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vadon, lehel 

hl amerikai puritánus irodalom magyarországon 

A magyar puritanizmus irodalmi, termékei csak kis részben eredetiek, 

többségük az angol puritánus teológusok* műveinek fordításai. Az ameri-

kai puritanizmus ihlető hatásával, a földrajzi, nyelvi, ízlésbeli távol-

ságok, a vallási doktrínák és politikai gondolkodás különbségei miatt, a 

magyar irodalomban csak egy vallásos prózaírónál találkozunk. Köleséri 

Sámuel, a magyar puritánus teológiai irodalom képviselője, aki a legradi-

kálisabb puritánus központnak, a nagyváradi kollégiumnak tanára, majd 

Debrecen lelkésze volt, az 1677-ben Debrecenben kiadott Szent írás Rámá-

jára Vonatott Fél-Keresztyény című prédikációs gyűjteményének elöljáró 

beszédében Thomas Hookert (1586--1647) is megemlítette forrásai között, a 

valódi puritán stíluseszményt képviselő "connecticuti liberális puri-

tánt" , aki 1636-ban megalapította demokratikus és szabad szellemű Cnnnec-
2 

ticut települését, és megfogalmazta az első olyan gyarmati alkotmányt, 
Tj 

amely önkormányzatról szól. És csupán két amerikai puritán szerzőről, 

Roger Williamsről és Increase Matherről, valamint írásaikról tudjuk, tiogy 

lényeges amerikai--magyar irodalomtörténeti, vallás- és kultúrtörténeti 

kapcsolatoka t rejtenek magukban. 

ROGER WILLIAMS 

A kiváló reformkori történész Horváth Mihály,4 akinek történetírása 

úttörő jelentőségű és mindmáig forrásértékű, nemzetünk erkölcsi és értel-

mi fejlődését, a lelkiismeret, a gondolat és a szó szabadságát vizsgálva, 

a társadalom erkölcsi viszonyait, valamint az állam és az egyház kapcso-

latát kutatva jutott el az "éjszakamerikai szövetséges államok társadal-

mából kölcsönzött 'szabad egyház a szabad államban' nagy elvhez", amely 

"egy láng lelkű, szent buzgalmú s törhetetlen erelvű lelkész, Williams 

Roger, e nagy eszmének a világon első megpendítője""' nevéhez fűződik. 
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Az államalapító és vallásújító Roger Williams (1603—3603) 1631-ben, a 

Mayflower utasainak partraszállása után 11 évvel, és az Újvilágban Új Si-

ont kereső és Új Izraelt alapító első puritán honfoglalók után 7 évvel 

érkezett Amerikába. Salem népszerű, meg nem alkuvó lelkipásztora demokra-

tikus elvei miatt összeütközésbe került a puritán teokráciával s ennek 

következtében száműzték Massachusettsből. így vált 1636-ban Rhode Island 

településének és Providence városának alapítójává, ahol az angol levelle-

rek egyenlőségét hirdető elveit elfogadó és a baptizmus felé közeledő 

lelkész "mindenféle lekiismeretnek", anglikánoknak, katolikusoknak és 

zsidóknak menhelyül nyitotta meg birtokát, hogy a gondolat és a gyakor-

lati élet logikáját teljes egyensúlyban megvalósíthassa. Új államában és 

egyházközségében vallási türelmet és tiszta, tökéletes demokráciát alko-

tott, amelyben minden hatalmat maga a nép gyakorolt. 

A humanista, felvilágosult és liberális főpap és politikus Horváth 

Mihály, nagyszámú történelmi és vallástörténeti érdekű cikkeiben és köny-

veiben^ tanulmányozta az állam és az egyház elvi kérdéseit, és mind 

vallásban, mind politikai gondolkodásban elfogadta Roger Williams állam 

modelljét, s tanúságként azt a magyar és az európai társadalmak figyelmé-

be ajánlotta. Horváth Roger Williamsről írt tanulmánya az első könyv, és 

az első tudományos igényű kismonográfia amerikai íróról a magyarországi 

amerikanisztika történetében. 

Horváth Mihály, pontosan szerkesztett és nagy összefoglaló készséggel 

megírt dolgozatában követte végig a "mivelt, tevékeny, buzgó szellemű 

Williams" küzdelmes életútját;^ az Újvilágba érkezését, harcát a puri-

tán teokráciával, üldöztetéseit, Providence városának és Rhode Island te-

lepülésének alapítását, barátságát az indiánokkal, békebírói szerepét a 

bennszülöttek és a gyarmatosok között, intézkedéseit a négerek rabszolga-

sága ellen, valamint politikai és diplomáciai küldetéseit. 

A magyarországi polgári átalakulás időszakában, a polgári haladás 

ügyét képviselő Horváth Mihályt mindenekelőtt a "szabad egyház a szabad 

államban" elv érdekelte, amelyben Williams a teljes vallásszabadság elmé-

letét fogalmazta meg, amely szerinte "a nyilvános béke és nyugalom leg-

főbb biztosítéka, minden szabadságok magna chartája". Horváth Roger 

Williams hitújítói és történelmi szerepét és jelentőségét a következőkép-

pen összegezte: "első volt a világon, aki az értelmi szabadság nagy tanát 
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kikiáltá, s annak elvén egy új államot alíjpita, gyakorlati Ing bizonyítva 

be annak egyedüli helyességét, ... korlátlan szabadságot kíván minden 

vallás számára, szabadságot a hívők úgy mint a tévelygők számára, teljes 

szabadságot a gondolatnak és a nagy elv biztosítása végett az egyház és 

állam teljes különválasztását,® ... ö teljes életében forradalmi elve-g 
ket tanított,' ... kortársait messze túlhaladva nagy bátorsággal és 

eréllyel kezdé vitatni azon elveket, melyek az Egyesült-Államokban na már 

teljesen uralomra jutottak, Európában mindazáltal még távol állnak a győ-
10 

zelemtől." Dicsérte a törvényhozó és államalapító társadalmi igazsá-

gon alapuló történetszemléletét, valamint a hitújító filozófus logikai 

következetességét, amellyel a "nagy elvet" létrehozta és magyarázta: "Ö a 

dolgok velejére tiat, s azok természetéből vonja következtetéseit, melyek 

minden időben, minden helyen, minden körülmények közt egyaránt valók és 

helyesek."11 

Horváth Mihály elsőként írt Magyarországon tudományos alapossággal a 

fiatal amerikai gyarmatokon létrejött puritanizmusról és az amerikai pu-

ritán egyház szervezetéről. A puritán frazeológiát használó Williams új-

kori szabadelvű eszméit szembeállította a puritán teokráciával és szigorú 

bírálatot mondott a puritán erkölcsiségről és vallásról, Horváth különö-

sen fontosnak ítélte Williams irodalmi ambícióiról is tanúskodó érteke-1 ? 
zéseit és vitairatait, " amelyekben vallási doktrínáját fejtette ki, es 

amelyekben "a keresztényi szabndelvűség alapelvei oly teljes kifejezést 

nyertek, hogy még mai napság is bajos volna az egyén és társadalom jogai-

ról, az egyház és az állam kölcsönös viszonyairól oly merész tételt fö-

lállítani, mely ezen röpiratokban ben van foglaltaték. Ezen alig ismert 

puritán bölcselő következetességével még századunk legszabadabb elvű pub-

licistáit is túlhaladja."^ Példaként idézte a magyar hitviták szelle-1 í 
mére és ékes nyelvezetére emlékeztető vitairat-párbajt, amelyet Roger 

15 
Williams és John Cotton az 1640-es években folytatott egymással. " 

Horváth Mihály tanulmánya korára és nemzedékére való visszatérő hi-
16 

vatkozásaival, közérthető és egyben művészi stílusa miatt is, Roger 

Williams-féle értekezéssé, röpirattá válik az olvasó kezében. Mint leg-

több müvét, ezt is azzal a határozott célkitűzéssel írta, hogy hatni 

akart nemzetére, tanítva, felemelve és lelkesítve azt. 

A "szabad egyház a szabad államban" williamsi elvet Magyarországon 
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elsőként Vurda kanonok, a győri káptalan követe képviselte az 1843. évi 

országgyűlésen, amikor az ország képviselőinek egyhangú helyeslése köze-

pette "szabad országot, szabad vallást, szabad egyházat" kívánt mindenki 

számára.Horváth Mihály Williains-tanulmánya megírásának időpontja nem 

véletlenül esett közvetlenül a kiegyezés utáni évre, amikor a polgári ál-

lam- és jogrendszer kiépítése következtében a liberális eszmék követel-

ménye volt a feudalizmus idején összefonódott egyház és állam szétválasz-

tása, a polgárok vallási szabadságának és egyenjogúságának érvényesíté-

se.*8 A tanulmány először 1868-ban a Budapesti Szemlében jelent meg,*9 s 

jelentőségét és fontosságát bizonyítja, hogy még ugyanabban az évben 
20 

könyv formájában is kiadták. A könyv további két újrakiadása is azok-

ban az években történt, amikor az állam és nz egyház közötti harc ki-

éleződött. Az 1873-as második kiadás több mint valószínű, hogy annak az 

1870-től 1873-ig tartó feszültségnek és vitának az eredménye, amely a 21 
magyar allam es az egyház, valamint a Vatikán között folyt. Nyilván-

valónak tűnik az is, hogy az 1890-es évek első felében, az újabb egyház-

politikai vita kellős közepén, 1093-ban, a reformpárti sajtó tudatos po-

litikai céllal jelentette meg harmadszor is a Wekerle-korinány egyházpoli-

tikai reformja célkitűzéseit és szellemét is támogató Williams köte-

INCREASE MATHER 

A Napnyugati India (üe Successu Evangelii apud Indos ifi Nova Anglia, 

Epistola ad cl. virum D. Johannem Leusdenum, Linguae Sanctae in IJltrajec-

tina Academia Professoren!, scripta a Crescentio Mathero, apud Bostonien-

ses V. 0. M. nec non Collegii Harvardini guod est Cantabrigiae Nov-Anglo-

rum Rectore, 1688) az első magyar nyelven megjelent ölálló amerikai tár-

gyú kiadvány és egyben az első magyar fordítás amerikai szerzőtől. A 

nyolclapos könyvecske írója Increase Mather (1639—1723), az észak-ameri-

kai brit gyarmati világ egyik legkiemelkedőbb tudós puritánus teológusa, 

hitszónoka, politikusa és diplomatája, pedagógus, a Harvard College rek-
23 

tora. A mű Increase Mather latin nyelvű levele Johannes Leusdenhez, az 

utrechti egyetem tanárához, amelyben beszámol az indiánok megtérítésében 

elért eredményekről. A levél közzétételének piolitikni és teológiai okai 
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voltak, rendkívüli népszerűségét viszont nem is elsősorban irodalmi érté-

ke, hanem érdekessége és tömörsége garantálta, rövid idő alatt közismert-

té válását pedig több nyelvre történt lefordítása és kiadása biztositot-

24 

ta. 

A Napnyugati India 1694-es kolozsvári magyar kiadása, hat évvel az 

első londoni, öt évvel a francia, egy évvel az utrechti kiadás után és 

két évvel a német nyelvű kiadás előtt azt mutatja, hogy a magyar könyvki-

adás és szellemi élet, a külföldön iskolázott Misztótfalusi Kis Miklós 

jóvoltából ez idő tájt milyen gyorsan reagált a nyugat-európai kulturális 

eseményekre. 

Increase Mather magyar nyelvű könyvecskéjét első ízben Szabó Károly a 

jeles forrásfeltáró és rendszerező bibliográfus, történetíró és műfordító 25 
említette 1879-ben, filológiai irodalmunk figyelmét pedig Berg Pál 

26 hívta fel rá. ' Behatóan Ürszágh László tanulmányozta a művet s annak 
27 

magyar nyelvű kiadását. Rekonstruálta az idők folyamán sűlynsan meg-

rongálódott, a debreceni Református Kollégium Könyvtárában őrzött egyet-

len megmaradt példány címlapját, amely sokat elárul az írás szerzőjéről 20 és tartalmáról, valamint könyvészeti adatairól. Betűhíven közölte a 
29 

levél magyar nyelvű fordításának szövegét' és a címlap hátoldalán lévő 

rövid előbeszédet, amelyben a magyar fordító az amerikai gyarmatosítás és 

hitterjesztés történeti előzményeiről és az Újvilág felfedezéséről írt." 

Mather könyve egyetlen fennmaradt magyar példányának sorsát a mű ke-

letkezésétől napjainkig nyomon tudjuk kísérni. Hollandiából hazatérve 

a kolozsvári nyomdáját üzembe lielyezve Misztótfalusi már az első évben 

kiadta a Napnyugati Indiát, amely az első nyolc kiadványa között szere-32 
pelt. ürszágh László több szempontot is lehetségesnek tartott, amely 

Misztótfálusit az irodalmi szándék nélküli röpirat, műfaját illetően 

ténybeszámoló, helyzetjelentés, kiadására késztethette: a külországi 

missziók, exotikus népek, indiánok iránti érdeklődés Magyarországon, a jó 

üzleti vállalkozás reménye, az erdélyi és magyar nép látókörének, tudás-

anyagának növelése és a nálunk is nagyrabecsult Leusdennek, hollandiai 33 
pártfogója hírnevének öregbítése." Országh László bizonyítási eljárása 

iá 
3 fordító személyét illetően is logikus és hihető. Annak ellenére, 

35 
hogy a magyar címlap nem nevezi meg egyértelműen a fordítót, a "kö-

zönségessé tétel" a "Magyar Nemzet kedvéért" felettébb valószínűen azt 
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jelenti, hogy Misztótfalusi nemcsak mint kiadó, nyomdász és korrektor 

kinyomtatta a könyvet, hanem az idegen nyelvű művet anyanyelvére át is 

ültette. Egyébként Misztótfalusi többnyire megnevezte fordítóit, ha nem 

tüntette fel a fordító nevét, ami igen ritkán fordult elő, valószínű azt 

jelentette, hogy ő maga volt a fordító is. Jelenlegi ismereteink alapján 

nem tudjuk minden kétséget kizáróan megmondani azt sem, liogy a fordító 

melyik kiadást használta forrásul. Az 1694-es kolozsvári megjelenés idő-

pontja kizárja, hogy a közvetlen forrás az 1696-os hallei német nyelvű 

kiadás lett volna, az angol változatok szövegmódosításai valószínűtlenné 

teszik, hogy az angol nyelvű kiadások szolgáltak volna forrásul. Mivel a 

magyar kiadás egészen jelentéktelen változtatásoktól eltekintve, szó sze-

rint követi az 1688-as londonit^ és annak betűhű 1693-n3 utrechtt kia-

dását, biztosra vehetjük, hogy e két kiadás valamelyike volt a magyar 

fordító forrása. 

Mather könyve 1761-ben már a Debreceni Református Kollégium könyvtá-

rának a tulajdona volt,"57 bár először csak az 1815-ben készült VIII. 
3r 

katalógusban szerepel. A címlapon található feljegyzés szerint 1704-

ben a könyvecske Püspöki B. János debreceni diák majd mezőtűri lelkész 

tulajdonában volt, aki valószínűleg Szőnyi Gergelytől, a kollégium senio-39 rától kapta ajándékba. 

A Napnyugati India egykorú hazai visszhangjáról semmiféle értesülé-

sünk sincsen. 

Az Egyesült Államok gyarmati korszaka művelődéstörténete és irodalma 

még ma is úgyszólván "terra incognita" Magyarországon. A magyar olvasók 

zöme úgy tudja, hogy az amerikai irodalom története csak a 19. század má-

sodik felében, Mark Twain fellépésével kezdődik, de a tájékozottabbak is-

merete sem igen terjed ki az Edgar Allan Poe és James Eenimore Cooper 

előtti irodalomra. A gyarmati korszak irodalmának megismerését mind a mai 

napig nehezíti, liogy hozzáférhetetlen az angolul nem tudó magyarok számá-

ra. Ez ideig csupán két prózai alkotás John Smith kapitány utazásai és 

cselekedetei 1580—1631 és Increase Mather Napnyugati Indiája, és három 

vers, Anne Bradstreet Midőn a házunk lángban állt, valamint Edward 

Taylor Min állt... és 38. elmélkedés című költeményei*^ olvashatók 

magyar nyelven. De az angol nyelven megjelent egyetemi és főiskolai anto-
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]ógiákba is csak az 1980-as évek végén kerültek be John Smith, Willi-

am Bradford, Cotton Mather, Anne Bradstreet és Michael Wigglesworth mu-
. 43 

vei. 

1836-ban a Literatúrai Lapokban jelent meg az első mngyar frás,44 

amely alaposan és részletesen mutatja be az amerikai irodalmat és a je-

lentősebb amerikai írókat. Az ismeretlen szerző az amerikai irodalmat el-

ső egy-két évszázadában "az Angol literatura sarjazatának" tekintette, 

mert "ölly gyarmatok, mellyek nyelvüket valamelly műveltebb tengerentúli 

néptől kölcsönözték, soha nem bírtak saját literaturával. Legyenek járom-

ban, legyenek lázadásba, vagy felszabadulva, a' nyelv örökké az anyahon-

hoz csatolja őket."4'' A független, nemzeti irodalom kialakulásának oka-

it és akadályait abban látta, Irigy "az őslakosok nyomról nyomra az erdők-

be 's Savanokba lettek visszatolatva, majd egészen eltűntek, a nélkül 

hogy nemzeti sajátságaikat a' győzelmeskedőkéihez elégesítették volna, 's 

az életdúzs vadon fiainak Géniusza nem önté erejét az európai szellem-46 
be." " "Amerikának nem lehetett költője, mivel nem adhatott neki nemze-

tet, cultust és hazát; szellemének nem kínálhatott nagy és rejtélyes egy-

séggel, mellyel személyiségét elegyíthette volna, az amerikai társaság 

még nem született volt 's még most sem létez."47 "... ezen roppant tar-

tománynak literatúrai kora még fel nem jött. Ott még a' szellem ugyan 

azon mérlegben van, melly minden emberi környületeket hasonlókká tesz; a 

kiválasztott emberek elnémulnak, vagy eltűnnek; 37 értelem elsőségei rle-

nyésznek. Amerika eddig megelégszik anyagi 's műszeri szabadságával. Min-

den individuumok neki most csak egy hatalmat képeznek a' munkát."4® 

A tanulmány az amerikai irodalom kezdetét Cooper és Irving nevével jelzis 

s mint a legtöbb 19. századi magyar folyóiratokban megjelent cikk, a 

gyarmati korszak szellemi életét és irodalmát Anglia köldökszinórjához 

köti. 

Amerika gyarmati korszakának magyar nyelvű irodalma nem gazdag ugyan, 

de kimagasló eredményei vannak. Horváth Mihály jelentős Roger Williams-

tanulmánya után száz esztendeig nem született írás az amerikai puritánus 

irodalomról magyar szerző tollából. Puritán írók nevével folyóirataink 

oldalain először az 1880-as években találkozunk. Scotta Oezső író első-

ként mutatta be Henry Dunstert, a Harvard College tudós rektorát, a Zsol-

tárok Könyvének fordítóját, Anne Bradstreetet, a gyarmatok első "hivata-
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los" költőjét, Cotton Mathert, salemi tudós pnpot, versírót és boszor-

kányüldözőt, William Bradford történetírót és Mattier Bylest, a bostoni 
a 9 

költőt, az Ország-Világ hasábjain 1880-ban. Egy másik írónk, Erdélyi 

Gyula A Budapesti Bazár című folyóiratban^ Anne Bradstreet személyes 

hangú, de tartalmában és gondolatvilágában a puritanizmushoz kötődő ver-

seit dicsérte John Norton bostoni lelkész, a Harvad egyik vezetője szava-

ival.51 

Az észak-amerikai angol gyarmatok irodalmának nemcsak hazánkban, ha-

nem határainkon túl is elismert tudós kutatója Kretzoi Sarolta, a debre-

ceni, szegedi majd budapesti angol tanszék tanára, aki a magyarországi 

amerikanisztika történetében elsőként szentelte egész munkásságát az ame-

rikai irodalomnak, és elsőként szerzett akadémiai tudományos fokozatot, 

kandidátusi címet amerikai irodalomból, egy évtizedes hazai és egy éves 

amerikai kutatómunka eredményeként írta meg tudományos igényű tanulmánya-
52 53 it és nagy összefoglaló művét, a gyarmati korszak irodalmáról. 

Az amerikai irodalom kezdetei 1607--1750 alapos, sokoldalú, úttörő munka, 

nem is elsősorban az új-angliai puritanizmus irodalomtörténete, hanem in-

kább kalsszikus kultúrtörténeti alkotás, amely egyetlen összefüggő folya-

matot, a puritanizmus irodalomelméletének kialakulását, virágzását és bu-

kását öleli föl. Kretzoi Sarolta rekonstruálta a korszak irodalmi légkö-

rét és eszmetörténeti hátterét, megvizsgálta az új körülmények között 

létrejött irodalom funkcióját, az irodalmi tudat alakulását, n művészi 

tudatosság fejlődését, a puritán irodalom "amerikaiságát", valamint a kü-

lönböző jellegű gyarmatok ideológiai-múveltségbeli-vallási örökségét, tu-

dományos világképét, állam- és társadalomszemléletét, amelyek meghatároz-

ták a korabeli írás motívumait. A mű magas színvonalú szintézis, adatok-

ban gazdag, élvezetes olvasmány, amely kiegészítette, helyenként módosí-

totta az amerikai irodalomtörténetírás kalsszikusainak"^ megállapífása-

it. A könyv alapos ismereteket nyújt a 19. század nagy amerikai íróinak 

és a 20. század hatalmas irodalmának megértéséhez. 

Jelentős még Országh Lászlónak a gyarmati korszak irodalmáról írt 
55 56 

alapvető összefoglalása, valamint Halácsy Katalin és Máté Krisz-
tina"^ részlettanulmányai. 
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