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Dienes Dénes 
 
I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyessége 

 
 

A Biblia és a keresztyén ember viszonyában a humanizmus hozott átfogó és mélyreható válto-
zást. Az egyház története során a Szentírás minden időben elsőrendű jelentőséggel bírt ugyan, 
de annak személyes tanulmányozása és üzenetének spirituális megragadása alapvetően más 
összefüggésekbe került a 16. század folyamán. Az északi – német- és németalföldi – huma-
nizmus a reformáció előkészítőjévé vált a Biblia eredeti nyelveinek újszerű, a filológiára épülő 
exegetikai feldolgozó módszerével, valamint a nemzeti nyelvekre való fordítások szükségessé-
gének hangsúlyozásával. A humanizmust megelőző évszázadokban is készültek nemzeti nyel-
vű fordítások, ez tehát nem volt merőben új, de fontos észrevennünk, hogy a Szentírás nem-
zeti nyelvekre való fordításának programja mögött legtöbbször valamilyen kegyességi, sok-
szor az egyház hivatalos ellenérzését kiváltó mozgalom húzódott meg. Elegendő most csak az 
egymással összefüggő angliai Wycliffe-féle történetre és a csehországi huszitizmusra utal-
nunk. A középkori egyház oppozícióját a kérdés iránt persze az váltotta ki, hogy a laikus ér-
telmezése a Biblia üzenetének olykor valóban szélsőséges, a Szentírás eredeti szellemétől ide-
gen elméletekhez vezetett és gyakorlati következtetéseket szült. Így történhetett meg, hogy a 
franciaországi katharosz eretnekséget elitélő toulousei zsinat (1229) megtiltotta a laikusoknak 
a Biblia olvasását. 

A humanizmus Szentírás-szemlélete mögött az egyház erkölcsi megújulásának vágya 
állt, különösen Rotterdami Erasmus munkásságában. A humanisták fejedelmének pedagógiai 
optimizmusa közismert: „Világosítani kell és a sötétség magától eloszlik.” A világosság legtö-
kéletesebb forrásának pedig a Bibliát tartotta. Tanulmányozását a humanista fejedelem fon-
tosnak mondta a papság és a nép számára egyaránt. „Szükséges, hogy egészen átadjad magad 
a Szentírás gyakorlásának és tanulásának, és hogy az Isten törvénye fölött éjjel-nappal elmél-
kedjél. […] Amint csak lehet, igyekezned kell a mennyei bölcsességnek ama mennyei kenye-
réhez jutni, amely táplálni és erősíteni fog arra az időre, amikor mint győző jutsz az örök juta-
lom elnyerésére és dicsőségére, aminek soha nem lesz vége.”1 A Máté evangéliumához írt ma-
gyarázatában erőteljesen hangsúlyozta a laikusok anyanyelven való bibliaolvasásának felet-
tébb szükséges voltát. „A Bibliát mindenki olvashatja [...] Én részemről óhajtanám, hogy az 
minden nyelvre le lenne fordítva. [...] Miért ne lenne az megengedhető, hogy mindenki 
ugyanazon a nyelven hallhassa az evangéliumot, amelyben született s amelyet megért?”2 “Azt 
szeretném, ha a legegyszerűbb ájtatos asszony is olvashatná Pál apostol leveleit. Hogy min-
den nyelven hozzáférhető legyen ez a tanítás. Hogy a paraszt erre gondoljon, ha szánt, a ta-
kács ezeket az igéket mormolja, miközben sző, hogy a vándorlegény ezzel kurtítsa meg hosszú 
vándorútját.”3 

A reformáció mint szellemtörténeti valóság a Szentírás újrafelfedezésén alapult, ezért 
lelkesen tovább vitte Erasmus törekvését. Az egyetemes papság elvének kidolgozásával és 
hangsúlyozásával nem egyszerűen azt hirdette, hogy mindenkinek joga van a Szentírást ol-
vasni, hanem nyomatékosan kiemelte, hogy ez a keresztyén embernek kötelessége, méghozzá 
a Biblia üzenetének jobb megértése és mélyebb megélése végett. A következmény az lett, hogy 
sorra jelentek meg a nemzeti nyelvű fordítások. 

Érdemes idéznünk a magyar reformáció gyümölcsének, a Vizsolyi Bibliának előszavá-
ból annak megmutatására, hogy milyen mélyen meggyökerezett az eresmusi szellem a hazai 
hitújítás bibliafordító programjában. Károlyi Gáspár részletesen idéz a tekintélyes atyáktól 
bizonyítandó, hogy az egyház jeles teológusai helyeselték a Szentírás fordítását és a gyüleke-
zet által való olvasását, majd erre a következtetésre jut: „Soha azért a fejedelmek nagyobb jót 
nem cselekedhetnek a községgel, mint ha őket a nagy lelki rabságból kiszabadítván, az Isten-
nek igéjét a próféták, apostolok írásából prédikáltatják, és nem csak prédikáltatják, hanem 

                                                 
1 Rohoska József: Erasmus és a reformáció Luther előtt. Sárospatak, 1901. 46. p. 
2 Rohoska József: i. m. 47-48. pp. 
3 Viczián János szerk.: Magyar Katolikus Lexikon. Budapest, 2000. Szent István Társulat. V. kötet, 97. p. 
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arra is gondjuk lészen, hogy az Istennek könyve közönséges nyelven légyen, mindeneknek 
kezekben forogjon és mindenektől olvastassék.”4 

Nem lehet tisztünk e dolgozat keretei között annak a vizsgálata, hogy a „bibliaolvasás 
mindenkinek szóló programja” a gyakorlatban milyen mélységben valósult meg a társadalom 
széles rétegeit tekintve.5 Sommásan annyit állapíthatunk meg, hogy a címben jelzett két tör-
ténelmi személyiség számára ez a program életük szerves részévé vált. A társadalmi életnek 
azon a szintjén, amelyen a fejedelmi házaspár élt, a Biblia elsőrendű és meghatározó szerepet 
játszott a műveltség alakításában és a személyiség formálásában egyaránt. Néhány példa kí-
vánkozik ide ennek alátámasztására. Egy felső-magyarországi főrangú házaspárról, Bánffy 
Lászlóról és Somi Borbáláról tudjuk meg Bornemisza Péter tollából, hogy a Biblia szellemé-
ben s a Bibliával élő emberek voltak, különösen az asszony, aki „… éjjel-nappal az írást for-
gatván, abból nagy kegyesen tanította az ő asszony- és leánzó cselédit, dajkálkodván sok ne-
mesek és urak leányival is.”6 Ecsedi Báthory Istvánról is kortársi feljegyzés adja hírül, hogy a 
„Szentírást szorgalmasan olvasta.” Szinte egész életén át fogalmazott könyörgései teljes mér-
tékben a Bibliában gyökereznek. Imádságainak szövege sodró erejét – a szerző írói tehetségén 
túl – annak köszönheti, hogy át- meg átszövi azt a Szentírás lüktetése. Báthory imádságainak 
a szíve a Biblia. Könyörgés, panasz, fohász és bűnvallás témáiban a Biblia egyszerre a mintát 
adó forma, és a választ rejtő kútfő. Szinte minden mondata hordoz egy vagy több bibliai pár-
huzamot, s valójában nem különíthető el egymástól biblikus stílus és idézet.7 Bocsky István 
világszemlélete, életfelfogása a Szentírásban gyökerezett. Bár nincs információnk a Bibliával 
való mindennapi, személyes kapcsolatáról, irataiból mégis az tűnik ki, hogy stílusára, nyelvi 
képeire, gondolkodására a Szentírás volt kiemelkedő, mondhatni egyedülálló hatással.8 
Szenci Molnár Albert értesít bennünket Bethlen Gábornak biblia-szeretetéről. „Felséged is 
szereti az szent Bibliát, annak én magam bizonyos jelenségét láttam.”9 Sőt, a társadalom al-
sóbb rétegeinek Bibliához való viszonyára nézve is van adatunk Szencitől. Az 1621-ben ki-
adott imakönyvét nagyszombati polgárasszonyoknak ajánlotta ezekkel a szavakkal: 
„…kegyelmetek gyönyörködik az Szent Bibliának és az jó könyveknek olvasásába, és az Úr 
Istent tiszta imádságival kívánnya tisztelni.”10 

Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna bibliás kegyességének a bölcsője egyaránt a 
család volt. Amit a szülők át tudtak ebben a vonatkozásban örökíteni, azt megtették. A család 
persze a 16-17. század fordulóján szélesebb összefüggésben értendő, mint ma. Tulajdonkép-
pen azt a környezetet jelenti, amelyet egy főúri udvar magában foglalt, ahogy Somi Borbála 
esetében láttuk is. A hatások sokrétűek, de bizonyos, hogy mindkettőjük életében érvényesült 
a szülők által szervezett irányított nevelés is, noha ennek részleteit nem ismerjük. Az ifjú Rá-
kóczi Györgyre igen mély benyomást gyakorolhatott apja, Rákóczi Zsigmond vallásossága. Ő 
maga a Vizsolyi Biblia nyomtatásának tevékeny támogatója volt, mely elkötelezett magatartás 
mögött nem egyszerűen művelődést pártoló szempontok húzódtak meg, hanem sokkal in-
kább kegyességi indítékok. Mindennél többet mond az, hogy a Zsigmond által a Bibliából 
választott idézetet, melynek fényében látta egész pályafutását, György átvette és szinte min-
den lehető alkalommal feljegyezte irataiban, könyveiben.11 Miskolci Csulyak István írja, hogy 
Rákóczi Zsigmond „…nem feledkezett róla, mi volt, mi volna, kitől és miért vötte volna jelen 
való tekintetes állapattyát…”, hanem kifejezte ezt azzal az igével is, hogy „Nem azé, az ki akar-
ja, sem azé, az ki futtya, hanem az könyörülő Istené.”12 Zsigmond nem csak mecénás volt, de 

                                                 
4 Szent Biblia, az az Istennec O es Wy testamentumanac ... szent könyuei. Magyar nyelwre fordittatott egészlen és 

wijonnan ... Vizsoly, 1590. RMNy 652. A Vizsolyi Biblia elöljáró beszéde. Országos Bethlen Gábor Szövetség. 
Budapest, 1940. 26-27.  

5 Péter Katalin: A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században. Theologiai 
Szemle 1985. 335-338. pp. Ez a tanulmány vitát váltott ki. Lásd uo. 338-347. pp. 

6 Nemeskürty István vál. sat.: Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyar re-
mekírók. Budapest, 1980. 1144. p. 

7 Dienes Dénes: Az imádkozó nagyságos úr. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2005. 187-189. pp. 
8 Bocskai István: Levelek. Válogatta stb. Benda Kálmán. Európa-Kriterion, Budapest – Bukarest, 1992. 14-15 pp. 
9 Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Ref. Sajtóosztály, Budapest, 1987. 72. p. 
10 Imádságos könyvecske. Heidelberg, 1621. 4. p. RMNy 1238. 
11 Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai 1588-1660. Szeged, 1996. Passim.  
12 Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár, 1928. 102-103. pp. 
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könyvgyűjtő is.13 Lorántffy Zsuzsanna apjának, Lorántffy Mihálynak is voltak könyvei. A 
csetneki kastélyban 1610-ben felvett leltár szerint német-, latin- és magyar nyelvű könyvek 
voltak, jogi, orvosi, teológiai tartalommal, közöttük „Sámuel próféta írása” és „Mélius Péter 
nyomtatott prédikácziós könyve”.14  

Mindketten rendszeresen, áhítattal, annak mélyebb megértésére törekedve olvasták a 
Szentírást. Erről ők maguk tanúskodtak, Rákóczi György számos alkalommal, egyszer például 
így: „Anno 1619 die 4 Augusti Az én kegyelmes Istenemnek kegyes engedelméből végeztem el 
ez könyvel együtt az egész Bibliának olvasását itt Saras Patakon 6 és 7 óra között reggel, kiért 
legyen áldott és szent és dicsiretes az én kegyelmes Istenemnek nagy neve és engedgye ez 
után is ezen kegyes Atyai gongya viselését reánk erjedni Amen Amen Amen. Non est currentis 
neque volentis sed miserentis Dei. Rom. 9. v. 16. Scrip. G. Rákocy mp.”15 Lorántffy Zsuzsanna 
gyakorlata hasonló volt ehhez, Bibliájába bejegyzett sajátkezű mondatai szerint.  „Ez előtt 
való két esztendővel kezdettem volt el először ezt a Bibliát és az Újtestamentomot negyedik-
szer, és végeztem el ma, 13. martius Anno 1638. Kiért az én Istenemnek legyen áldott nagy 
neve, és ismét ma kezdettem el az Újtestámentomot, és egész életemet ez mellé kötelezem, és 
kérem az én Istenemet, segélykezne, az jót bennem vigye véghez.”16 

A Szentírás szüntelen, elmélyült tanulmányozásából táplálkozott és hitélményeik, 
megpróbáltatásaik, örömeik, bánataik közepette kristályosodott ki az a személyes meggyőző-
dés, amely oly jellemző a református elődökre és kortársakra, mégpedig az eleve elrendeléses 
bizonyosság. A predestinációs életszemlélet kifejezetten kálvini hatás a magyar református 
kegyességben. A tanítás kissé leegyszerűsített lényege, hogy Isten örök időknek előtte néme-
lyeket kiválasztott az üdvösségre, némelyeket pedig nem választott ki, ők tehát elkárhoznak. 
Az ember üdvössége megnyerése tekintetében semmilyen közreműködő szerepet nem kap. 
Ennek az isteni döntésnek nem csak transzcendens, hanem immanens összefüggései is van-
nak, azaz a kiválasztottak a földi életben egy bizonyos határozott küldetést is nyernek, mint-
egy bizonyságul a mennyei boldogságra való kiválasztott voltuknak. Az örök idők előtti végzés 
összefüggésben van az isteni gondviseléssel is, s eszerint a földi életben is az történik, amit 
Isten elhatározott. Nálunk a prédikátorok elsősorban vigasztalásnak szánták a sokféle kiszol-
gáltatottságban élő 16-17. századi kortársak számára. A személyes sors gyakori mélységeiből 
bátran és megvigasztaltan tekint fel az ember, hiszen egyrészt életének kiteljesedése, azaz 
üdvössége nem saját lehetőségein múlik, másrészt igen töredékes, kudarcokkal teli, a halál-
ban elmerülő földi élete az öröklét végtelenségébe emelkedik. A predestinációs hitnek a hang-
súlyos eleme nem pusztán általános meggyőződés a kiválasztás tanának dogmatikai igazságá-
ról, hanem egyes szám első személyű hitélmény. Ez a nézet könnyen illethető a vakbuzgóság, 
a fatalizmus vádjával. Gondoljuk meg azonban, hogy az üdvbizonyosság fundamentumán álló 
világ- és életfelfogás nyilatkozik itt meg, amely mindent annak az aspektusából szemlél, hogy 
akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van (Róma 8,28). A ki nem mondott következ-
tetés tehát nem a „minden mindegy”, hanem a „minden üdvös, mindenek ellenére.” 

Lássuk a nagyasszony vallomását. Végrendeletében így fogalmazott: „Legelsőben is 
adok nagy hálákat az mindeneken szabadoson uralkodó szent Istennek, hogy engemet az ő 
nagy és véghetetlen kegyelméből, az ő személyének hasonlatosságára teremtvén, keresztyén 
szülék által ez világra adott, és gyermekségemtől fogvást minden én érdemem kível lelki és 
testi javaival meglátogatott, és ilyen szép élemedett időre juttatván, minden nyavalyáimban 
és háborúságimban kegyelmesen gondomat viselte, sűrű szomorúságimban vigasztalóm volt s 
legfőképpen penig, hogy az ő ismeretire vezérlett, az ő szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak 
halála érdeméért az ő anyaszentegyházában és választó serege köziben számlált, és az örök 
életben örökösített: mely kegyelmes Uramnak, Istenemnek, ki az ő szent Fiával és vigasztaló 
Szentlélekkel egy bizony örök Isten, kezében ajánlom lelkemet, hogy az jövendő feltámadás-
kor testemmel egyesülvén, melyet igaz hittel és erős reménséggel várok, ő szent fölségét szín-
ről színre láthassam és az megboldogult szentekkel az örök dicsőségben vég nélkül magasz-

                                                 
13 Monok István: i. m. 205-206. pp. 
14 Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Első kötet. Budapest, 1909. MTA. 108. p. 
15 Monok István: i. m. 173. p. 
16 Harsányi István: Lorántffy Zsuzsanna Bibliája. Sárospataki Református Lapok 1909. 432-434. pp. 
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talhassam”.17    Megingathatatlan reménység, szilárd küldetéstudat gyökerezett ebben a pre-
destinációs hitben. Mivel az üdvösség ügye elrendeztetett, nincs más dolgunk, mint Isten aka-
ratát felismerni és cselekedni. Akkor pedig minden jól van, mert annak akaratából van, aki a 
legfontosabbat – az örök életet – a javunkra elrendezte. A mindennapi élet eseményei örök-
kévaló összefüggésben nyernek értelmet. E hívő meggyőződés élt szilárdan népünk legjobbja-
inak szívében, s ez ösztönözte őket a legnagyobb tettekre. A predestinációs hit nem fataliz-
mus, amely a megváltoztathatatlanba való belenyugvást hirdeti. Ellenkezőleg: a legnagyobb 
tettekre sarkall. Mivel Isten megmentett, azt az erőt, amit a magunk megmentésére fordíta-
nánk, felszabadította, hogy általa éljünk az Ő dicsőségére. Ez a lényegi tartalma ennek a ke-
gyességnek. 

Az eleve elrendeléses hitnek nélkülözhetetlen eleme a magunk méltatlan voltának va-
lóságos komolyan vétele – minden én érdemem kível – ahogy Lorátffy Zsuzsanna írta. E nél-
kül a predestinációs meggyőződés önhittség. Méltatlanságunk szent tudata nyomán születik 
meg szívünkben ennek ellensúlya, az alázat. „Nagy tisztesség tétellel, magának porig megalá-
zásával jött a szent gyülekezetbe…” – olvashatjuk Medgyesi Pál tudósítását a fejedelemről. 
„Nem tudom soha (noha számtalanszor kedvezés nélkül megfeddettem, sokszor Ország halla-
tára is), hogy szembe szökött volna velem, ámbár a dorgálás méltatlannak tetszett volna is 
előtte. […] A könyörgéseken könyörgött, sokszor sírva, s mindenkor áhétatosan.”18 Férje halá-
la utáni időben 1655-ben történt Patakon az a nevezetes esemény, mely Lorántffy Zsuzsanna 
Isten előtti alázatának gyakorlati megélésére vet fényt. Zajlott az új istentiszteleti rendtartás 
vitája, s a nagyasszony a közelgő húsvéton az általa támogatott, úgynevezett puritánus lelké-
szek által kialakított liturgia szerint óhajtott élni a szent jegyekkel. A pataki lelkésznek, 
Veréczi Ferencnek ezt világosan a tudomására hozta. Veréczi azonban nem volt hajlandó en-
gedelmeskedni, így azután a nagyasszony nem úrvacsorázott: az úrvacsorához járulás idején 
„mi csak ki is jöttünk onnét szívünknek nem kicsiny fájdalmával”19 – írta később. Mit tesz 
ilyenkor – a 17. században, amikor egy falusi bíró és tanács elcsaphatta a papot! – egy csak-
nem korlátlan hatalommal rendelkező, kegyuraságot hordozó földesúrnő? Lorántffy Zsu-
zsanna megírta: „Mindazáltal mind az úrvacsorájának osztogatását mint vitte végben, mind 
penig tanítása után mennyit zajgott, feddődött ellenünk… megírattuk kegyelmednek, melyet 
az Istennek mintegy ostorául csak békével kell szenvednünk eddig”.20 Ez a következtetés ön-
magáért beszél. 

A fejedelmi pár bibliás alázata azért figyelemre méltó, mert nem voltak angyalok. Rá-
kóczi olykor a tettlegességig indulatos volt, a nagyasszony pedig tudott kérlelhetetlenül hara-
gudni is. Testvérét, Lorátffy Katát nem szívlelhette, mert özvegységében ellenére választott 
második férjet magának.21 Ugyanakkor öntudatosan egyenes egyéniség volt, akaratát, esetle-
gesen eltérő véleményét fejedelem férjével szemben is kinyilvánította.22 A bibliás alázat he-
lyes önismeretet munkált. A fejedelem megtiltotta, hogy a temetésén dicsérjék a prédikáto-
rok, mert „…tudják az emberek az én életemet, magamviselését, én csak ember s egy igen 
gyarló ember s eredő vétkes életű voltam.” Bocsánatot is kért mindenkitől halálára készülve: 
„…nekem minden fogyatkozásimat megbocsássa kegyelmetek.”23 A bibliás-predestinációs 
alázaton nyugvó helyes önismeret nem engedte meg a kegyes embernek önmaga túlértékelé-
sét. A fejedelmi pár lehetett erőskezű kormányzó, következetes vagyongyűjtő, de nem lehetett 
zsarnok. A Szentírás mélyebb megértésében gyökerező predestinációs kegyesség olyan sza-
bályzóként szolgált, amely szüntelenül arra figyelmeztetett, hogy a származás nem kiváltság, 
hanem érdem nélkül nyert, küldetésre kapott ajándék. Ebben az összefüggésben nevezte az 
egyébként fejedelmi méltóságára nagy hangsúlyt helyező Rákóczi György testvéreinek min-
den rendű és rangú kortársait, amikor bocsánatukat kérte: „Kegyelmeteket is, egyházi tanító 

                                                 
17 Szilágyi Sándor: A két Rákóczy György családi levelezése. Budapest, 1875. 595. p. 
18 Erdély s egész magyar nép … hármas jajja s siralma. Várad, 1653. 21-22. pp. RMNy 2504. 
19 Erdélyi Protestáns Közlöny 1875. 142. p. Tehát nem eltiltotta Veréczi az úrvacsorától, amint szokás emlegetni, 

hanem ő nem élt azzal, mert lelkiismerete nem engedte. 
20 Uo. 
21 Szalárdy János siralmas magyar krónikája. Sajtó alá rendezte, stb. Szakály Ferenc. Bp. 1980. 194. p. 
22 Péter Katalin: Lorántffy Zsuzsanna. In Tamás Edit (szerk.): Lorántffy Zsuzsanna album. Sárospatak, 2000. 34-

35. pp. 
23 Szilágyi Sándor: i. m. 583-588. pp. 
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uraim, mind közönségesen együtt egyen, mind mellettünk forgolódókkal együtt, sőt az egész 
szent gyülekezetet, az én nemzetembe letelepíttetett Istennek minden fiait, leányit, igaz hitbé-
li társaimat, az Úr Krisztus-béli atyámfiait…”.24 

Az elrendelt életút hite racionális, cselekvő és gyakorlatias életszemléletet munkált. Az 
élet és halál mindenható és szabados Urára való aktív ráhagyatkozás és az ebből fakadt szikla-
szilárd reménység hatotta át ezt a hitvilágot. Ugyanakkor ez a bibliás kegyesség telített volt a 
Krisztus-szeretet egészséges misztikájával, amely személyes élményekből származó hálával 
volt teljes. Jézus vére „drágalátos”, ő maga „édes”. Gyakori fordulata ez a 17. századi 
puritánus prédikációknak. Így vallotta a fejedelem is: „…bízván azért igaz hitünk által az én 
Jézus Krisztusomnak érettem keserves kínszenvedésében, drágalátos szent vére ontásában 
[…] szemeimmel meglátom az jövendő ítéletben az én érettem szenvedett édes Jézusomat.”25  

A kort, amelyben éltek, egyrészt a református ortodoxiával, másrészt a puritanizmus-
sal, illetve e két teológiai álláspont vitájával, harcával szokás jellemezni. A református egyház 
szervezetében kiépült, megerősödött, már megvoltak a maga hagyományai. Teológiájában a 
reformátori tanítás elmélyítésére törekedett, de az már nem a maga személyesen ható frisses-
ségében, hanem a tanbeli tisztaságában volt hangsúlyos. A prédikáció ekkor elsősorban nem 
fel- és megszólító üzenet, hanem tudományos fejtegetés. Az „életet” háttérbe szorította a tan. 
Újításnak hatott ebben az egyházi közegben a puritánusok célkitűzése, amennyiben a hang-
súlyt a személyes lelkipásztori gondoskodásra, a kegyesség ápolására tették. Lorátffy Zsu-
zsannát, mint a puritánusok legfőbb pártfogóját emlegeti az egyháztörténet írás, Rákóczi 
Györgyöt pedig, mint annak ellenségét. A címben megfogalmazott téma tekintetében egyér-
telműen állítjuk, hogy Rákóczi kegyessége semmivel sem maradt el házastársa vallásossága 
mögött. Nem támogatta a puritánusok politikai jellegű törekvéseinek egy részét, kegyességé-
ben azonban teljes harmóniában volt feleségével. Történetesen ennek a kegyességnek a lé-
nyegét a Hollandiában élő és a magyarországi református teológiára nagy hatást gyakorló 
puritánus meggyőződésű teológusnak, Amesiusnak a teológiával kapcsolatos megállapításá-
val adhatjuk vissza a legjobban: „A teológia az Istennek élés tudománya”. Keresztyénnek len-
ni gyakorlati dolog, a mindennapok során élni – beszélni, cselekedni, gyermeket nevelni, ta-
nítani, iskolákat támogatni, könyvet nyomtatni, virágot ültetni, hímezni stb. stb. – Isten di-
csőségére. Ez, tudniillik Isten dicsősége, adja az életben való küldetés végső célját. „…az Úr 
Istent féljétek, szent tiszteletét két kézzel oltalmazzátok s terjesszétek, mind világi javaitoknál 
azt feljebb becsüljétek s oltalmazzátok, s érte szenvedni, mindenre készek legyetek” – intette 
fiait a fejedelem.26 Isten dicsőségének keresése ösztönzött arra a messze világító, nagyszerű 
szolgálatra, amit a fejedelmi pár hazáért, népért, annak remélt boldogabb jövőjéért tett.   

                                                 
24 Szilágyi Sándor: i. m. 585. p. 
25 Szilágyi Sándor: i. m. 584. p. 
26 Szilágyi Sándor: i. m. 585. p. 


