nyolcszáz oldalas kötete a 
madocsai lelkipásztor négysoros epigrammájával. 

(Oláh Róbert) 
 

                                                   
14  „Ónnyával”, itt: ólmával jelentésben. – ÚMTSz. IV. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp., 

2002. 193. p. 
15  Guba: „A székelyeknél annyi is, mint buga, golyó, pl. a szemed gubája.” – CZUCZOR-

FOGARASI, 1864. II. 1126–1127. p. Faguba: gubacs. ÚMTSz. II. 249. p. 
16  Két hasonló nevű diák subscribált, az egyik 1730. április 26-án, a másik 1759. április 

24-én, az előbbi lehetett a verselő, utóbbi pedig annak fia (aki Tótiban született, Kő-
rösön végzett, miszlai, majd ságvári lelkész volt). Ld.: Intézménytörténeti források a 
Debreceni Református Kollégium Levéltárában. Szerk.: Szabadi István. Debrecen, 
2013. 408., 471. p. A személyek elkülönítésére ld.: Magyar családtörténeti adattár 
http://www.macse.org/ Turgonyi Gergely – 2016. február. 

17  ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Ladányi 
Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiadás) 647. p. 


