KERESZTYÉN IGAZSÁG
KÖNYVTÁRA

A fedél borítólapja A. TÓTH SÁNDOR pápai kollégiumi rajztanár alko
tása. — A könyvnyomtatás munkáját türelemmel és szeretettel végezte a
BAROSS-NYOMDA GYŐRÖTT
Linotype szedő és soröntő gépén és Wöraer gyorssajtóján, Uzsaly István
és Koncz József felügyelete alatt. — A fejezetkezdők, valamint a záródiszek Bornemisza Péter nyomtatókészletéből származó fakszimilék. —
A kötés Kunért János könyvkötő műve.
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ÖRTÉNELMÜNKNEK, a magyar sorsnak
egyik legviharosabb korszakába vezet
ez a tanulmány, amelyben a politikai
romlással egyidejűen azóta sem ta
pasztalt szellemi erőkifejtés és lelki
elmélyülés tartotta az életet a két tar
császár közt kopaszodó nemzetben.
Bornemisza Péter ennek a kornak egyik legérdeke
sebb és legjellemzőbb alakja. Meglehetősen feledésbe
ment személyiségének ismertetésével magát a kort is
igyekeztem megeleveníteni. — Két nagy erőssége volt en
nek a kornak a mai küszködős magyar élettel szemben:
műveltsége népibb és magyarabb, mint mai művelt
jeinké, és tudatosabban érezte a népek sorsát kezében
tartó Istentől való függését, mint a mai magyar nemzedék.
Hogy a reformátor életének és munkásságának mél
tatásakor a reformáció értékrendjét érvényesítettem, az ter
mészetes. Törekvésem mégis mindkét XVI. századi magyar
lélek szinopszisban tartására irányult, ami — remélem —
próbáját állotta a méltó ellenfél, Telegdi Miklóssal szem
ben. — Igen nagy áldást jelentene a nemzetnek,' ha
igazi nagyjaink értékelésében egyek tudnánk lenni „Deb
recentől Pannonhalmáig". — Bornemisza Péter számára
is e könyvön keresztül nem csak a magyar protestantiz
mus megbecsülését keresem.
Munkámhoz több mint tíz éve láttam. Magyar szak
vizsgái dolgozatnak indult, majd bölcsészdoktori disszer-

tációnak. Végül theológiai doktori értekezés lett belőle
az Erzsébet Tudományegyetem soproni evangélikus hit
tudományi karán. Nem szeretném azonban, ha az olvasó
vizsgái dolgozatnak tekintené. Tíz éven át majd minden
szabad időmet vele töltöttem s csak gyönyörűségét érez
tem e munkának. Minél jobban bontakozott ki előttem
Bornemisza élete és munkássága, annál inkább kerültem
varázsa alá. — Boldog lennék, ha az olvasónak is olyan
féle gazdagodást jelentene ez a könyv, mint amilyet
írása jelentett a szerzőnek.
Budapest, Kárpátalja

visszaszerzésének

tavaszán.
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D I Á K .
Származás,

ifjúság.

ornemisza Péter származását egyelőre áthatolhatatlannak látszó homály borítja. A X V I .
században található számos Bornemisza-csa
lád egyikével sem sikerült eddig szorosabb
kapcsolatba hozni. Még abban sem vagyunk
egészen bizonyosak, vájjon nemesi szárma
zású-e, (régi életrajz-írói szerették egyenest
főrangú ivadéknak mondani,) vagy pedig egyszerű polgári csa
lád sarja.
Önmagát „pesí/7i"-nek mondja, (P. I . 6.1.) diákkori művé
nek, a nevezetes Elektrának címlapján meg éppen Pesti Bor
nemisza Péternek, ami jelentheti pusztán a pesti származást,
de jelentheti az akkor csakugyan élő Pesti Bornemisza nemesi
családhoz való tartozását is.
Hogy egy feljegyzés szerint nyilatkozatát pecsétjével is
megerősíti, nem olyan jelentős e kérdés megvilágításánál, mint
az a körülmény, hogy később állandóan főúri körökben látjuk,
országgyűléseken vesz részt, főleg pedig, hogy feleségei közül
(három halt el mellőle az évek folyamán) legalább is kettő
előkelő származású.
1

2

3

4

1

A század közepén pl. nem kevesebb mint h é t Bornemisza
Jánost
ismerünk, akik majd mind k a t o n á k voltak. (Takáts S.: A török hódoltság
korából. (Rajzok IV.) Bp. 1928, 348. 1.)
- L. a F ü g g e l é k b e n : Bornemisza irodalom.
" Perneszi András választétele. Nagyszombat 1579, 17. 1.
Több esztendős levéltári kutatásaim ebben a vonatkozásban sajnos
szinte teljesen meddők maradtak. Legjelentősebb nyom Bornemiszának az
a kijelentése, hogy Márkusfalvi Máriássy Pált sógorának
nevezi (Foliopost.
Előszó iij.) és özvegyének, G y ó t a i Erzsébetnek fennmaradt h á r o m levele
Máriássy Pálhoz és annak fiához, Ferenchez. (Schulek T.: ö s m e r e t l e n
Bornemisza-levelek. Prot. Szemle 1937, 52. s köv. 1.).
A Máriássy-Bornemisza-sógorság csakugyan k i m u t a t h a t ó , és pedig
kétszeresen: Máriássy László fia István ( t 1516. ápr. 30.) gyermekei
4

Szüleiről Bornemisza Péter írásaiban csak egyetlen egyszer
emlékezik meg: utolsó művének előszavában.
Isten ... az mint hallom sok világi jókkal látogatta volt meg
szüleimetis
Pesten, de azokat semmié tévén pogán miatt, ily
gondviselők alá rendelt volt... (mint Nádasdi Tamás).
Ferenc ( f 1534 táján), Máté, Klára, Potencia és Margit. Ez utóbbi 1534 előtt
férjhez megy Bornemisza Benedekhez (Iványi B.: A Máriássy-család márkus
falvi levéltára. Lőcse, 1917, 93. 1.), aki Hevesi, Somi, sőt Márkusfalvi előnevekkel korabeli birtokperekben stb. gyakran szerepel. E házasságból
származik Somi Bornemisza János, Kristóf és Gáspár. J á n o s ( t 1573—75 k ö 
zött) feleségül veszi elsőfokú unokatestvérét, Máriássy Annát, a fentebb
említett M . Ferencnek leányát, M . Antalnak és Máriássy Pálnak (sz. 1529, f
1587. jan. 29.) testvérét. Pálnak legidősebb életben maradt fia Ferenc
( t 1613), akiről m é g később szó lesz. (Táblázatos áttekintését e kettős
s ó g o r s á g n a k 1. a Függelékben.)
Hogy vájjon valóban ebből a felvidéki fertályoligarcha Somi és Hevesi
Bornemisza-családból származott-e egy ág a X V I . század fordulóján Pestre
s p o l g á r o s o d o t t - e el, az bizonytalan.
Pesten, vagy inkább Budán, a török megszállás előtt más Bor
nemiszákkal is találkozunk:
Bornemisza Tamás budai polgárnak fennmaradt egy rövid, igen érde
kes emlékirata Buda törökkézre jutásának körülményeiről az 1540—41
években. (Nemz. Múz. Kézirattár Fol. Hung. 39.) Ebből megtudjuk, hogy
rajta kívül m é g Bornemisza György (?) és Gergely is tekintélyes polgárok
voltak. Az utóbbi tanácsbéli is. ő t m a g á t B a t t h y á n y Orbán és Markos
Péter, — az árulási kísérleten felbőszült szultán számára sarcot szedő
urak, — szörnyű bajba hozták: „Isten tanú benne, hogy házamra
jöttek,
aranyos kupákat, jeles arany láncokat, ezüst mívet, selyem marhát, aranyos
atlaszot, kit ajándokban
vittenek ki akkoron császárnak
az én
házamból,
többet tett tizenegyezer forintnál. — Ezzel nem elégedtenek,
hanem fele
ségemet,
gyermekemet
császárnak adták
rabságul!"
Az asszonyt és gyermekeit ugyan szabadon bocsátják, de Bornemisza
Tamás igen tekintélyes budai vagyona odalett. Kárpótlásul 1564. február
25-én I . F e r d i n á n d t ó l címeres nemeslevelet kapott, amely tüzetesen meg
emlékezik családja szenvedéseiről és veszteségeiről. E levél megemlíti fele
ségét, Annát. 1628. augusztus 1-én kelt címerbővítő levélből kitűnik, hogy
T a m á s n a k k é t fia is volt: Mihály és bizonyos Istvánnak ismeretlen nevű
atyja. T a m á s a szerémmegyei Karomból s z á r m a z o t t Budára s unokája m á r
Karomi előnévvel szerepel. — Lánya Pálczán P é t e r hajdani budai bírónak
volt a felesége. (Gárdonyi Albert: T ö r t é n e t í r á s 1937, 370 sköv. 1., egyben
cáfolata Takács S. romantikus történetének: Rajzok a török világból I .
Bp. 1915. 291. 1.)
E r r ő l a Bornemisza Tamásról, aki közben pozsonyi p o l g á r lett, Fer
dinánd k i r á l y n a k egy német nyelvű benigna resolutiojából is tudjuk (Prága,
1564. május 3.), hogy budai polgár k o r á b a n minden v a g y o n á t elveszítette.
(Hűséges szolgálatáért 6000 forintot kap a királytól.) Egy későbbi resolutioban (1566. ápr. 25.) ismét találkozunk vele: „Nobilis
Thomas Bor>
nemyzza, olim civis Budensis." Újból vagyonra tehetett szert, mert 1569-ben
el akarja adni pozsonyi házát harmincad-hivatalnak. (Ben. Res. 1569. nov.
24.) H á r o m év múlva pedig már mint „kereskedő és nagyszombati
polgár"
hitelezője a hadseregnek. (Ben. Res. 1574. ápr. 7. stb.) 1580-tól azonban
m á r özvegye Zsófia hajtja be urának követeléseit. (Ben. Res. 1580. júl. 19,
1582. szept. 12.) 1581-ben örökösei tiltakoznak az esztergomi káptalannál
Zay László, Pesthy Ferenc és Kalmár Imre ellen bizonyos hagyatéki ügy
ben. (Orsz. L t . Eszt. Kápt. E l . B. I I . 130. 1. = Lib. 7. F o l . 42.)
Lehetséges, hogy Bornemisza Péter szülei Pesten r o k o n s á g b a n voltak
e budai Bornemiszákkal,

Ez a mondattöredék mégis valamelyest megvilágítja Péter
gyermekkorának első éveit.
1535. február 22-én született. Nevét nyilván — mint sokan
korában — születése napja védszentjétől vette.
Szülei nem örülhettek sokáig fiúknak. A két királynak az
ország fővárosáért vívott küzdelmében bizonyára éppen a va
gyonos polgárságnak kellett legtöbbet szenvednie. Pestnek
sorsa pedig mindig Budáéhoz volt kötve.
Mikor I I . Szolimán harmadszor és véglegesen megszállotta
Budát, 1541-ben, vagy esetleg valamivel később, Péter szülei
és családi vagyona a politikai viszontagságok áldozatául esnek.
Lehetséges, hogy hat éves gyermeküket még jóidőben biz
tonságba helyezték veszélytelenebb vidéken, de nincsen kizárva
az sem, hogy még néhány évig a török által megszállott város
ban maradtak, amelynek lakossága jóidéig élénk összeköttetést
tart fenn magyar területekkel.
Két — nyilván gyermekkori — pesti emléket jegyez fel
prédikációiba fűzve harminc-negyven év múltán. Egyiket az
istenkísértő vakmerőség példájául: Láttam jó úszót Budán tök
kel átúszni a Dunát, tök kötele elszakadott és oda lőtt. (P. IV.
433b. 1.) A másik e világ veszedelme előtt való jelek között talál
ható: Mi időnkbenis, Buda veszedelme előtt, az nap annyira el
vesztette fényét, hogy délben az csillagokat látnák és oly föld
indulás lett, hogy az polcról az fazokak le hullnának és az tornyokis romlanak: ottis Budán és Pesten az én
házamba.
(Fol.P.DCCVI.l.)
Pesti házának említése határozott alapot ad arra, hogy a
család hajdani jólétét bizonyosnak vehetjük, s egyben azt is erő
síti, hogy szülei állandó városi lakosok voltak.
Saját kijelentéséből tudjuk, hogy korán árvaságra jutott,
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E dátum megállapítására k é t adat szolgál: Postillaja V. k ö t e t é n e k
(1579.) kolofonja ez: Kezdetett Semptén,
de végeztetett
Detrekő
várába,
az tájba, amikor értöttem,
hogy születésem
napja esett,
huszonkettödik
napján böjt elő hónak, kit Szent Péter napjának neveznek. XXII.
Februarii.
A Foliopost. L X X I I I I . és CCCXXXXIII1. levelein pedig a kassai kaland
ját mondván el, megjegyzi egyik helyen, hogy az 7553-ban t ö r t é n t , másik
helyen pedig, hogy akkor 18 esztendős
volt.
Budát szept. 2-án, Pestet szept. 8-án veszi birtokába.
Erre az élénk gyermekkori benyomásra céloz alighanem akkor is,
amikor a felfuvalkodottságot ostorozva így szól: Ilyenek azok, akik munka
nélkül várnak életet, kik maga mutogatásába
az mély Dunát ússzák stb.
(P. II. 360. 1.)
2
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de Isten felséges kézzel oltalmazta, tanította, udvarban neve!tette és sok szeretetben is részesítette.
Nyilvánvaló tehát, hogy valamely előkelő nemesi udvarba
került, mint nemesi apród, vagy szolgáló diák. Sajnos egyelőre
alig van nyomunk arról, kinek az udvara volt ez. — Talán együtt
nevelkedett a nála csak negyedfél évvel fiatalabb Balassi And
rással, Imre vajda fiával; egy neki ajánlott könyve előszavában
u. i . megjegyzi, hogy ifjúságaiul fogva ismeri és sokszor együttis
lakott vele. (P. I I I . 5.1.)
Hogy tartózkodási helyét Felsőmagyarország keletibb ré
szén keressük, arra egyetlen gyenge támpont az a megjegyzése,
hogy Kálmáncsai Mártont ismerte gyermekkorában.
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A kassai kaland.

Homályban maradó serdülőkorából mint tizennyolceszten
dős diák bukkan elő Kassán 1553-ban. (P. IV. 880. és Fol.
P. CCCXLXIIII. 1.)
Lehetséges, hogy már több esztendeje tanul ott, ugyanis
elég részletesen emlékezik meg egy ottani diák kivégeztetésének
körülményeiről 1548-ból.
Kassai tartózkodásának emléke egyébként egy kalandos és
balvégű, de eléggé mulatságos diákcsínyje révén maradt fenn. Ez
úgy látszik, életének jelentős fordulópontja lett. Évtizedek
múlva három könyvében is, nem kevesebb mint öt ízben teszen
említést róla.
1578-ban az ördögi Kísértetekről írott könyvében így:
Egy deákot, tizennyolc esztendést, Bornemisza Pétert, (ka3
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(P. V . végén hhhh jelzéssel. L. Függelék.)
Egy jeles prédikátort
láttam gyermekkoromba,
Kálmáncsai
Mártont,
ki elein igen nagy híres doktor volt, ki Debrecenbe holt meg stb. (P.
IV. 892b.)
1555 táján egy Richardus nevű tanítója lehetett Kassának. Oít
volt-e m á r k o r á b b a n is, s tanult-e nála Bornemisza, bizonytalan. (V. ö. P r ó nay D.— Stromp L . : M . ev. egyháztört. eml. Bp. 1905, 50. 1.)
Kassán Czeczei Lénárt egy deáknak fejét vetette, hogy maga óta!mába egy fő hadnagyot által lőtt nyíllal. Kiről Czeczei azt mondta: Ez a
tanács e mentségvei
senki mást meg ne öljön, hogy maga ótalmába
míelte,
midőn meg óhajtja magát másképpen és el szaladhat az előtt, aki kergeti.
— De azért nagy döghalál támada az deák halála után. Karaján: /546'.
(P. I V . 880. 1.)
Czeczey vagy Czéczey Lénárt Kassa Zápolya-párti kapitánya volt
Izabella első elvonulásáig (1552 jún. 14.). ( T u t k ó J.: Sz. kir. Kassa váro
sának történelmi évkönyve. Kassa 1861, 102. 1.) — Tinódi Sebestyén Erdéli
históriájában bőven emlékezik róla: 885—896, 1625—1660. Tizenöt évig volt
Kassán k a p i t á n y s Izabella eltávozása után ötödnap megholt vala.
P. IV. 880.1., P. V. végén hhhhij, Foliopost X, L X X I V b . és CCCLXIIII1.
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raján megjegyzi: 1573. Én voltam.) Feledi
Lestár
kassai
kapitány igen meg vert buzogánnyal, hogy az deák feddette,
ne imádkoznék
az fakép előtt. Őtetis úgy verte egy szolgája
Calnai, hogy meg hala bele. Ennek históriája nagy és igen
csuda volna. Mint ment az deák éjjel hozzá, mit szólt, mint ijedt
amaz, mit látott az deák álmába és mint tőitek be mindenek rajta,
mint fogatott meg, mint veretett, mint tartatott, mint sza
ladt el és mint veszett el az kapitány
végre.
A következő évben (1579) az V. postilla kötet végén újból

Kassa a XVI.

században.

kitér rá, célozva szenvedéseire, fogságára, csodálatos szabadulá
sára és hogy azból nagy böcsületi lőttek sok előtt.
Ezt a történetet érdekesen egészíti ki nagy ellenfele TE
LEGDI MIKLÓS pécsi püspök abban a prédikáció-gyűjtemény
ben, amelyet Bornemisza postilláihak ellensúlyozására írt. —
Az események itt egyszerre komikus beállítást nyernek:
Szegény meg holt Feledi Lestárrúlis, kassai kapitánrúl panaszolkodol, hogy tizennyolc esztendős korodban igen meg vert
1

L. F ü g g e l é k

volt buzogánnyal, mivel hogy intetted volna űtet, hogy a faképek
előtt való imádkozást el hadnája. .. (következik a fenti történet
az 1578-i postillából) ...De miért nem mondod meg, mint vol
tának mind ezek? Én hiszem, nekem tartottad, hogy én mondjam.
Annak okáért ím meg mondok egy darabot benne: Angyallá
tötted volt magadat és nem tudom, a kemence megé-e, vagy
valami egyéb sötét suttomba el rejtezvén, mintha angyal volnál,
úgy kezdtél neki nagy szép vékony szóval valamit olyat prédikállani, melynek általa el akartad hitetni az keresztyéni
hittűi.
Amaz egy először, úgy mint éjjel sötétbe, meg rémült, annak
utána eszébe vövén, hogy aki szólana, nem mennyei nyelven és
nem isteni dolgokat szólana, kezdé gondolni, hogy nem angyal,
hanem valami csalárd lehetne. Meg kerese azért, kivona a suttómból, érdemed szerént keményen meg dörgöle és tömlöcbe
vettete téged. Honnét mint szaladtál ki, te magad tudod. (Te
legdi: P. II. 201.1.)
Bornemisza Fóliópostillájában (1584) egyetlen szóval sem
cáfolja Telegdi elbeszélését, de utolsó mondatjára mintegy fele
letül kiegészíti a következőkkel: Két hétig ült tömlöcben; és
mikor az vereség után nagy kemény kínzásokkal rettentene az
pápás kapitány, mondék fráter János barátnak: szólj mellet
tem, ő felele: Ha tűlem tanácsot kérdettél volna, itt nem volnál;
de Iám, azt mondod, hogy Istentűi vagy, azért az az Isten sza
badítson meg. Ez szóra nagy keservesen sírván az fogházban, mihent fel kelek az imádságról, ottan meg mutatta Isten, hogy kel
lene meg nyitnom az vas ajtót. (Fol.P.LXXIIIIb.)
Ez a kaland, a mellett, hogy Bornemisza ifjúkori jellemére
is rendkívül érdekes fényt vet, világosan bizonyítja korai állás
foglalását a reformáció mellett.
A kassai evangélikusokat, kiváltképpen a magyar elemet, ér
zékenyen sújtotta a Ferdinánd uralmával (1552. jún. 14.) be
álló katolikus reakció. János király idejében szerzett vezető
szerepüket újból elvesztik a németséggel szemben.
Folyamodásukban egy-két év múlva panaszosan írják a ki
rálynak: Iskolánk pusztán áll, mert egy német mestert hozának,
mely német mester ki veré az magyar deákokat belűle. Most
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Pedig F e r d i n á n d Izabellával folytatott alkudozásai idején 1552. ápr.
7-én külön kiváltságlevélben biztosította a magyar p o l g á r s á g o t szerzett
jogainak tiszteletbentartásáról. (Tört. T á r 1889, 601. 1.)

egy inast állattak bele, gyermekeinket széllel köll
búdosiatnonk, nincsen ki tanító.
Az ifjú Bornemisza némi joggal láthatta minden baj forrá
sát az új kapitányban, Feledy Lestárban, aki egyébként a követ
kező évben már a német papot is üldözi. — Sajátságos térí
tési kísérlete balul ütött ki, s a tömlöcből való csodálatos mene
külése után természetesen Kassáról is el kellett bujdosnia.
A következő három esztendőt ismét meglehetős homály
fedi. Célzást találunk rá a postillák utolsó kötetének végén:
A kassai fogságból nagy böcsületim lőttek sok előtt. De hogy
Pálként magam el ne hinném, az után három
esztendővel
gonosz hírt támasztott felőlem Isten, kiből mind az által nagy
nemesen ki tisztított. De fogság
alatt. (P.V.hhhhij.)
Nyilvánvaló ebből, hogy új körülményei között jó dolga
lehetett, míg csak 7556-ban valami bajosan kideríthető ügyben
súlyos gyanúba nem keveredik, amelyből csak nehezen, újabb
fogságon keresztül szabadul meg.
Ez az utóbbi kellemetlenség nyilván könnyebbé tette az
immár huszonegy esztendős Bornemiszának, hogy annyi korabeli
fiatalember példájára ő is vándorbotot ragadjon, és külföldi
tanulmányútra induljon.
Minden bizonnyal útrakelése idejéből való ez a darabosságában is megkapó Siralmas Éneke, amely a Vasady Kódexben
maradt ránk.
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Régi M . Nyelvemlékek I I . 101. I .
L . Henckel Conrad panaszos beadványát a városi tanácshoz. (Ke
mény L . : A reformáció Kassán. Kassa, 1891. 65. 1.)
Feledy Eustachius
(Alestachius) csak 1555 márc. haváig maradt
kassai kapitány. Utóda Tarnóchy András királyi tanácsos (Ben. Res. 1555
márc. 15.), aki az előző évben Dessewffy Jánossal e g y ü t t mint királyi biz
tos zaklatja vallásügyben a felvidéki szabad királyi városokat. (V. ö.
Zoványi J.: A reformáció M . országon 1565-ig. Bp. év. nélk., 271.1.) Feledy
egyébként alighanem 1567 tavaszán hal meg, mint Ajnácskő várának ura.
(Ben. Res. 1567 május 18.)
Kétségtelenné teszi e korai szerzőség idejét az ének tartalmán
kívül annak dallamjelzése is. A Vasadi Kódexben, amelyben fennmaradt,
nótája: Mindönö,
ami Dézsi Lajos helyes megállapítása szerint azonos
versmértékű és ugyancsak refraines fordítása a 127. z s o l t á r n a k : Mindenek
meg hallják és jól meg tanulják. E zsoltár legrégibb kiadása, az 1566. évi
Nagyváradi Énekeskönyv, pedig már dallamát így jelzi: Siralmas
énnékem
nótájára. Ez tehát akkor m á r elterjedt és ismert dallam volt. Bornemisza
csak 1564 után fordulhatott meg ismét Husztnak k ö r n y é k é n ( I . 33. lap)
de ekkor m á r a F e r d i n á n d - p á r t i Balassi M e n y h á r t n á l és a n é m e t Schwendi
Lázárnál b a r á t s á g o s küldetésben, ami a vers tartalmával ellentétben áll.
Husztot pedig csak 1567-ben foglalja el Schwendi. Ha t e h á t mintegy 10
évvel későbbi szerzőséget tételeznénk fel, lehetetlenség volna a Váradi
Énekeskönyv dallam jelzése.
2

3

4

Bánatosan búcsúzik benne áldott Magyarországtól: Felföldje
a kevély németé, Szerémsége a fene töröké, ő t a német kergeti,
s elúntatták a magyari urak, akik kiűzték közülük az egy igaz
Istent. — Minden harmadik sorában pedig vissza-visszasír a ma
gyar szívek sóvárgó reménysége, — nála egyben szülőföldje
lakásom.
utáni vágyódás: Vájjon s mikor leszön jó Budában
Az utolsó versszak tanúsága szerint jó Husztnak várában
írta ezt a versét.
Igen valószínű, hogy a Szent János látásáról való ének is
már ekkori szerzése.
Alighanem ekkor viszi útja Olaszországba. Egészen bizo
nyos, hogy vagy most, vagy később járt Páduában és Velen
cében s talán megfordult Németországnak egyik-másik szellemi
gócpontjában is. Néhány úti benyomáson vagy emléken kívül
azonban semmit sem tudunk ezekről az utazásokról. Nyomát
külföldi egyetemi matrikulában nem sikerült eddig felfedezni.
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L. Függelék.
Nagyon valószínűnek tartom, hogy az e m l í t e t t három esztendőt
m á r a Balassiak környezetében tölti. Elsősorban Balassi Imrének,
a volt
erdélyi vajdának és feleségének, Somi Annának u d v a r á r a kell gondolnunk.
2

Balassi András

aláírása.

Fiúkról. Andrásról azt írja Bornemisza, hogy ifjúságiul
fogva ismertem és
sokszor együttis
laktam Nagyságoddal
és tudom, mely nagy kedved von
nemcsak az prédikációk
hallgatására,
hanem az írásnak
olvasására
is.
( P . I I I . 5.1.)
A 35 versszakaszos mű 4 oldalas önálló n y o m t a t v á n y o n maradt fenn
(RMK. I . 325. sz.) Utolsó strófája: Ezeket szerzek Husztnak várába, Bor
nemisza Péter mikor látnája, hogy csak a testre gondolna sok ember,
Istenért kéri, hogy mennyországra
minden
igyekezzík.
Némelyek
kutakat és házakat csináltatnak
vélek, (t. i . ö r d ö g ö k k e i )
amint mutatták
Páduába,
némelyek
kéneset ásatnak.
(P. I V . — Ördögi
Kísértetek — 801 b. 1.) Továbbá: Sok egyéb ördögi dolgokat is mond
hatnék,, kiket felőle Olaszországban
hallottam. (P. I V . ö r d . Kis. 810.1.)
Jézus- koporsója nem a mi szokásunk
szerint csináltatott
vala, a
földön le fekve, hanem kővböl úgy volt ki vágva, mint egy
boltocska,
az ajtaja fenn alván, mint egy ház ajtaja, mint Velencébe
láttam, kit
hozzá képest hatványozásra
csináltattak a velencések,
azban úgy mehettek,
mint egy kis boltocskába.
(P. I I I . 46, 1.)
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Bécsben.

1558-ban Bécsben találjuk.
Legjelentősebb forrásunk erre az időre Bornemiszának első
nyomtatott irodalmi terméke, a klasszikus drámai átdolgozás,
amely újból csak 1923-ban került elő a góthai udvari könyv
tárból:
Tragoedia
magyar nyelven, az Sophokles
Elektrájából.
Bécs, 1558.
Ennek elő- és utószava több becses adatot nyújt szerzőjé
nek addigi életéről. Megtudjuk belőle, hogy Tannerus György
nek, a bécsi „Archigymnasium" görög professzorának tanít
ványa.
A g ö r ö g klasszikusok, különösen Sophokles és Euripides
iránti lelkesedés teljesen áthatja, s ég a vágytól, hogy általuk a
magyar nyelvet, „amelyen már néhány éve írni kezdtek, az öszszes műveltebb nyelvek példájára ereje szerint ő is mívelje és
gazdagítsa."
Az előszóban már bővebben hallunk erről, valamint dráma
fordítása keletkezésének körülményeiről is:
Mikor az bécsi tanuló nemes uraim kértek volna, hogy va
lami játékot magyarul szerzenék, kivel az urakat
vigasztalnák,
jóllehet elégnek magam nem tartottam, mert ez féle írásba
nem forgottam, mind azon által kévánságokat
meg nem szeg
hetem, de egyet kelle nekik választanom. Annákokáért,
miért
hogy nekünk keresztyéneknek
minden dolgunk Isten nevének
dícsíretire kell lenni, akarám, hogy játékunkis az ő dícsíretire és
kereszténeknek
épületire lenne. Választám azért az bölcs Sophok
les tragődiáját, melyet Elektrának
hínak.
Bornemisza tehát a bécsi magyar diákkolóniának tagjai közé
tartozott. Ezek részben az egyetemre, részben alsóbb iskolákba
jártak, részben pedig a Habsburgok udvaránál apródkodták.
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*, Fakszimile-kiadásban sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltán 1924-ben,
újból kiadta br. Diószeghy Erzsébet a M . Irodalmi Ritkaságok 21. köte
teként.
Quod ad me attinet eo libentius hortatu doctissimi viri GEORGII
1 ANNERI Graecae linguae in inclyto et primo totius Germaniae Archigymnasio Viennensi Ordinarii professoris, et praeceptoris mei colendissimi, aliorumque mihi amicissimorum, hanc fabulám hungarico idiomate reddendam
suscepi, ut animos nostratium graecae linguae rudium ad rerum necessariarum meditationem inflammarem . . . (Utószó.)
Omnibus recte iudicantibus notum est, Hungaricam linguam iam a
paucis annis seribi caepisse, quae nobis cum Ciceronis, tum omnium humaniorum gentium exemplo in dies magis magisque gravissimis de causis pro
viribus excolenda et locupletanda est. (U. o.)
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Azok a magyar főurak, akik Ferdinánd pártján állottak, sze
rették fiaikat a Felség színe közelében neveltetni. A városban
laktak — néha egész kis udvartartással — s a király gyermekei,
unokái közé mint familiárisok, „udvari atyafiak", „királyi ifjak"
bejáratosak voltak. Szolgalatjukra szüleik nem egy szegény
diákot rendeltek, akik mint patrónusuk alumnusai egyben tanul
mányaikat is végezhették.
A bécsi tanuló nemes uraim nyilván nemcsak egymásközt,
hanem az alumnus diáksággal is szoros érintkezést tartottak és
erős nemzeti szellemet ápolhattak, amelynek gyümölcse a
m a g y a r Elektra lett, — az urak (apáik, meg udvari és kan
celláriai tisztviselők) vigasztalására.
Bornemiszának ebben a sokszínű együttesben már vala
melyest hangadónak, irányítónak kellett lennie, különben nem
bízta volna az ifjúság éppen őreá az előadandó dráma kiválasz
tását és fordítását.
E kornak bécsi magyar diákélete sajnos még szinte felkutatatlan, azért nem sokat tudhatunk arról az érdekes kérdésről,
kik voltak vájjon itteni nemes urai és tanuló baráti? —
Legutolsó nagy könyvében (1584) Kapi Ferencet — Sárosmegyé
ben: Kapi-vára Tölcsek, — bízott barátom és uram, tanuló paj
tásomnak mondja; ami az egyetlen célzás régi tanulótársaira és
talán a bécsi tartózkodásra vonatkozik.
1

Patrónusok.

Két patrónusáról azonban határozott tudomásunk van.
Az egyik nemes és vitézlő Perneszich György, az nagyságos
Nádasdi Tamás uramnak, Magyar
országnak nádrispánja és az ró
mai királ ő felsége hely tartója
fű szolgája és tanácsosa, nekem
bízott uram és Istenben sze
relmes atyám, — amint a néki
Nádasdi Tamás aláírása.
ajánlott Elektrában Bornemisza
megszólítja.
A másik maga a nádor. Vele azonban alighanem csak Perneszicsen keresztül volt alkalmi érintkezése. De még évtizedek
múlva is hálásan emlékezik meg róla: Nádasdi Tamás uram,
1

V. ö. T a k á t s S.: Rc«i idők, régi emberek. Bp. 1922. 50. sköv. 1.

Magyar országnak fő nádari ispánja, Bécsbe még tanuló ifjú
korombais tengetett, ki igen kevés esmeretségemreis
igen meg
becsült. Még az/s kezdete volt e féle épületre való
munkáim
segítségének isteni gondviselésből. (Fol.P.Előszó iij.)
Pemeszics G y ö r g y .
Perneszics György a Nádasdiak legbizalmasabb belső főembere volt.
Míg a bánt, majd n á d o r t o r s z á g o s gondjai szinte állandóan távol tartják
otthonától, ő igazgatja birtokait, és többnyire Nádasdiné környezetében
van. A nádornál sokkal idősebb Perneszics nagy tekintély a háznál s nyil
ván igen kedvelik. Nádasdi családi levelezésében csakúgy, mint az udvari
orvosuk leveleiben gyakran olvashatunk róla.
Macarius József , aki a Nádasdi Tamás által fiaként gondozott Majláth Gábor nevelője s h á r o m évtized múlva a N a g y s z o m b a t é r t vívott küz
delemben Bornemiszának és Sibolti Demeternek segítőtársa, — őhozzá
fordul bécsi szállásuk dolgában, mint akinek hozzájárulásától függne
sorsuk.
1556-ban ő értesíti a n á d o r t megható, illetődött költői nyelven Tinódi
Sebestyén haláláról és t e m e t é s é r ő l .
Perneszics Nádasdinak komája volt és hűséges főszolgáját rokon
ként szerette.
M i k o r 1560 március havában meghal, Nádasdi szomorúan írja fele
ségének, mennyire sajnálja, hogy a császár miatt nem mehetett m á r halá
los ágyához, mivelhogy régi esmerősöm
volt és atyámfia
gyanánt
tar
tottam. — Azt is tudjuk róla, hogy a reformációt pártolta. 1551-ben az
úrnapi k ö r m e n e t e t Sárban „sine veteri abusu" tartja. Körösi Fraxinus
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L. róla Zoványi i . m. 284. sköv. 1.
1547 okt. 1-i levelét Illéssy közli: Századok 1893 457. 1. Illéssy Perneszicsnek a Martinicsi előnevet adja. Alaptalan feltevése azonban, hogy
Macarius rokona volna, és tévedés, hogy mint alumnus diákot t a r t a n á .
Sebastiímus Tinódi snreta iam hr-c mortali musica concessit ad
superbos, ut illic inter angelos longe meliorem disceret, quem penultima
huius mensis apposui ad cineres oatrum Sariensium. Moriens vero mihi
jussit, ne diutius hic maneam, sed cito seauar ipsum, ut et ego possim
addiscere celestam musicam. — Sárvár 1556 jan. 31. — (Századok 1908
273 1. Kárffy Ödön közlése, aki azonban téved, amikor Perneszics Györ
gyöt az OsztoDáni Perneszi családból származtatja.)
Perneszith komámnak
adom a vicenádrispánságot,
úgyis
küvesztem országából,
mert nem küldő spárgát, írja a n á d o r tréfásan felesé
gének Bécsből 1559 márc. 24-én. Nov. 29-én oedig: Írtam Perneszith Uram
nak az Káthay mellett. ... Törekedtél
azért te is nála erősen érettek és
ha az te törekedésed
semmit sem fogna nála, ereszd neki Ferencet
is.
(A nádor négyéves kisfia.) Tudom, hogy ű neki nem szegi kedvét.
Mert
inkább ezerszer vétene ellenem Gvörgy uram. hogy nem mintcsak
egvszer
ű ellene. (Károlyi-Szalay: N . T. nádor családi lev. Bp. 1882, 38, 47.) V. ö.
még Fraxinus Gáspár évődését 1554. ápr 17-i levelében (Szmollény: A közép
k o r i Szeged műveltsége, Szeged 1910. 113. 1.), azonkívül 1553 szept. 1. 1554
márc. 6, 1557 ápr. 9-i leveleit (Szmollénynél) továbbá Bottka levelét 1544ből, Koroknai P é t e r t 1546-ból. (Szalay: Négyszáz magy. levél a X V I . szá
zadból, Pest 1861, 27, 31. 1.)
N . T. csal. lev. 55. I . 1560 márc. 17.
Kárffy ö . Századok 1908, 275. 1.
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Gáspár orvos említi egyszer, hogy betegségéből már annyira felgyógyult,
hogy „német módra táncol és lutheránus módra eszi a húst, noha tagadja,
hogy az volna. Amit én nem hiszek s a szent Istenre mondom, ti se higygyetek."
— 1557-ben pedig ő meg az említett Gáspár doktor támogat
ják evangélikus hite miatt a prímás börtönében sínylődő Somogyi Pétert.
Nem tudjuk, hogy közelebbről miben állott Perneszics védnöksége
Bornemisza P é t e r felett. A nádor fennmaradt levelezésének további feltá
rása esetleg m é g új adatokkal szolgálhat.
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Bécs protestantizmusa.

Bornemisza protestáns hajlandóságát, amelyről már Kassán
is oly határozott bizonyságot tett, itt Bécsben mindenesetre nem
csak pártfogója táplálta.
Bécs lakosságának nagyrésze abban az időben a reformáció
pártján állott. Az ausztriai rendek túlnyomó többségükben róma
ellenesek voltak. Luther és Melanchthon híve volt maga a trón
örökös, 1548 óta címzetes cseh király, Miksa főherceg is.
Pfauser.

Miksának udvari papja, Pfauser János Sebestyén 1554 óta
Bécsnek legnépszerűbb evangéliumhirdetője. Az ágostonosok
templomában prédikált „lutheránus módra". „Németek, sok
magyar, udvari nép, darabontok, tudósok, polgárság és pórok"
tömegével látogatják az istentiszteletét. Székeket hoznak ma
gukkal s két-három óriág a legnagyobb zsúfoltságban türelmesen
várnak, míg Miksa megérkezik. Pfauser akkor rövid lutheránus
éneket intonál, majd imádkozik, elmondja a soron lévő evangé
liumi perikópát és prédikál róla mintegy két óra hosszat. Utána
megint „lutheránus módra" imádkozik, mire Miksa és a gyüleke
zet elvonul. — így tudósít egy k o r t á r s .
Hogy e papot, aki még hozzá nős is volt (felesége a linzi
plébánosnak volt a lánya), sem Ferdinánd római, cseh és magyar
király, sem környezetének jezsuitái, élükön a kátéíró Canisiusszal, nem akarták az udvarnál megtűrni, csak természetes ; —
mindazáltal Miksának sok 'küzdelem és zaklatás ellenére is egé
szen 1559-ig sikerült maga mellett tartania.
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1554 márc. 6. Szmollény 101. 1.
Stromp L . : Somogyi Péter fogsága, Pozsony 1891,34—36,40,91,101 1.
Blahoslav cseh-morva atyafi 1555-i tudósításából (Gindely: Fontes
Rerum Austr. 2. rész X I X . 126. sköv.) Holtzmann R.: Kaiser Maximilian
I i . bis zu seiner Thronbesteigung (1527—1564) Berlin 1903. 232. I .
Holtzmann; i . m. 232. 1. —
U. o. 263. 1. —
U. o. 347. 1.
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Bornemisza Péter bizonyára el-eljárt ezekre az ágostonosok
templomában tartott istentiszteletekre és a mindenfelé zajló
vallási disputákra is.
A bécsi egyetem.

Maga az egyetem azonban nem lehetett ennyire színtvalló:
Ferdinánd király és környezete tőlük telhetően elnyomták a
reformációhoz való nyílt csatlakozást.
Mint mindenütt, ahol az uralkodó fejedelmek az ó hiten ma
radtak, népük pedig az új eszmékhez pártolt, a bécsi egyetemen
is nehéz harcok dúltak a szellemi hegemóniáért. Az egyik pár
tot a világi felsőbbség tekintélye és hatalma védte, a másikat
pedig a koreszmék sodró ereje és a társadalom közvéleményé
nek lelkes meggyőződése támogatta.
Ferdinánd, aki nagyon fájlalta őseitől örökölt, nagymúltú
egyetemének sorvadását, sokféleképen próbált segíteni rajta.

/. Ferdinánd

aláírása.

1537-ben elrendelte, hogy Wittenbergben avatott doktor nem
prelegálhat Bécsben, 1546-i rendelete értelmében pedig senki sem
vállalhatott tanszéket, aki a theológiai fakultás, a püspök és az
egyetemi kanceliár előtt hitében meg nem vizsgáltatott és a római
egyháznak hűségesküt nem tett. 1548-ban fejedelmi parancs min
den osztráknak száműzetés terhe mellett megtiltotta a német
egyetemek látogatását a freiburgi és ingolstadti főiskolák
kivételével.
Idővel azonban kénytelen volt engedményeket tenni. 1554ben az új professzoroknak már elegendő volt nyilatkozatot
adniok arról, hogy az orthodox hitet vallják, és a katolikus egy-

háznak tagjai. Ezt a lutheri reformáció hívei is könnyen meg
tehették, mivel magukat mindig „orthodoxnak" és „katolikusnak"
vallották. — Ekkor a világi fakultásokon hamarosan protes
táns érzelmű tanárok kerültek többségbe, és az egyetem meg
szűntette a római Szentszékkel való kapcsolatát. 1556-ban a
nemesi ifjak is visszakapták a reformált egyetemek látogatásá
nak j o g á t . Legkevesebb sikere volt Ferdinándnak a theológiai
fakultás körül. Hiába hívta meg 1551-ben a jezsuitákat. Ezek az
üres karmelita kolostorban triviális iskolát alapítottak, s kettő
jük, Canisius Péter és Gondanus Miklós theológiai tanszéket is
betöltött. Canisius hamarosan nagy egyházi befolyásra tett szert,
idejének nagyobb részét azonban inkább prédikációkra, hitvi
tákra és hitnyomozásra fordította. Ez viszont olyan gyűlöletet
váltott ki ellene a polgárságból, hogy Ferdinándnak fegyveres
csapattal kellett a harcos jezsuitát prédikációra a Szent István
templomba kísértetni. A theológiai fakultás hallgatók és taná
rok híján (a két jezsuitán kívül egyetlen egy professzora
volt!) minden igyekezet ellenére úgyszólván megszűnt. 1549—
1567-ig dékánt sem választ.
A mesterséges vallási közömbösítés és a renaissance új ter
mészetfilozófiájának gyümölcseként az orvosi karon egyenest
agnostikus, sőt atheista áramlatokkal is találkozunk.
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Facultas artiuni.

Bornemisza Péter
a hallgatója, amelyen
a jezsuiták zaklatásai
tózkodóbbak, s főleg

1

a filozófiai karnak (facultas artium) volt
akkor számos professzor működött. Ezek
miatt vallási nézeteik nyilvánításában tar
humanista műveltséget terjesztenek.

Aschbach J.: Geschichte der Wiener Universität im ersten Jahr
hundert ihres Bestrebens I I I . Wien 1888, 90—94. 1.
U. o. 90. és 98. 1.
A jezsuiták tanítói és nevelői m ű k ö d é s ü k súlyát inkább a közép
iskolákra vetik. Az említett triviális iskolán kívül vezetésük alá veszik
a szegény diákok Möns Aureus nevű internátusát és az alsóausztriai ren
dek nemesi iskoláját is. (Aschbach i . m. 56, 99, 111. 1.)
* U. o. 107, 386—390. 1.
H á r o m orvos pl. halála előtt vallástalannak nyilvánítja magát. „Ita
mortui sunt, ut facilius gentiles quam christiani aestimari possint." — Dr.
med. Lingelius végrendeletében meghagyja, hogy egyházi szertartás nél
kül saját kertjében temessék el. — Külön császári rendeletnek kellett a
lelkész nélküli, profán helyeken való temetkezést eltiltania. De ez sem
használt. (Aschbach i . m. 106. 1. 2. jegyzet.)
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Az 1557—59 évek r e k t o r á n a k , Eder Györgynek hivatalos feljegyzései
ből pontosan tudjuk az 1558. évi t a n á r o k n a k nevét és tanszékét.
A tizenkét professzor közül csak egyetlen egy, a konvertita Eisengrein
Márton, a természetfilozófia tanára, Szent István-székesegyházi kanonok
tartozott az Eder György vezetése alatt álló katolikus párthoz.
Azok közül a tanárok közül, akiket Bornemisza minden valószí
nűséggel hallgatott, érdemes n é h á n y a t megismernünk.
Fabricius Pál (szül. Laubanban, Felső-Lausitz, f 1589.) a bécsi egyetem
nek legkiválóbb X V I . századbeli t a n á r a volt. Sokoldalú humanista, aki elő
ször (1553—58) p o é t i k á t és r e t o r i k á t , továbbá m a t e m a t i k á t és a s z t r o n ó 
miát adott elő. M i k o r 1557-ben az orvosi d o k t o r á t u s t is megszerezte,
orvosi tanszéket vett át, és Bécs egyik legkeresettebb orvosa lett. T e r m é 
szettudományi, különösen növénytani kutatásaival is maradandó emlékei
állított magának. — 1555—81-ig tizenkét ízben t ö l t ö t t e be az egyetemi
magyar náció p r o k u r á t o r i tisztét, rektor azonban egyszer sem volt, bizo
n y á r a mivel a rektorra kötelező egyházi processziókon (különösen az úrnapin) nem akart részt venni.
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Asztronómiával és a naptár-kérdéssel is sokat foglalkozott s X I I I .
Gergelynek ő adta meg a bécsi egyetemtől k é r t ily 'irányú szakvéleményt,
s z á m o s n a p t á r t szerkesztett Ephemeris, Almanach, Practica, Calendarium
címen. (Többek k ö z ö t t az 1556, 1562, 1566, 1567 esztendőkre.)
Muschler György 22 évig m ű k ö d ö t t a bécsi egyetemen mint a dia
lektika tanára. Egyideig a k á p t a l a n i latin iskolának is rektora volt. Pfauser
J á n o s Sebestyénnel, a t r ó n ö r ö k ö s udvari papjával benső b a r á t s á g b a n állott.
Az 50-es évek végén protestáns hitelveiért sok zaklatás érte. Miksa azon
ban, alighanem éppen ezért, a jezsuiták és Ferdinánd minden erőlködése
ellenére is gyermekeit vele neveltette.
Zadesius Lőrinc az etikát adta elő és a jezsuitáktól sokat szenvedett.
Egészen nyilvánvaló hatással volt Bornemiszára az Elektra utósza
vának tanúsága szerint Tanner György (sz. Emmersdorfban, Alsó-Ausztria
1520 táján, f 1580—83 között). Ez először nyelvi, bölcsészeti, később j o g i
t a n u l m á n y o k a t folytat. G ö r ö g k ó d e x e k kiadásával neve tudós k ö r ö k b e n
k o r á n ismertté válik. Tíz éven keresztül sokat utazik Szászországban, a
Rajna mentén, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban. Megfordul
Strassburgban,
Baselben, Parisban, Bourgesban, Lausanneban,
Genfben,
Paduában (1552—55), Velencében (1555) s más olasz városokban, mint egy
Kremer nevű császári tanácsos gyermekeinek nevelője. Itáliában m á r főleg
jogtudománnyal foglalkozik és 1554—56 szorgalmasan gyűjt régi köny
veket, kéziratokat Miksa bécsi k ö n y v t á r á n a k . Ezek a Flacius által szerkesz
tett híres Magdeburg'! Centwiák
számára jelentős forrásanyagul szolgái3
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Benedictas
Kleinschnitz,
Grammaticus;
Georgius
Muschlerus,
Dialectices Professor; Laurentius Zadesius, Professor Ethices; Martinus
Eisengrein,
Prof. Principorum Physices; Georgius Walter, Physices Prof.;
Andreas Dadius, Organi Aristotelici Prof.; Lucas Glitten!eider, Oratoriae
Prof.; Georgius Tanner, Graecus Secundus; Laurentius Lehmannus, Graecus
Primus; Paulus Fabricius, Mathematicus (secundus); Hieronymus Lauterbachius, Mathematicus (primus); Andreas Plaucus, Hebraeus. (Aschbach i .
m. 53—54 1.) — Aschbach i . m. 187. sköv. 1. — U. o. 192. 1. 2. jegyzet. —
* U. o. 99, 138., sköv. 1., Holtzmann i . m. 267. 1, — Aschbach i . m. 99. t.
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nak. P r o t e s t á n s vallási meggyőződéséről m á r 1555 július í8-án keit leve
lében is t a n ú s á g o t tesz.
Tizenhatesztendős vándorlás után 1556-ban visszatér Bécsbe, ahol 1557
jan. 8-án megkapja a k é t éppen üresedésben lévő g ö r ö g tanszék egyikét.
1560-ban a másiknak jövedelmét is rá ruházzák. Később különösen j o g t ö r t é 
neti kérdésekkel foglalkozik. — Több egyetemi tisztséget t ö l t ö t t be; dékán,
p r o k u r á t o r . De rektor ő sem volt egyszer sem, protestáns hitelvei miatt.
Franciaországi és svájci tartózkodása idején közelebbi kapcsolatba jutott a
kálvini reformációval, és sok református tudóssal élete végéig érintke
zésben maradt.
T a n á r i tevékenységéről, tanítványaira tett hatásáról ékesen tanús
kodik az Elektra humanisztikus utószava, amelyben Bornemisza hang
súlyozza, hogy Tanner tanácsára választotta éppen ezt a d r á m á t .
E m l í t h e t ő m é g a tanári karból Guttenfelder
(Agathopedius)
Lukács,
a grammatika, retorika és poétika öreg, népszerű t a n á r a , a hollandus Dadius
András, aki a löweni egyetemről ment Bécsbe és a dialektikát meg Aristotelest m a g y a r á z t a , Lauterbach Jeromos, a matematika professzora, 1559-ben
a magyar náció p r o k u r á t o r a , Joachim (Rhaetius) György, aki Wittenberg
ben tanult s m a t e m a t i k á t és asztronómiát adott elő, időnként pedig Coper-nicusnál Lengyelországban tartózkodott, ( f Kassán 1575 dec. 4.)
Bizonyára találkozott Bornemisza Likai Skalich Pállal, ezzel a nyug
talan életű, kalandos horvát tudóssal, aki 1557-ben a theológia egyik pro
fesszorát huzamosabban helyettesítette, s közben eretnek tanaival és róma
ellenes kirohanásaival nagy kavarodást keltve, Grácba, majd Miksa ajánló
leveleivel Tübingába távozni kényszerült.
Bécsben volt akkor már mint a classica-philologia ifjú magistere
Sámboky
János is Nagyszombatból, aki csak 4 évvel volt idősebb Bor
nemiszánál és lutheránus hitelveket vallott. Sylvester János azonban m á r
bajosan t a r t ó z k o d o t t ezidőtt Bécsben, csak családi életének kétes híre élt
még a d e á k s á g k ö r é b e n .
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Bibi. V . : Nidbruck und Tanner. Archiv für österreichische Geschichte
85. Band 1898, 379 sköv.
Levelezésének egy részét a múlt század 70-es éveiben megtalálta
és kiadta Von Stintzing bonni professzor: Georg Tanner's Briefe an Bonifacius und Basilius Amerbach 1554—67. Ein Beitrag zur Geschichte der
Novellen Editionen. Bonn 1879. — Másik részét feldolgozta Bibi: i . m.
Tanner felekezeti álláspontjára és kapcsolataira igen jellemző, hogy
az a gyűjtő k ö t e t , amelyben az Elektra egyetlen ismert példánya 1923-ban
előkerült és Tanner G y ö r g y tulajdona volt, a következő műveket tartal
mazza: 1. A cseh rendek 1535-i ev. hitvallását, 2. Spira Ferenc öngyilkos
s á g á n a k t ö r t é n e t é t (Tübinga 1558), 3. Az evangélikus Vergeriusnak Tetrattationéját (Tübinga 1558), 4. és 5. a m é g említendő Skalich Pálnak két mise
elleni polemikus iratát.
Aschbach: i . m. 194. 1. — U. o. 162. 1. — U. o. 204. 1.
« U . o. 202, 1. (— U. o. 99, 270. 1. és Holtzmann i . m. 319, 436. 1. 1.
jegyzet. —• Aschbach i . m. 261. 1.
Stancarus Ferenc utódaként került 1544-ben az egyetem héber
tanszékére. Később történelmet tanított. Fizetése 1550—52 között évi 52
forint volt. (Aschbach i . m. 50, 277 1.)
Hallottam Bécsbe egy Sylvester Jánost, magyart, az ki előszer ma
gyarul fordította
az új Testamentumot, hogy feslett felesége miatt sokat
szenvedett, — írja Bornemisza 1578-ban. (P. IV. 535. 1.)
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Bejegyzések az esztergomi főszékesegyházi könyvtár Volaterrani kötetének
(R/g 1. 35 jelz.) hátsó belső fedőlapján.
Legfelül évszám (1541?) és Bornemisza monogramja: P B P (R) alatta
négy sor írás Bornemiszától, a többi - minden kétség kívül az utolsóelőtti Balassi Bálinttól.

Collegium poetarum.

Az egyetem humanista szellemének ápolására Eder György
rektor, Fabricius Pál és Dadius András professzorok kezdemé
nyezésére 1557-ben „Collegium Poetarum"-ot alapított. Ettől az
időtől kezdve a diákok és ifjabb magisterek között valóságos
versengés folyt, hogy költői és szónoki tevékenységükkel kitűn
jenek. 1558-ban pedig, mikor Ferdinánd király császárrá koronáztatásáról Frankfurtból Bécsbe visszaérkezett, fia, Miksa nagy
ünnepségeket rendeztetett tiszteletére, melyekbe a fény emelése
céljából az egyetemet is bevonták. Július 12-én káprázatos
külsőségek között tartották a bölcsészeti kar festményekkel
újonnan ékesített aulájában az első ünnepélyes költőkoszorúzást.
Ezt az ünnepséget azután szeptemberben újabb „koszorús köl
tőkkel" megismételték.
Ha tekintetbe vesszük, hogy az Elektra kolofonján 1558
június 8-i dátum olvasható, ugyancsak kínálkozik az a feltevés,
hogy a bécsi magyar diákság talán éppen ezekre az ünnepsé
gekre készült egy színjátékkal. Lett-e belőle csakugyan nyil
vános előadás, vagy elgáncsolták, hogy a császárrá lett magyar
király tiszteletére németföldön magyar színielőadást tartsanak,
— arról egyelőre hiányoznak adataink.
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A bécsi szellemi irányok.

Amint a fentiekből láthatjuk, Bécsben négyféle szellemi
áramlat volt a X V I . század ötvenes éveiben: az államfői támoga
tásban részesülő, egyelőre védelmi állásban lévő, de a jezsuiták
által már megerősített katolicizmus, élén a nagy képességű Cani
sius Péterrel; az egyre jobban erősödő protestantizmus, Miksa
trónörökös, az ausztriai rendek és a polgárság pártfogásában;
a szabad vallásgyakorlat elnyomásából sarjadt renaissanceszülte pogány agnoszticismus vagy theismus, főleg az orvosi kar
intellektuel természettudósai között s végül az egyetemen hiva
talból ápolt, vallási szempontból semlegesített humanizmus.
Hogy Bornemiszára a katolicizmus nem volt Bécsben külö
nös pozitív hatással, azt gondolhatjuk, ha visszaemlékszünk a
kassai eseményekre. Ez állítható a theista agnoszticizmusról is.
1

Talán ekkori emléke Bornemiszának, hogy látott
császár
előtt
kőtéltáncost
toronyból esni, kinek társai alá vakartak. (P. I V . 433 b.)
-'' Aschbach i . m. 58—62. 1.
A jezsuiták m á r 1555-ben adtak elő Bécsben Euripus címen iskola
d r á m á t . (Aschbach i . m. 59. I.)
3

Érdekes kérdés marad azonban, nem közömbösíti-e az egyetem
humanista légköre reformátor! buzgalmát?
Első színvallások.

Maga az Elektra humanista termék, de az játékba elől járó
beszéden, melyben szóváteszi, hogy az mostani keresztyének
...
prédikáción szunnyadnak, az olvasáson el tunyulnak... — s ma
gának a darabnak sajátos átdolgozásán is érzik a reformációnak
etikai érdekeltsége.
Viszont egyik prédikációjában meglepő, de rendkívül érde
kes és jellemző tudósítást olvasunk bécsi diákkorának nyilván
kései szakáról:
Mikor még Bécsbe tanuló ifjú voltam, izgatott az Ür Isten
erővel is, hogy szállásomon prédikáljak,
kire sokan
gyűltek.
Ez miatt Oláh érsek, egri pispek, ki oztán érsekké lön, Verancius
Antal és az nitrai Bornemisza pispek reám gyülekeztek, hol ele-

Bornemisza

Pál erdélyi

püspök, nyitrai

adminisztrátor

aláírása.

jekben, hol az császár eleibe hívattak, ijesztőitek
sok képpen,
hogy ne prédikálnék,
de mint Szent Pál és Jeremiás mondja
maga felől: egy felől féltem, más felől égett a szívem és talám az
oldalomon is ki fakadt volna, ha az számot fel nem
tátottam
volna. (P. IV. 868.1.)
Tehát szállásán, — bizonyára valamely diákbursán vagy
cőtusban, — házi istentiszteleteket tart!
Bécsben tilos volt a nyilvános evangéliumi vallásgyakorlat.
Egyedül Miksa trónörökös udvari papja, Pfauser volt evangéli
kus, míg 1559 végén őt is elüldözik a fővárosból. Nincs tehát
mit csodálkoznunk azon, hogy Bornemisza első prédikáló tevé
kenysége mindjárt nagy érdeklődésre talált.
Nem tudjuk, vájjon igehirdetését magyar, latin vagy német
nyelven tartotta-e? Az ellene induló eljárást megnehezíthette az

egyetemi autonómia, amely fölött mindenkor féltékenyen őrkö
dött még a katolikus párti Eder György rektor is. Különösebb
bántódása nem is igen esett, de valószínű, hogy emiatt kellett
távoznia Bécsből.
Sajnos nem tudjuk, mikor érte Bornemiszát a püspökök
eljárása. Abban a gyűjtőkötetben, melyben az Elektra egyetlen
példánya fennmaradt, egy Tanner György saját kezétől származó
feljegyzés olvasható, amely talán Bornemiszára vonatkozik.
Eszerint 1559 augusztus 28-án kellett volna Bécset elhagynia.
Most megint homály takarja előlünk a legközelebbi esemé
nyeket. Egy parányi adat azonban némi fényt vet erre az idő
szakra is.
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Egy régi feljegyzés.

Az esztergomi főszékesegyház könyvtárának van egy régi
humanista könyve, amelynek fedőlapja hátsó belső oldalán
Balassi Bálintnak gyermekkori íráspróbálgatásai láthatók. Ezek
fölött pedig négy sor bejegyzés található Bornemisza Péter
kezétől.
Semmi kétség, hogy Bornemisza, akié a könyv lehetett, ennek
üres hátsó fedélbelsőjén akarta (korában gyakran tapasztalható
szokás szerint) életének némely jelentősebb eseményét felje
gyezni. Meggondolta-e magát s másutt vitte-e végbe szándékát,
vagy éppen a kis Bálint vöröstintás firkálása akasztotta meg a
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Aschbach i . m. 170. 1.
Discessit ő ávifc y.alói xtó áyaS-ó? Vienna, 28 Aug: Ao 1559. negotiis
ex animi sententia confectis, TW ÖEW oó£a, qui praecationis assiduae, Deo
iuuante, cornicam et non tragicam xtttqpxpoffy sortitus est. Tu igitur
Deus aeterne páter dirigas actiones nostras ad tuani glóriám et nostram
salutem et facias nos axEúrj IXsotS? organa misericordiae nobis et aliis saluariaet 'AJJ.Í,V. (Semmiesetre sem olvasható k i ebből, mint Ferenczi Zoltán teszi,
az, hogy ez házasságát jelentené.) ( I V . 1) '
Verancsics 1559 augusztusában az augsburgi birodalmi gyűlésről
jövet Bécsben t a r t ó z k o d o t t . (Sörös P.: Verancsics A. élete, Esztergom 1898,
47. 1.) Oláh érsek pedig mint k i r . h e l y t a r t ó többet lakott Bécsben, mint egy
házmegyéjében. (Lányi-Knauz: A m. egyh. történelme. Esztergom 1869,
I I . 106. 1.) — Viszont éppen Ferdinánd császár aug. 10. tájától szept. 9-ig
nem t a r t ó z k o d o t t fővárosában. (Holtzmann i . m. 346. 1.)
Lehetséges, hogy az eljárás m á r 1558 szeptember havában kezdődött,
amikor Oláh érsek hat püspökkel és több préposttal fontos tanácskozást
tartott Bécsben. (Lányi-Knauz: i . m. 106. 1.)
Commentariorum Urbanorum Raphaelis Volaterrani, octo et triginta
l i b r i , . . . Basiliae, in officina Frobeniana Anno MCXXX. (Jelzet R/g I . 35.)
Quod Deus coniunxit, Ho(mo) no(n) separet.
1560 Ingressus sum Her cum filiolo 'Lachana et A. Cal. februani
Cassoviam versus. ,
1561 Liberavi D. Gallum.
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folytatást, — ma lehetetlenség eldönteni. Azonban a félbenma
radt jegyzet is elég gondolkodni és következtetni valót hágy.
Megtudjuk belőle, hogy 1560 február 1-én „cum filiolo Zacharia
et A." Kassára indult és 1561-ben kiszabadította Gál urat.
Huszár Gál diákja.

Nem igen lehet kétségünk a felől, hogy itt Huszár Gálról van
szó, aki már 1554 óta Magyaróvári Miksa főherceg birtokán lel
kész, és könyvnyomtatással is szolgálja a reformáció ügyét.
1559—60-ban sűrűn levelez Kassával, ahová lelkésznek meg
hívják, és 1560. március 20-án be is iktatják. Verancsics Antal
egri püspök azonban már október elején elfogatja, s e fogságból
csak december 27-én tud szabadulni. A körülmények tehát min
den valószínűség szerint a következőképen alakultak:
Bornemisza még Bécsben megismerkedhetett Huszárral, aki
1558-ban szerezte be nyomtató szerszámait ugyanannál a
Hoffhalter Rafaelnél, kinél néhány hónap múlva az Elektra
is nyomattatott. Amikor Bornemiszának a fővárosból távoznia
kellett, azonnal, vagy nem sokkal később, Óvárra húzódott. Ebben
könnyen része lehetett Pfauser János Sebestyénnek, Miksa pap
jának is, kinek Gallus mester éppen ezidőtt (1559. nov. 15-én)
ajánlja egyik latin nyelvű nyomtatványát.
Bornemisza ekkor még diák s lehet, hogy Huszár a nyom
dája körül felszaporodó írásmunkáknál, vagy mint korrektort
foglalkoztatja. Közben Kassa városa meghívja Gallust plébáno
sának. A levelezés e tárgyban közel egy évig tartott. Az ünnepé
lyes beiktatás 1560. március 20-án ment végbe városi közgyűlés
keretében. Bornemissza feljegyzéséből megtudjuk, hogy ő maga
„cum filiolo Zacharia et A." február 1-én útra kelt Kassára,
ahová mestere február legvégén, vagy március elején követte.
Huszár Gál kassai működése azonban csak rövid ideig tar
tott. Júliusban még részt vehetett városa képviseletében az ö t város kisszebeni szinódusán, de október elején Zay Ferenc főka
pitány Verancsics, illetve a király parancsára elfogatja. Városi
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Kemény Lajos: Tört. Tár 1894, 189. 1.
Gulyás P.: A könyvnyomtatás M a g y a r o r s z á g o n a XV. és X V I . szá
zadban, Bp. 1929, 1931, 113. 1.
Gulyás: i . m. 239. 1.
Ráth Gy.: Két kassai plébános a X V I . sz.-ban. Századok 1895, 30. 1.
Gulyás: i . m. 112. 1.
E g y e l ő r e találgatni is nehéz volna, hogy e Zakariás és „A." kicso
d á k ? — Tört. T á r 1894., 189. 1.
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Huszár

Gál 1559 évi magyaróvári
nak
címlapja.

nyomtatványá

tanács és világi urak mindent megmozgatnak érdekében a király
nál és Miksánál. A kassai őrség tisztjei Forgách Simonnal az élen
panaszoló felterjesztésekkel élnek, — de hiába. Karácsony első
és másodünnepén engedélyt kapott ugyan prédikálásra, harmad
napon azonban Zay Ferenc titkon el akarja szállíttatni Egerbe.
A magyar őrséget német karabélyosokkal váltatja fel, már a szál
lítására rendelt szekér is előállott, amikor hirtelen utcai zavargás
támad és Huszár Gál a zűrzavarban elmenekül. Esztendőkig
tart a vizsgálat, de a szöktetésnek értelmi szerzőjét nem sikerült
leleplezni.
1561 Liberavi D. Gallum. E szűkszavú vallomás csak 376
esztendő múlva nyert értelmet: Bornemisza Péter, akinek hét
évvel azelőtt is volt különleges dolga Kassán kemencével, ami
kor Feledi Lestárt próbálta más belátásra bírni, megint elemébe
került: kibontott kemencefalon keresztül kiszabadította ezidőszerinti gazdáját. Sőt a polgárság és katonák utcai zajongásának
is alighanem ő lehetett a megszervezője. —
Huszár Gál nyomdájával együtt most Debrecenben talál me
nedéket, ahol Melius Péternek nagy szolgálatokat tesz. Azonban
elég hamar összekülönbözik vele, s már 1562-ben Komáromban
látjuk viszont.
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Az 1562-s naptár.

Lehetséges, hogy Bornemisza is elkísérte Debrecenbe Gallus
mestert, neki azonban akkor már jóval hamarább ott kellett
hagynia Meliust, mert 1561-ben Bécsben Hoffhalternél kalendá
riumot ad ki a következő esztendőre.
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Ráth i . m. Századok 1895.
Az 1561-es évszám ne ejtsen zavarba: a X V I . sz.-ban még elég
gyakran számítják középkori szokás szerint karácsonytól az új esztendőt!
Gulyás: i . m. 119. 1.
Kalendárium
és az aegh forgásából való igaz itíletek Ki az krakkai
Piotrevni Thamás szerzése szerint fordíttaték
magyarra Pesti Bornemissa
Péter deák által. Az édes iduozítő
urunk Jézus Krisztus
születésének
MDLXII.
esztendejére. M . Könyvszemle 1892/93 217.1. Sztripszky 1802 szám.)
Ez a második fennmaradt magyar nyelvű naDtár. (Az elsőt Székely
István szerkesztette és Vietor adta k i Krakkóban 1538-ra.) Miként az Elek
trát, e n a p t á r t is a lengyel származású Hoffhalter Rafael bécsi főtipografus
nyomtatta, aki néhány év múlva Gyulafehérvárra települ. Őnála jelenteti
meg Telegdi Miklós is (akkor kanonok és zólyomi főesperes) Canisius
Péter katekizmusának magyar fordítását 1562-ben. (Sztripszky 1803 szám.)
(Gulyás i . m. 35, 39. 1. és Aschbach i . m. 301. 1. 1. jegyzet.)
Bornemisza 1562-es naptárának egyetlen példányát Hodinka Antal
fedezte fel a múlt század végén Körmenden a Batthyány hercegek levél
tárában. O t t azonban ezidőszerint nem tudnak róla! — Vagy
elveszett,
vagy kallódik (!).
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Dcbrorzímbc nyoracotc Á n n ó " M . D .
Huszár

Gál 1562 évi debreceni nyomtatványának

IXll
címlapja.

A naptárszerkesztés ténye feltétlenül kapcsolatba hozható
volt professzorának, Fabricius Pálnak már fentebb említett nap
táríró munkásságával. Hogy tervét nem Huszár Gál nyomdájá
ban viszi végbe, annak magyarázatját alighanem a debreceni
viszonyokban kereshetjük. Érdekes, hogy e naptáron még mindig
deáknak nevezi magát.
1

Válaszúton.

Még nem határozott, ne válassza-e a humanista, szellemi ma
gaslatokon járó nyugodalmas életet, mint tudós professzorai,
vagy honfitársai közül pl. Sámboky János? — Mind az Elektra,
mind a naptárkiadás erre utal. — Vagy keressen elhelyezkedést az
állami közigazgatásnak sokféle előnyt, előmenetelt kínáló hiva
talaiban? — Határozott nyomunk van arra, hogy ebben az irány
ban is próbálkozott, és pedig alighanem a bécsi magyar kancel
láriánál.

Listhy

János

püspök

és kancellár

aláírása.

Mint midőn Ferdinánd császárnak panasziának Listius pispekre, ki őneki secretariusa volt, hogy az mely levelet egy Hor
váth György nevű kapitány reá bízott Kecskemét városa felől,
ő azt meg mocskolta és valami igét ki vakart és magának meg
kérte más felől az várost. Ezt hogy én meg mondtam volna Ferdinandusnak, ő monda: nagy iniuria lött az jámboron. Ez szánt-

1

E kalendárium döntő adat a régi életrajzírók
hogy 1560-ban már Szered lelkipásztora lett volna.

azon állítása

ellen,

szándékkal való bosszút iniuriának nevezte. Ez lelek nem érdem
lik az irgalmasságot. (P. V.XÜJ2.)
Ez a politikai kísérlet azonban csak folytatás nélküli epizód
marad életében. Már bécsi prédikálására is az Úr Isten izgatta,
erővelis és diákkora végén újból meghallja az Isten parancssza
vát: nyolc esztendő után nódita Isten prédikátorságra,
tusakod
ván ellene ... (P. V.hhhhij.)
A humanizmust tehát legyőzte benne a reformáció!
Bornemisza Péter isteni küldetése tántoríthatatlan tudatával
— nyilván 1564 táján — végleg visszatér hazájába a megújho
dott keresztyénség prédikátori szolgálatára.
1

1

Kecskemét városa egész felerészét, amely a n ó t á z t a t o t t P a t ó csyaké volt, Ferdinánd 1558-ban t i t k á r á n a k Listhy
Jánosnak
adomá
nyozta. Ez ellen óvást emelnek 1560-ban a leleszi konvent előtt s többek
közt egy Koztovyth
Horváth
György
b i r t o k o s s á g a ellen is tiltakoznak,
akiről a fenti idézetben nyilván szó van. (Hornyik: Kecskemét város tör
ténete, Kecskemét 1860, I. rész 223, 226. 1.) — Egy Horváth György casteílanus ac prefectus Castri Rezj. (Szalay Á.: 400 magy. levél 214. 1.)

PRÉDIKÁTOR.
uszár Gál kassai szabadulásától kezdve több
esztendőre megint bizonytalanságban va
gyunk Bornemisza életfolyása felől. Talán
erre az időre esik iródeáki, kancellista tevé
kenysége, amelynek nyomait fentebb igye
keztünk feltárni. — Akkor tartózkodási he
lye ismét Bécs, esetleg Pozsony lett volna.—
De az sem lehetetlen, hogy, a naptárkiadás rövid idejétől elte
kintve, ezekben az években utazza be Német- és Olaszországot.
Csak 1564-ben akadunk megint nyomára és pedig előkelő
helyen: prédikátor Balassi János zólyomi várkapitány és főispán
udvarában.
A Balassiak.

A Balassiak ebben az időben a Felvidék egyik leghatalma
sabb és legkiterjedtebb nemzetsége.
Balassi Ferenc szörényi bánnak, aki a mohácsi csatában ve
szett, nyolc fia közül négy országos jelentőségre tett szert.
Ha ezekhez még hozzávesszük Ferenc bán hét testvérét és azok
nak ivadékát, úgy bátran állíthatjuk, hogy nem volt a két hazá
ban főrangú család, amellyel a Balassiak atyafiságban ne lettek
volna. — Birtokaik Malackától Erdély mélyéig húzódtak, ami a
kettős királyság világában nem egyszer fonák helyzetbe sodorta
őket.
Balassi Imre, Ferenc bánnak legidősebb életben maradt fia
Majlád Istvánnal együtt Ferdinánd király erdélyi vajdája volt,
s mikor onnan török segítséggel elűzetett, minden birtokát el
veszítve, 2400 forint évi kegydíjat élvezett s 1542 óta a helytartó1

* A Balassiakról eddig- legtüzetesebb tanulmányt Erdélyi P á l : Balassa
Bálint 1551—1594 c. monográfiája nyújtja. (Bp. 1899. M . Tört. Életrajzok.)
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tanács állandó tagja. — Fia András, ágának anyagi felvirágoztatója, családjával való pörösködéseiről nevezetes. Bornemiszá
nak kortársa és támogatója.
Imre öccse, Zsigmond, Diósgyőr ura, borsodmegyei főispán
volt.
Öccsük, Menyhért a legkevésbbé előnyösen, de leginkább
ismert közülük. 1556-ban Ferdi
nándtól Izabella és Petrovics
pártjára áll; két évre rá siker
rel hadakozik Huszt, Munkács A,
és Várad környékén , 1561 őszén 9
alkudozni kezd, és újévre visz- 9
szapártol Ferdinándhoz , mire 9
jutalmul 1562. január 28-án kelt l |
donációval megkapja Detrekő
várát minden tartozékával. Ret
tegett, vitéz katona, Schwendi
Lázár felsőmagyarországi főka
pitány kiváló alvezére, kiről
2

3
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Vl. századi
üvegserlegen.
Bornemiszának is magasztaló
szavai vannak.
Nem vádolható bátyja módjára politikai széíkakaskodássa!
Balassi János zólyomi várkapitány és főispán, mert Maximilianusnak minden gyanakvása és egyéb ármányok ellenére is,
mindig hű Habsburg-párti maradt.
Valamennyi Balassi a művelődésnek komoly és nagy áldoe g y

X
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Szekfű: M . Tört. X V I . s.Z. 3p. i935, 77. 1.
U . o. 56. 1.
Kovachich M . G.: Scriptores rerum Hungaricarum minores I . Buda
1798, 98. 1.
• V i t . Házi J e n ő : M . Nyelv 1928., 98. sköv
Ben. Res. 1562. Fol. 127., 1569. Fol. 239. 1.
A császár országos hadának főkapitánya
Schwendi Lázár hazájába
mind asztala fölölt és mind egyéb
időkbe
Németországba
megtértébenis
sok fő helyeken nagy böcsülettel
emlegette az ö benne látott
hadakozó
jószágokat,
kivel Isten őtetis meg ékesítette.
Kiről oly dicsökedéssel
szólt,
hogy sohol éltébe mását hadakozásba
nem látta. Forgách Simon magyar
országi főkapitány, ki vele forgott egy hadba, úgy emlékezik róla, hogy ha
a deáki tudományis
mellette lett volna és élne, ez mostani világnak
csil
laga volna. (Fol. P. Előszó ih.)
F o r g á c h Ferenc püspök viszont k o r á n a k történetében (De rebus Hungaricis sui temp. capt. 17. ad ann. 1567) az ország leghitványabb emberé
nek mondja — akárcsak az ismert Komődia
Balassi Menyhárt
árultatásáról. (Abrudbánya, 1569. RMK. I . 70. sz.)
2
3

5
8

zatokra is kész pertfogója volt, és családjuk képzéséért sok
mindent megtettek.
így küldi a családi tanács a földönfutóvá lett Imre vajda
fiát, Balassi Ferencet, 1553-ban külföldi tanulmányútra. Ezt
azonban Strassburg és Basel között Baden
területén garázda katonák szolgáló diák
jával együtt megölték. Külföldön nevel
teti Balassi János is Bálint fiát, aki a mel
lett nem egy alumnusdiákot járat külföldi
iskolákba.
1
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Zólyomban.

Bornemisza a zólyomi kapitány udvará
ban a háznéphez tartozik. Balassi Jánosné
Sulyok Anna hét gyermeknek adott életet,
akik közül a két legidősebb, Balassi Farkas
és László, azonban már nem volt az élők
sorában. A harmadik, Bálint, akkor 9—10
éves fiúcska s még otthon tartózkodik.
Akkoriban születik Bálint öccse, Ferenc
Sulyok
Balázs.
(1563), és három húga, Mária (1565), Judit
Balassi Jánosné, Dobó
István
ná és Bocskai
Qyörgyné
(?), meg Anna (1568). Valamelyikük szá
atyjának
cimerpecsét
je.
mára készítette Bornemisza szép gyermecskék regentésére való énekét, amelynek versfőibe rejtette úrnője
nevét: Sulok Anna. (L. Függelék.)
Sejtelmünk is alig lehet arról, hogy miképen került Bor1

5

1

T a k á t s S.: Régi idők, régi emberek. 38, 167 1., Rajzok a t ö r ö k világ
ból I . Bp. 1922. 16. 1. Zoványi J.: Ref. tört. 298.
Schulek T.: Prot. Szemle 1936, 294 sköv. 1.
Simler Józsiás zürichi theológus és történész (1530—1576), Bullinger veje, neki ajánlja egyik művét: Aethici Cosmographia. Basel, 1575,
amelynek előszavában nagy magasztalással szól a Balassiakról és a h á r o m
Sulyok-lányról (Balassi Jánosné, Dobó Istvánné és Bocskai G y ö r g y n é - r ő l )
is. — Sed Magnificentiae tuae et optimarum Heroinarum laudes justis
aliquando et meritis euconius celebrabunt v e s t r a e
benignitatis
a 1 u m n i. Vidimus enim eorum scripta et cognovimus illis neque ingenium,
neque intelligentiam et stúdium deesse, ut non dubitamus propterea vobis
policeri eos aliquando universae patriae magno honore ac usu fore . . .
A Balassiak, különösen Bálint születési évének m e g h a t á r o z á s á r a
döntő jelentőségű a Zákonyi Mihály által felfedezett családi Biblia, amely
Balassi Andrásé volt és számos geneológiai adatot tartalmaz. (Esztergomi
Évlapok 1934, 15. 1.)
* E nagyasszonyt m á r 1553-ban exkommunikálta az esztergomi szentszéki bíróság.
2
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nemisza ehhez a családhoz. Azt azonban már fentebb láttuk,
hogy az Isten kényszerítő keze alatt lett belőle prédikátor.
A hamarosan meginduló zaklatások igazolják húzódozását.
Zaklatások.

Az nyolc esztendők után nódíta Isten prédikátorságra, tusa
kodván ellene, mint Mojzes és Jeremiás, de egyéb nem lehetek
benne. Kinek az kezdetinis
érsekek,
pispékek
és császá
ellenem, de annyival inkább hozzá édesíte az
rok támadnak
Isten. (P. V. hhhij.)
Más helyen részleteket is megtudunk ennek okairól és körül
ményeiről: így két főpispek addig tőrének énreámis, hogy fel
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V

Bornemisza

bölcsődalának

eleje

énekeskönyvében

kelleték jünem császár eleibe Szólyqmból. Elein azzal vádoltak
császár előtt, hogy oltárt rontottam és eretnek vagyok és ész
vesztő. Végre, hogy szembe kelek, azt kezdek kérdezni, miért
házasodtam meg, miért nem vettem tőlök fel az papságot, miért
az Ür vacsoráját kenyérrel szolgáltatom, miért azt nem imádta
tom. A szöveg karajára jegyzett 1564-es évszám idejét is ponto
san megjelöli. (P. IV. 864b.)
1

Talán rokona volna Bornemisza Péter annak a Bornemisza Bene
deknek, aki Imre vajda lányát, Balassi Margitot vette feleségül s így ma
gyar sógorság révén jutott volna a zólyomi k a p i t á n y szervitorai közé?

Oláh Miklós.

Oláh Miklós esztergomi érsek a folyamatban lévő Tridenti
Zsinat kívánságára már 1560 óta szorgalmasan szervezi és ren
dezi széthulló egyházát. 1560-ban pl. Nagyszombatban általános
házkutatást tartat és a polgárok gyanúsnak tetsző könyveit el
koboztatja. Minden április 23-ára, Szent Adalbert napjára, zsi
natot hív össze Nagyszombatba, melyre hol egyházmegyéje, hol
az egész ország papságát idézi.
A Szent Miklós-templomban azután a főesperesi jelentések
alapján minden megjelent lelkészt megvizsgál igazhitűsége és
feddhetetlensége szempontjából. A meg nem jelenőkkel szemben
szívós kitartással gyakran a világi karhatalmat is igénybe veszi.
Nem valószínű, hogy Bornemisza 1564. április 23-án a 4-ik
nagyszombati zsinaton megjelent volna. (A bányavárosok lelké
szei sem mentek el. ) Oláh érsek azért császári paranccsal maga,
1
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Oláh

Miklós

aláírásai.

illetve a császár elé idézteti, — bizonyára Bécsbe, — ahol mint
kancellárnak amúgyis legállandóbb tartózkodási helye volt.
Az udvarnál akkor éppen nagy változások állnak be: Ferdi
nánd érzi végének közeledtét. Április 23-án fiára, Miksára ru1

M . Könyvszemle 1910., 190. 1.
- Szvorényi M . : Synopsis Critico-Historica Decretorum Synodalium pro
Ecclesia Hungaro-Catholica editorum. Veszprém 1807, 208, 217. 1. Lányi—
Knauz i . m. 119. 1.
1562-ben írja Oláh a tridenti a t y á k n a k : „Minden évben tartok zsinatot,
de a m e g h í v o t t a k azzal az elhatározással jelennek meg, hogy inkább fog
nak a pápaságról, mint a vétkes életről lemondani. Azt is megtettem már,
hogy néhányat b e z á r a t t a m , néhányat elűztem, az eretnek és más t i l t o t t
k ö n y v e k e t elégettem, másokat rosszabb javadalomba helyeztem át, hogy
így a többit a rossz úttól elijesszem, — de minden hiába. Legfeljebb azt
nyertem, hogy akiket elűztem, azokat ott t a r t o t t á k a kegyurak és a birto
kos urak, vagy pedig á t p á r t o l t a k az eretnekekhez." (Kollányi F.: Oláh M .
Kat. Szemle 1888. 62. 1.)
Breznyik J.: A Selmecbányái ágost. hitv. evangélikus egyház és
lyceum t ö r t é n e t e . I . füzet, Selmecbánya 1883. 177. sköv., Ribini J.: Memorabilia Ecclesiae Aug. Conf. in Regno Hungáriáé, Pozsony 1787,1.195. sköv. 1.
3
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házzá a hatalmat s három hónapra bekövetkező haláláig
(július 25.) az államügyektől visszahúzódva, törődött testtel csak
lelke üdvösségével és egyháza sorsának kérdéseivel foglalkozik.
E hetekben (május 10.) érkezik Bécsbe IV. Pius pápa különleges
engedélye a kehely használatára a Német Birodalom, Magyar
ország és Csehország számára. Ferdinánd ezt a nagy diplomá
ciai sikerét június 10-én hirdetteti ki és Urbanus Julius gurki
püspökkel a nép nagy ujjongására a bécsi Szent István temp
lomban ünnepélyesen két szín alatt szolgáltatja a misét.
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3
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Vádak.

Bornemisza éppen e mozgalmas időkben kerül a császár,
illetve császárok elé. Első pillanatra meglepő, hogy Miksa, aki
— legalább még abban az időben — maga is rokonszenvezett a
reformációval, miért fordul ellene. Ez azonban érthető a vádak
egyik részéből: oltár rontás és úrvacsora szolgáltatása kenyérrel.
Ebből sakramentáriusságra lehet következtetni, tehát olyan
eretnekségre, amely ellenkezett a Miksa által is elismert Ágostai
Hitvallással.
Mivel a sakramentárizmust tételes törvény is tiltja, (1548:
XI. t.-c.) klerikus vádlók állami hatóság előtt nagy igyekezettel
bizonygatják vádlottjaiknak az Ágostai Hitvallástól eltérő
hitelveit.
Nem tudjuk, hogyan végződött a bécsi kihallgatás. Bántó
dása aligha esett, mert a következő időkben háborítatlanul végzi
tovább szolgálatát Balassi Jánosnál. A vádakból azonban fontos
életrajzi adatokat tudunk meg: házas, és protestáns helyen szen
telték pappá.
Ki volt első felesége, az biztonsággal nem állapítható meg,
mert 1578-ban már három felesége és öt gyermeke haláláról szá
mol be. Egyik közülök idősebb Poltári Soós János zólyomi al
ispánnak volt a testvére , aki tiszténél fogva is Balassi János
szűkebb környezetéhez tartozott.
Ami Oláh érseknek Bornemisza házasságára vonatkozó vád4
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Holtzmann i . m. 518. 1. — U. o. 514. 1.
Raupach B.: Erläutertes Evangelisches Oesterrich, Hamburg 1741.

64. 1.
4

P. I . előszavában említi mint „Fráter conjugis meae"-t.
Soós J á n o s később, — bizonyára B. J á n o s halála után, — Balassi
András nógrádi főispán szolgálatában N ó g r á d - m e g y e i alispán lett. 1584
húsvét másodnapjáról érdekes szemrehányó levele maradt fenn új gazdá
jához, amelyből régi ura iránti ragaszkodása is k i t ű n i k : „...1574.
eszten
dőtől fogva még szegény uramnak, Balassa Jánosnak
éltéhe először én5

ját illeti, az abban az időben nem jelentett semmi rendkívülit.
A korabeli visitationalis és zsinati jegyzőkönyvek tanúsága sze
rint akkor a Felvidék legtöbb papja házas volt, tekintet nélkül a
reformáció iránt elfoglalt álláspontjára, s a hívek sokkal többre
tartották ezt az új rendet a többiek concubinatusánál. (Ferdi
nánd tudta, miért kéri oly állhatatosan a Tridenti Zsinattól a coelibatus felfüggesztését!)
Derecskey János főesperes Mihály árvanagyfalusi plébánost
pl. még az esperesi tisztében is megrősíti, pedig tudja róla, hogy
házas és némely urat két szín alatt áldoztat.
A papságra vonatkozó vád nem okozhat meglepetést: a
Feledi Lestárt kioktató és bécsi szállásán prédikáló diák aligha
vehette pápás püspöktől a papságot, — a római egyház viszont
sohasem ismerhette el a protestáns papszenteléseket.
Sajnos nem tudjuk, hogy Bornemisza ordinációja hol tör
tént. Talán valamely német egyetemen, talán a sziléziai Briegben,
amelynek konzisztóriuma évtizedeken át számos felvidéki lel
készt avatott.
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nékem az vármegye
könyörgésemre,
hogy Soos László fiamot
rabságból
megszabadítottam
vala, az én
drága,
kegyelmes,
bizodalmas
uram, Balassa
János
engedvén
az én hozzám való jókedvéből,
miért

Poltári

Soós

János

alispán

aláírása.

az vit. nemes uraim jószágából
az én régi szolgálatomat
meg
tekintvén,
engedének
minden portából 25 pénzt..."
András azonban nem engedi ezt
jószágaiból kivenni, azért elszántan folytatja: „Én búcsús akarok
lennem
és tovább nem akarok köteles lenni. Válasszon
Nagyságod
szolgát én
helyemben. Mert nem állítom, hogy az országban oly viceispán volna, ki
ennyi ideig mint én heába szolgált volna; ki se főispánjától,
se
vármegyé
jétől fizetést
nem vett volna..."
(Orsz. Lt. Balassiana 1584—1600 év
nélkül.)
V. Ö. Kollányi: Zsinati b í r ó s á g o k 1561-ben. Magyar Sión 1895.
Acta Visit. An. 1559—61. Prímási lt. ( L á n y i - K n a u z 112. 1.)
Ezt a briegi konzisztóriumot I I . Frigyes (1495—1547) Liegnitz—
Brieg—Wohlau-i sziléziai duodec fejedelem szervezte wittenbergi mintára.
I I . G y ö r g y briegi herceg alatt (1547—86) és utána is bámulatos tekintélyre
tett szert nemcsak Sziléziában, hanem Morva- és M a g y a r o r s z á g o n is.
(V, ö. Loesche: Gesch. d. Prot, in Österreich, Lipcse Bécs 1930., 466, Ribini
Joannes.: Memorabilia Ecclesiae Augustanae Confessionis in Regno Hun
gáriáé I . Pozsony 1787, 242. I . , M . P r o t . E g y h á z t ö r t é n e t A d a t t á r X V . 44,45.1.)
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Utazások.

Bornemisza Balassi János kíséretében vagy küldetésében
sokhelyütt megfordul. Találkozunk vele Németújvárt,
(bizo
nyára a Batthyányak udvaránál), meg Ungvárt, Balassi Menyhárt
és a császári főkapitány, Schwendi Lázár társaságában. (Fol.P.
Előszó.)
A két nagy katona emléke még évek múlva is elevenen él
benne.
Alighanem ez útja alkalmából szállhatott meg újból kiröpítő
fészkén, Husztnak várában, Egy Balázs nevű itteni prédikátor
ról is megemlékezik. (P.IV.910.1.) (Lehetséges azonban, hogy
mindkét emlék az 1556-os időkből való.)
Gyakran fordulhatott meg már akkor Nagyszombatban is,
1

2
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Balassi Menyhért

aláírása.

ahol patrónusának nemesi háza volt. E városba prédikátorok is
járnak, magánházaknál prédikálnak, gyóntatnak, esketnek, amint
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E g y szerzetesnek balul sikerült prédikációját mesélvén el hozzá
fűzi a k a r a j á n : Németújvárba
Fráter Mihály beszélte. (P. IV. 851. 1.)
Schwendi Lázár 1564-ben lépett Miksa szolgálatába mint felső
m a g y a r o r s z á g i főkapitány. 1565-ben elfoglalja Tokajt, Szerencset és Nagy
váradot, a következő évben betegen védi Kassa vidékét. 1567-ben beveszi
Szatmár, Munkács és Huszt várát. 1568-ban elnököl az evangélikusok kas
sai zsinatán. A török b é k e beálltával 1569-ben visszamegy Németországba,
ö maga, miként császári ura, nem csatlakozott a reformációhoz, de a
katolikus reformpárthoz tartozott és nagy megértést t a n ú s í t o t t - a refor
máció iránt. A teljes, kölcsönös vallásszabadság elvét vallotta, megelőzvén
ezzel k é t évszázaddal k o r á t . (Loesche: i . m. 26. 46. 1., Alig. Deutsche Biog
raphie 33. kötet és W. v. J a n k ó : Lazarus Freiherr von Schwendi.)
P. IV. 286. 1. Láttam imez szörnyű
dolgotis Huszt várába
szálláskort, hogy az régi részeges
katonák,
darabontok annyira meg vesztek
a büdös hústúl és fekete nyúlós bortúl, hogy mind kezek, lábak le csügge
dett és minden foguk meg indult.
2
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azt Oláh érsek tiltakozásából tudjuk. Huszár Gállal, aki ezídőtt
itt működhetett, régi kapcsolatait újból felvehette.
Bornemisza poétái hajlamainak is enged megint: 1567-ben
írja énekét az Isten városáról. Ez a versezete Zólyomban készült.
A 330 soros ének tárgya ugyanaz, mint az egyharmadnyi terje
delmű Huszton készült Cantio Szent János látásáról. Versfői e
mondatot rejtik: Balassi Jánosnak és Sulok Annának
prédikátora
Bornemisza Péter Christus nevével inti ez világot az idvösséges
életre. — Itt látogatja meg az a Jeruzsálembe zarándokló olasz
is, akiről egy helyütt bővebben emlékezik. (P. IV. 851.1.)
2

Az 1569-i országgyűlés.

Ura környezetében nyilván megkülönböztetett helyzete lehe
tett, mert még az országgyűlésre is magával viszi.
Vájjon részt vett-e az 1567. júniusi diétán, amelyen a pápai
nuncius, Biglia Menyhért egy eretnek tanítót önhatalmúan bör
tönbe vettetett, nem tudjuk, de találkozunk vele a gazdája szá
mára oly végzetes 1569. évi őszi gyűlésen.
Már egy évvel előbb kósza hírek járnak egy magyarországi
Habsburg-ellenes összeesküvésről, amelynek élén Balassi Jánost
3

Balassi János

aláírása.

és sógorát, Dobó Istvánt, a vén egri hőst emlegetik. A magya
rokra mindig gyanakvó Miksa hitelt ad a szóbeszédnek s tapin
tatlan nyomozásával annyira elkedvetleníti a teljesen ártatlan
Balassit, hogy az még 1568 novemberében lemond a zólyomi
kapitányságról.
A következő országgyűlés 1569 augusztusában kezdődik és
1

1564. aug. 23. Pozsonytól. Stelczer J. C : Geschichtl. D a r s t e l l u n g . . .
der ev. Gemeinden... der Freistadt Tyrnau. Pest 1870, 112. 1.
1565. jan. 28-án egy Miksával aláíratott rendelet követeli bizonyos
Gallus eretnek elbocsátását. (Stelczer i . m. 112. 1.)
L. F r a k n ó i : M . orsz. egyh. és polit. összeköttetései a római Szent
székkel I I I . Bp 1903. 148 1.
2
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egészen november közepéig tart. Ez idő alatt Bornemisza Po
zsonyban lázas tevékenységbe fog. Nagyszabású vállalkozás meg
valósításán fáradozik: pártfogókat és előfizetőket gyűjt terjedel
mes, egész évre szóló prédikáció-sorozat kiadása számára.
Postillatervek.

A nagyszombati városi levéltár őriz egy becses levelet, amely
ből sok részletet tudunk meg ez ügy állásáról. Szeptember 20-án
ezzel fordul Bornemisza a szombati tanácshoz: írtam énis egy
postillát, kibe az szokott evangeliomokat nagy bűén és oly nyil
ván meg magyaráztam, hogy akár mel falubeli parasztságis könynyen meg értheti, kit azértis míeltem, hogy csak egy gyermek olvasásárais sokan tanulhassanak. Tudom kedig, hogy ott kegyel
metek köztis sokan vadnak, kik ezféle tanúságot éheznek. De
miérthogy közönséges jóra közönséges segítséget kéván az Ür
Isten, sok jámborok ajánlották magokat nem csak az urak kö
zül, de az nemesség közülis, nímely ötven forinttalis. Az könnek kedig
ki nyomtatása
többre
menne ezer
forintnális, mert közel
háromszáz
árkuson
vagyon.
Annak okáért adák tanácsul, hogy tikegyelmeteknek
kö
nyörgenek valami segítségért.
... A könyv itt velem vagyon Posonba. Látta Marthon
uramis, az kegyelmetek atyjafia. Rövidnap odamegyek Szom
batba, ott meg láthatja tikegyelmetekis.
Most csak azért írok
idején, hogy midőn oda kegyelmetekhez menendek, azkorra meg
ne késlelne kegyelmetek, mert ott semmit sem
késhetem...
Datum Poson 20. Septembris Anno 1569 Bornemisza Péter
Zóliomba Balassi János
prédikátora.
Háromszáz árkusos kézirat, ezer forintot meghaladó költ
ség! Erős hitűnek kellett lennie annak, aki ilyen munkába bele
mert vágni, és nem kis befolyású embernek, aki ezt a nagy pénzt
erre a célra össze tudta hozni. (Huszár Gál évi fizetése 1554-ben
magyaróvári prédikátor korában 25 forint volt!)
A nyolc forinttal külföldet járó diák ugyancsak kibontako
zott már, hogy urak és nemesek törökveréses szűk időben ennyire
szolgálatára állanak, és tekintélyükre tartó városi tanácsok ilyen
előkészítő leveleket készséggel fogadnak tőle!
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Történelmi Tár 1878., 384. 1.
Gulyás P.: i . m. 112.

Országgyűlés prédikátora.

De még egyéb merészségre ís vállalkozott: pártfogójának
nem kis ijedségére az ország minden részéből összesereglett ren
deknek magán a gyűlésen mindenött prédikált. — Mivel templo
mot az óvatos pozsonyiak aligha bocsátottak rendelkezésére,
bizonyára a különböző tanácskozási termekben hirdette az ígét.
Ha Bécsben szállásán tudott prédikálni, miért ne tehette volna
a pozsonyi gyűléstermekben is. Hiszen az alsóausztriai urak és
lovagok már több éve tartottak rendszeresen evangélikus isten
tiszteletet Bécsben a rendek házában.
Miksa azonban klerikus főtisztviselőire való tekintettel til
totta, s még inkább tiltotta Balassi János, aki a császár indulatát
nem akarta még jobban maga ellen fordítani.
Én láttam pozsonyi gyűlésben oly urat, — írja később maga
Bornemisza, — ki az ő prédikátorát tiltotta, hogy ne prédikállana

ott Posonba, császár ott lévén és az Bál pispeki. De amaz tudván
tisztit és az Ür Isten akaratját, mindenött prédikált. Ez miatt,az
ő ura röttegett és az prédikációra sem ment, és magát nagy erő
sen mentötte. Az prédikátort Isten onnét nagy szép békességvei
el eresztötte, — ő kedig, amitől félt, meg találta, mert meg fo
gatott valami hamis okkal. (P.V.48b.l.)
Nagy napok voltak ezek Bornemisza számára. Együtt az
ország királysági részének színe-java. A főpapságon kívül urak
és nemesek, úgyszólván valamennyien az új hiten. Bizonyára
tüntető figyelemmel hallgatják a merész prédikátort. — Későbbi
többezer levélnyi hatalmas könyvsorozatának áldozatos támo
gatói csaknem mind itt vannak: a Balassiak közül János, fiával
Bálinttal; András, Imre fia, a nógrádi főispán; a fiatal István, az
elhunyt Menyhárt fia, aki csak két éve szabadult erdélyi fogsá-
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gából; a Bánffyak közül László, Miklós, Bálint és Ferenc;
Batthyány Boldizsár, Bocskai György és Dobó István, Forgách
Simon, a kiskorú Nádasdi Ferenc, Révai Ferenc, Enyingi Török
Ferenc, Salm Ecchius és Julius grófok, Thurzó Ferenc és Elek,
Ungnád Kristóf, Zay Ferenc és mások. De ott vannak ellenfelei is:
Verancsics, az új érsek, Bornemisza Pál erdélyi püspök, nyitrai
adminisztrátor és királyi helytartó; Draskovics György zágrábi
püspök, horvát bán; Listhy János veszprémi püspök és kancellár;
Bornemisza György csanádi püspök, a szepesi kamara elnöke,
Radéci János váradi, Újlaki János váci, Fejérkövi István tiníni
püspök, — és mint új ember, leendő legnagyobb ellenfele:
Telegdi Miklós, az esztergomi káptalan második küldötte.
Bornemisza későbbi írásaiban újból meg újból felvillan e
gyűlés emléke:
Fráter Ferenc Posonban nagy ravaszul oltalmazza vala,
hogy az ő miséjek és a szentekhez való imádkozások nem bál
ványimádás. Hanem, mond, az te telhetetlenséged
és pénzen való
bizodalmod az. Csak
alig
tarthattam
magam,
hogy
mind érsek,
pispek
és urak előtt
ellene
nem
szólék.
Mert az egy mellett el hadta a többit. Ezis, amazokis bálványozások! (P. IV. 851b. 1.)
Más helyen valami kínos incidens fanyar emlékét idézi:
Keservesen néztem szegény Maximilianus császárrais azért, hogy
posoni gyűlésben három bolondval nagy édesdeden mind el terecsélt asztala fölött; mihent engem megláta, ottan el külde előle,
azért, hogy az ország előtt az gyűlésben prédikáltam és tiltását
meg nem fogadtam az ő pap tanácsi szerint. — Vajha az fejede
lemnek hiv tanács adói volnának! (P. IV. 862.1.)
2

Balassi és Dobó fogsága.

Bornemiszát fölöslegesen féltették: semmi bántódása nem
esett. Bizonyára olyan volt a hatalmi helyzet, hogy sem érsek,
sem helytartó és kancellár nem mertek hozzá nyúlni és az inkább
csak tekintély szempontjából barátságtalan Miksa sem tartotta
bölcsnek a kedélyek izgatását. — Annál nagyobb kellemetlenség
érte azonban urát, Balassi Jánost: — az országgyűlés utolsó nap
ján, október 12-én, Dobó Istvánnal együtt hazaárulás címén
elfogják.
1
2

Magyar Nyelv 1928. 117. 1.
Kovachich: Sciptores Minores 224. !.

A megdöbbent rendek hiába ajánlanak kezeseket és nagy
összegű óvadékot, Miksa, a birtokába jutott levelek alapján,
hajthatatlan marad. Az ki martaléknak vetett az fejedelem elibe,
ő maga fogatott, írja Bornemisza s a margón ismét jelzi az alkal
mat: 1569. (Fol.P.X. 1.)
Az országgyűlés nyomott hangulatban szétoszlik, a nélkül,
hogy segíthetne. Az öreg Dobó és Balassi János fogságban ma
rad, sőt visszatartják bilincsbe verve utóbbinak fiát, a 15 eszten
dős Bálintot is.
Csak esztendők múlva igazolódik be, hogy a két főurat ár
tatlanul vetették tömlöcbe.
1

Ruszkai

Dobó

István

barsi főispán

aláírása.

Menekülés.

Balassi János azonban ezt már nem várta be: 1570. március
9-e táján este felesége segítségével börtönéből, a kibontott falon
keresztül megszökött. —
Az prédikátort Isten onnét nagy szép békességvei el eresztötte, — ő kedig, amitől félt, meg találta, mert meg fogatott
valami hamis okkal. Kit mindazáltal Ő Szent Felsége mégis sza
badított, mert sok jóval volt az ő igéje hirdetőinek.
Csakhogy
tanitani akarta az igaz vallástételre (mivel nem ment a prédiká
cióra és magát mentette) és hogy meg ismerje az földi fogság
ban, mint járnak azok, kik az Krisztus lelki fogságára
esnék.
(P.V.48b.l.)
Más helyen többet is megtudunk Bornemiszától: így (t. i .
mint Damascenus János levélhamisító tanítványa) cselekedett
egy lator kenderesi' és egy úr János Balassi Jánossal. Az kenderesi rútul vésze azon udvarnak tömlöcébe kínzása miatt, /mez
2
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Schulek T.: Prot. Szemle 1936., 492. sköv. 1.
- Úgylátszik megvetése jeléül írja nevét következetesen

kis

k-val.

utálatos, rút, fertelmes életű és nem becsületes, noha zászlós úr
neve. Ki mint járjon, meg mutatja Isten, csak várd továbo.
(P.IV.861.1.)
Valóban egy Kenderesi István nevű szélhámos papnak lettek
az áldozatai, aki a leleszi prépostságra vágyott és mindenféle
hamisításokkal törekedett célja felé. — Az úr János pedig
Rueber János kassai kapitány, vagy Krusith János főispán volt.
Balassi tehát elmenekült. Először Felső-Magyarországon
lappangott, azután kibujdosott Lengyelországba. Teuffenbach
Kristóf császári főtiszt parancsot kap feleségének és gyermeinek
elfogatására. Ez ugyan nem sikerül, de Liptóujvárt ostrommal
elfoglalja.
>
Semmi kétségünk nem lehet affelől, hogy Bornemisza, akit
Zólyomból ez alkalommal szintén elkergetnek, e nehéz időben
hűséges osztályosa marad a vad módjára üldözött családnak.
Az a szoros kapcsolat, amely még évek multán is Balassi János
hoz fűzi, — amikor pedig már régen más patrónus alatt műkö
dik, — bizonyára e szolgálatok hűségén kovácsolódott.
1
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A Füves Kertecske.

Megható jele ennek az a kis könyv, amely 1572-ben, Krak
kóban lát napvilágot Balassi Bálint neve alatt: a Beteg
lelkek
nek való füves
kertecske.
Szerelmes szüleinek háborúságokban
való
vigasztalására
készült ez a fordítás Bock Mihálynak egy kevéssé ismert német
áhítatos könyve nyomán. Valóban Bálint fordította-e, vagy Bor
nemisza munkája és csak gyengéd figyelmességből adta-e rá az
ifjú Balassi nevét, vagy együtt készítették, — már bajosan álla-
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Ez a h o r v á t származású kalandor e g y a r á n t k é m k e d e t t mind a fényes
porta, mind a bécsi udvar számára. Még 1572-ben is működött. (Takács:
Rajzok I . 192. 1.) Hamisításai Majlád Gábor fogarasi ügye révén derültek
ki s végül is börtönben fejezte be dicstelen életét.
Stephanus Kenderesius Capronensis desertor sacerdotii et patriae
proditor obstricante Joanne Rubero et Krusithio in perniciem Balassae et
Dobonis f i n x i t et sigilla, mille fraudum artifex, falso sculpsit. (Ev. Egyet.
Lt. I . a 3 Notationes M . J. Bocatii 39. 1.) — Nem egészen világos Bor
nemisza vélekedése, ha az Rueberre vonatkozik. Nehezen egyeztethető
ugyanis össze azzal a képpel, amelyet Ráth G y ö r g y rajzol róla. (Századok
1895, 232. sköv. 1.)
Az u. n. Dobó—Balassa-féle összeeskövés részletes t ö r t é n e t é t 1.
Károlyi Á r p á d t ó l : Századok 1879, 398 sköv. 1. Rövidebben Dézsinél: Ba
lassa Bálint minden munkái. I. Bp. év. n. XVIII—XX. 1.
2
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4 Füves Kertecske

unikum példányának

címlapja.

pítható meg. Tény az, hogy 1577-b»m Bornemisza maga is kiadja,
mint a „Négy Könyvecske" negyedik t a g j á t .
Mindenesetre a hű udvari prédikátor volt kezdeményezője,
hogy a megpróbált család e vígasztalásban részesüljön.
Helyzetük egyébként nyár végére már erősen enyhül. Balassi
Jánosné Károly főherceg rendeléséből engedélyt nyer arra, hogy
ingóságaikat Újvárból elvihesse, főleg pedig, hogy visszakapja
Pozsonyban bilincsek közt sínylődő fiát. A teljes császári ke^
1

2

Sulyok

Anna kezeírása

urához

írt

levelén.

gyelem János számára azonban még jóidéig késik. Csak 1572
tavaszán jelennek meg a legfelsőbb kegybe való visszafogadás
ról szóló kéziratok.
Dobó István csak akkor szabadul fogságból. De a méltatlan
viszontagságok annyira megviselték az egri hős testét-lelkét,
hogy rövidesen örökre lehunyja szemét.
3
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1580-ban Bártfán, 1584-ben Detrekőn, 1593-ban Siezen és 1643-ban
Gyulafehérvárt jelent meg újabb kiadásban, m í g német eredetijének csak
két kibocsátásáról tudunk. (1562 és 1590) V. ö. Czóbel E. tanulmányát
(Egyet: Philól. Közi. .1910, 607. sköv. 1.), aki elsőnek ismerte fél a krakkói
meg a Bornemisza- és az u. n. Sibolti-féle k ö n y v e k azonosságát. — L. m é g
Jöchernél Bock Michaelt és Thienemann T.: A X V I . és X V I I . századi iro
dalmunk n é m e t forrásai. (írod. Tört. Közi. 1922, 75. 1.)
Schulek: Prot. Szemle 1936., 493. sköv. 1.
1572. márc. 23., ápr. 15., jún, 14. F r a k n ó i i . m. V. 314. és Dézsi
j . m . L X . 1.
2
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Balassi János rehabilitására az udvar némi igyekezetet mu
tat: Rudolf koronázásán tartott ünnepségeken Bálint fiát több
ízben szerepeltetik és étekfogói címmel is felruházzák. (Apja
két évre rá főajtónálló lesz!)
Ekkor azonban Bornemisza Péter már nem tartozik a zó
lyomi udvar népéhez: egy évvel hamarább Salm Julius gróf biro
dalmában, a vágparti Galgócon, Nyitra megyében, talált prédi
kátori szolgálatot.
1

A Salmok.
A M a g y a r o r s z á g o n 1563-ban indigenátust szerzett Salrh grófok
német
dinasztikus ősnemes családból származnak, amely eredetét a I X . századig
vezeti vissza.
..' •
Hazánkba elsőnek ///. Miklós került; a Habsburgok hűséges hadve
zére és Ferdinánd segítsége János király ellen. — Ez volt Bécs hős védel
mezője 1529-ben Szolimán első ostromakor. Legidősebb fia IV.
Miklós
mint császári fővezér és helytartó m á r huzamosan t a r t ó z k o d o t t Magyar
országon. Ennek második felsége Felsőlindvai Széchi Tamásnak
egyetlen
leánya, Margit volt, akit 1540-ben vett el Pozsonyban. Mint császári titkos
tanácsos, főkamarásmester, az aranygyapjasrend lovagja halt meg 1550-ben
Egerben. O t t is temették el a székesegyházban.
Öccse, Farkas 1540—55 passaui püspök volt; egyik húga, Margit I V .
Henrik reussi herceg, meisseni várgrófnak volt felesége.
IV. Miklósnak első házasságából származó három fiát: V.
Miklóst
Ecchiust és Júliust az 1563. évi országgyűlés apjuk érdemeire való tekin
tettel honfiúsította. ( L X X V I I . t. c.)
Életüknek jórészét csakugyan M a g y a r o r s z á g o n is töltötték, több
nyire birodalmi német csapatok vezérletében; s mint a legtöbb indigénát,
a Habsburgok kegye őket is számos magyar zászlósúri m é l t ó s á g g a l hal
mozta el. így Miklós trencséni főispán, generális, császári h e l y t a r t ó , kani
zsai parancsnok és 1574-től pozsonyi gróf is volt. ( f 1580-ban Nagykani2

;
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1

Dézsi i . m. X X I . 1.
Wiederich Pfalzgrraf zu Aachen (877—926). A család évszázadokon
keresztül a Rajna felső folyása táján székel. Ausztriába I I I . Miklós telepedik
le (1458—1529) „Graf zu Salm und Neuburg am Inn." — (A családtörténeti
adatok főforrása: Siebmacher: Wappenbuch. Der Niederösterreichische
Ständische Adel I I . 19. sköv. 1.)
Életrajzát 1. Hormayr és Mednyansky: Taschenbuch für die vater
ländische Geschichte I V . évf. Bécs 1823, 52. sköv. 1. (Házasságkötésének i t t
megadott éve (1521!) azonban nem felelhet meg a valóságnak.)
2
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zsán, e l t e m e t t é k Bécsben Szent Dorottya templomában.) Mindkét felesége
német asszony.
Ecchius (Eggen) közelebb áll a m a g y a r s á g h o z . M á r fiatalon pozsonyi
gróf lesz, majd Győr várának és 1571-ben a dunántúli hadaknak nagy tekin
télyű f ő k a p i t á n y a . Jól beszélt magyarul és maguk a magyar vármegyék,
főrendek s ü r g e t t é k főkapitányi kinevezését.
Első felesége osztrák (Pernstein Katalin grófnő f 1571. május 14.),
a második Enyingi Török Ferenc ( f 1571. február) özvegye, Gúthy
Országh
Borbála. (Ecchius is szolgálati helyén G y ő r ö t t hal meg 1574-ben, és őt is
a bécsi Szent Dorottya templomában temetik.
Julius (szül. 1531.) miként k é t bátyja, szintén birlodalmi udvari taná
csos, de katonai vagy közhivatali tisztet nem igen töltött be. Ügy látszik,
főleg óriási kiterjedésű jószágainak g y a r a p í t á s á r a fordítja idejét, erejét.
Első felesége magyar asszony v o l t : Thurzó Elek országbíró leánya, Erzsé
bet, (előbb özv. Pernstein Jaroslávné és özv. Ungnad Ádámné, t 1573 nov.
29.), második felesége osztrák, Dietrichstein Anna bárónő ( f 1586 első
felében). Julius gróf 1595-ig volt életben s Bécsben temették ő t is test
vérei mellé.
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Galgóc.

Bornemiszát a Salmok, ha korábbról nem, akkor az 1569-i
pozsonyi országgyűlésről bizonyosan ismerték, de ismerhették
Julius gróf feleségének rokonsága révén is, mivel Balassi Meny-

1

Magyar viszonylatban akkor szokatlan nagyúri életstílusát, amely
egyébként öccsére Júliusra is jellemző, érdekesen tükrözi annak a rendelet
nek hangja, amelyet 1569. március 31-én a p o l g á r d i a k r a és battyányiakra
bocsátott: Mi gróf Eckius Salmi és Neuburgi, az hatalmas római
csá
szárnak tanácsa és főhelylartója
Győrött, hagyjuk és parancsoljuk
nektek
polgárdiak
és battyányiak,
hogy azminemű
újonnan lett romlás esett az
palotai palánkon, mindiárast reá gyűljetek
és meg csináljátok; mert stb ..
(Takáts S.: Raizok I I . 81. sköv. 1.)
T a k á t s S.: Magy. nagyasszonyok Bp. 1926, 214. sköv. u. a. A török
hódoltság k o r á b a n . (Rajzok I V . ) Bp. 1928, 366. sköv. 1.
Hogy k o r t á r s a i mennyire magyar hősnek tartották, arra jellemző
Rákóczi M á r t o n n a k disztichonja 1574-ből:
2

3

Hungarus ut fieret si non ultro ipse petisset
Salminodes, claris Ecchius ortus avis
Sponte petiturum Regnum fűit atque coloni
Hungarus ut vellet Salomnides fieri
Tantis si meritis, tanta spe t o l l i t in ipsum
Hungaricae gentis tantus habetur amor.
(ApDonvi Hungarica I . No. 459. 212. 1.) — V . ö. Verancsics Antal: ö s z szes munkái X I . 64: Comitem Ecchium ad hanc praefecturam censerem esse
promovendum, quum aliopuin ipse sit iam Hungarus.
Első házassáea révén teméntelen vagyonnak, Sempte, Szered, Gal
góc, Temetvény és Richnó várainak lett szabados ura, amihez m é g ausztriai
és mostoha anyja révén örökölt dunántúli birtokok kerültek (Neuburg
Peilstein. Felsőlindva, zálogjogon Borostyánkő, Stomfa stb.). — Felesége
Thurzó Erzsébet egyébként mostoha anyjának, Széchy Margitnak féltest
vére volt: mindkettőnek közös anyja Széchy Tamásnak, majd Thurzó Elek
4

nek volt a felesége.

hártnak is Thurzó-lány volt a felesége: Salmné Thurzó Erzsébet
nek másod-unokatestvére, Thurzó Anna.
Mindenesetre ők hívták Bornemiszát a galgóci gyülekezet
hez, amely Thurzó Erzsébet kezével származott Salm Júliusra. —
Üj munkakörét készséggel kellett vállalnia, mert Balassi Jánosnénak nem maradhatott tovább terhére. Alighanem már 1570-ben
elfoglalja hivatalát.
1561-ben az akkori, Oláh Miklós által szervezett zsinati bíró
ság megállapítása szerint Galgóc esperes plébánosa, Pál, jó kato
likus és nőtlen, hasonlóképen a kórház lelkész igazgatója is.
1562-ben Johannes Sibolthy Tholnensis parochus Hungarus Galgotziensis-ről tudunk a korabeli tized jegyzékek alapján. 1570
táján viruló protestáns szellemű iskolája van, amelyet Nayk
Sztanizlausz igazgat.
Bornemiszára itt még sok reformátori munka várt, bár a
háromnyelvű községben bizonyára csak a magyarok gondozása
tartozott reá.
E mellett azonban maradhatott elég ideje félbehagyott régi
nagy vállalkozásának, a postillák kiadásának megkezdésére is.
Midőn húsz mélyföldön
kergetnének
Zólyombanis,
Isten
szinte orrok eleibe két mélyföldre hoza és itt akará, hogy az
nyomtatást el kezdjem. (P. IV. 863b. 1.)
A húsz mérföldre való száműzetés általános szokás volt a
be nem hódoló eretnekek számára, az orrok eleibe alatt pedig
az esztergomi káptalan orrát értette, amely azóta, hogy Telegdi
Miklóst Verancsics érsek nagypréposttá nevezte ki, ismét buzgó
eretneküldözővé lett.
Midőn Bécshöz 32 mélyföldnyireis erősen reám törnének az
papi fejedelmek az fejedelem parancsolatja által, az Isten szin
ten csak két mélyföldre taszita, hol nyolc esztendeig sok népeket
építtete az egész tartományban általam. (P.V.hhhhij.)
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Salm Ecchiusné temetése.

Galgóci szolgálata idején ismét Pozsonyban látjuk, éspedig
megint prédikálni. Ezúttal azonban a Salm családot ért szokat
lan tragédia adott rá okot: Groff Ekné, nagy nemzet és nagy úr
felesége, ő maga szivébe ütötte az kést. Énis prédikáltam az te1

„ D i u i s s i m u s cum benedictione Dei (Kollányi F. Magyar Sión, 1895,
89, 90 1.)
Prot. Egyh. Tört. Adattár V I I . ' 19." 1: — - P r ó n a y — S t r ó m p : i . m. 52.1.
* Verancsics A.: V I I I . 144. sköv. 1,
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metésen az sok népért, kik rajta voltak, Antal érsek és pispekek
ott lévén. (P. IV. 887b. 1.)
Salm Ecchiusné Pernstein Katalin grófnő 1571. május 14-én
halt meg, temetése tehát röviddel utána történt.
Ez a temetés nemcsak a Salmok vallási meggyőződésének
és hitvalló bátorságának bizonysága, hanem Bornemisza megbecsültetésének is jele, különben nem hívták volna éppen őt e
díszes főúri temetésre magyar nyelvű elparentálónak.
1

2

3

A postillák.

Galgóc Bornemiszának nem jelentette munkája súlypontját:
a postillák sajtó alá rendezése sokkal fontosabb feladat volt a
kis gyülekezet lelkipásztori ellátásánál.
Ezek közt igen nagy munkát vete reám Isten szándékom
ellen: hogy szegény
helyen,
gondviselő és oltalmazó
nélkül
és költség nélkül kezdete velem oly nyomtatást, kire egy nihány
ezer forint kellene. (P. V.hhhh//ij.)
A megkezdés lehetőségét nyomtatóműhelyével Huszár Gál
kínálta, k i akkor sok hányattatás után Komjátiban a Forgáchok
védelme alatt prédikátorkodik.
Huszár Gál.
A magyar reformációnak ez a fáradhatatlan munkása részben svájci
h a t á s o k alatt állott. Bullingerrel való kapcsolatai ismeretesek, de nincs
kizárva, hogy Genfben is megfordult, s talán éppen o t t sajátította el a
k ö n y v n y o m t a t á s t u d o m á n y á t ; legalább is erre utal sajtótermékein alkal
mazott mesterjegyének a genfi Crespin cégével való azonossága. (Gulyás
P. i . m. 248 és 268 1.)
M a g y a r ó v á r i p r é d i k á t o r s á g a idején (1554—60) szerezte be nyom
dáját, — i t t adta k i Sztárainak ismert komédiáját: Az igaz
papságnak
tikörét — és i t t fogadta magához Bornemiszát, aki, mint m á r láttuk,
:

1

Másutt bővebben is megemlékezik ez esetről: Láttam
egy gróf
nagy úr feleségét, kiről azt mondták, hogy hagymázban
lévén, késsel által
verte magát és ottan fel kiáltván monda: Jaj, mit mívelék.
És hogy az
Istent meg követte volna mindjárt, ki noha azon napon meg holt az ő maga
gyolkossága
miatt, de mégis azt Ítélték,
hogy Isten könyörgésére
meg
kegyelmezett,
ha Szent Fiába hitt. (Fol. P. CCCCCLXV. 1.)
Bornemisza az első idézet karaján ugyan azt írja, hogy Groff
Ekné
magát megöli 1572, de a nagy p o n t o s s á g g a l szerkesztett Siebmacher dá
tuma ennél megbízhatóbbnak látszik.
Alsó-Ausztriában a Salmok a protestantizmusnak erős oszlopai
voltak. Bécsben p r é d i k á t o r t tartottak és házi istentiszteleteikre a városi
p o l g á r s á g is eljárhatott, amint azt Chytraeus Dávid írja 1569 évi tapasz
talatai alapján. Nevezett m é g G y ő r b e is ellátogatott Ecchius grófhoz,
ausztriai egyházszervező munkája idején. (Loesche G.: Gesch. d. Prot i m
vormaligen u. neuen Österreich. Lipcse—Bécs 1930, 84, 1.)
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nem sokra rá kassai fogságából szabadította k i . Huszár Kassáról Debre
cenbe, majd 1562-ben Komáromba kerül, ahol különösen az ottani naszá
dosok tekintik pásztoruknak. Oláh Miklós azonban nemsokára elűzi.
1565-ben Nagyszombatban találkozunk vele, de onnan császári szóval
távolítják el. — E z u t á n egészen 1573-ig nem hallunk felőle. Abból, hogy
fiának Huszár Dávidnak akkor Nagyszombatban Dobos György házánál
nyilvános iskolája van, s ő maga 1573 március 11-én Forgách Imre és P e r é 1

3

3

Gímesi

Forgách

Imre

aláírása.
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nyi E r z s é b e t leányát kereszteli Gímes v á r á b a n , k ö v e t k e z t e t h e t ü n k arra,
hogy tartózkodási területe közel esik Bornemiszáéhoz. — Forgách Imre,
naplójának tanúsága szerint, huzamos kapcsolatra valló gyermeki ragasz
kodással lelkipásztorát tisztelte benne.
5

Bornemisza postilláinak nyomtatását még galgóci szolgálata
idején kezdte meg s folytatta Komjátiban akkor is, amikor a sze
rény galgóci magyar prédikátorságból a sokkal jelentősebb
Semptére távozott.
6

Sempte.

Időközben ugyanis meghalt Tuba Mihály, aki Salm Julius
gróf, helyesebben Thurzó Erzsébet székhelyén, Semptén, volt
lelkész. Helyébe két évi galgóci működése után, 1572-ben patró
nusai áthívták oda Bornemiszát.
1

Gulyás i . m. 119. I .
Stelczer i . m. 112. 1.
Gulyás i . m. 119. 1. Verancsics: X I . 254. 1.
K o m á r o m i A.: M . Könyvszemle 1888, 213. 1.
„Parens meus alter et amicus longe omnium carissimus, theologus
doctissimus, Evangelii Dei concionator fidelissimus et indefessus." (Komáromy A . : M . Könyvszemle 1888, 206 sköv. 1.)
L. P. I . ajánlását Thurzó E r s z é b e t n e k : Quia in Ecclesia Galgociensi,
deinde Semptauiensi, vestris oppidis, has contiones meas apud Hungaricae
nationis homines, eo tempore cum exprimerentur
habui.
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Sempte, ugyancsak a Vág mentén, jelentős hely volt akkori
ban. Sokadalom-pincéi egyedülvalók voltak. Vásárai messziről
vonzották az árusokat. Nagyszombat városa a török közelsége
címén nem egyszer akarta királyi szóval áttétetni azokat a maga
falai közé. A Vág túlsó partján fekvő Szereddel hajdan egy
községet alkotott, míg egyszer a szeszélyes folyó valamely ára
dása medret nem vágott magának a városka közepén keresz
tül. Szered és Sempte azután jóidéig cserefogalmak. A semptei várat a XVI. században Szerednek hívták. Bornemisza több
ször nevezi magát egyszerre semptei és szeredi lelkipásztornak.
Bornemisza tehát rendkívül kedvező helyre került. Két mér
földnyire Nagyszombattól, közel Nyitrához és Pozsonyhoz, fő
forgalmi útvonalon, s a mellett olyan patrónus védelme alatt, aki
biztosabb fedezetet jelentett a főpapsággal és főpapok által ve
zetett közigazgatással szemben, mint akármely lutheránus városi
tanács, vagy m a g y a r zászlós úr.
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Tuba Mihály.

Elődjéről, akinek tollából két szép egyházi ének maradt
fenn, Bornemisza elismeréssel és meleg részvéttel emlékezik
meg:
Vala egy Tuba Mihály itt én előttem prédikátor, kinek az ő
jámbor volta és kegyes tanyítása soknak igen becsületes
volt.
Ez életinek jobb részibe mind beteges volt, ki köszvénybe
gyöt
rődött mind halálig; sem kezével, sem lábával nem bírt. — Ennek
felőtte imez rettenetes háborúságais volt, hogy felesége
pökte
az türös fekélyek miatt és szemlátomást mással lakott. Mindaz
által ennyi keresztbenis nem szakadott el az Ür Istentűi, hanem
nyögött és könyörgött.
(P. IV. 818b. 1.)
6

Verancsics Antal és a tized.

Bornemisza, alighogy berendezkedett új szolgálati helyén,
a postillák kiadása mellett, mindjárt Galgócon, és még fokozot
tabban Semptén, másik nagy horderejű tevékenységbe is fogott,
1

Takáts S.: Rajzok I I I . Bp. 1917, 297. í.
-' Ben Res. 1575. V I . 26. Fol. 187.
Borovszky: M . orsz. vármegyéik és városai. Pozsony megye Bp.
1903, 116. 1.
P. I . Előszó vége. V. ö. Péchy Lukács gúnyversével Telegdi Fele
letében (158 1.). Petro Bornemisza depastori aliquando ecclesiarum Sempte.
ac Sered propositum.
Egy magyar mérföld 8354 méter.
Megteljesíté
az Atya Isten és Megértsétek
keresztyének.
R. M . K. T.
V I I , 201—204.
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amely szükségképpen összeütközésbe hozta Verancsics Antallal,
aki egri püspöksége után 1569 óta mint választott érsek töltötte
be az esztergomi prímási széket.
Egyelőre csak a jeleket látjuk:
Előbb Salm Julius, majd Balassi János, Thurzó Elek, Salm
Ecchius sorra megtagadják az egyházi tizednek szolgáltatását.
Az érseket, aki jövedelmeinek egyrészét bérbeadta, másik
részét a királynak volt kénytelen átengedni, s a mellett várfenn
tartásra is kötelezve volt (Érsekújvár!), ez felette kínosan
érintette.
Provisorainak utasítására a tizedszedők eddig a teljes tize
det behajtották, s csak ott hagyták vissza annak negyedét, a

Verancsics

Antal érsek

és kir. helytartó

aláírása.

quartát, ahol a plébános az ó-hitet vallotta, és az érseket egyházi
elöljárójának elismerte. Ez a rendszer eleinte inkább kedvezett a
reformáció terjedésének, mivel az érsek nehéz anyagi helyzeté
ben szabadjára hagyta a dolgok alakulását, hiszen ez bevételei
nek 33%-os növekedését jelentette. Azonban a parochusi jövede
lemnek megcsonkítása előbb-utóbb sérelmesnek bizonyult a
földesurakra nézve, akik mint patrónusok kötelességüknek tekin
tették papságuk anyagi megélhetésének biztosítását.
A reformáció terjedésével
a különféle
fraternitások,
archidiakonátusok önállósodásával az új közületeknek szükség
leteiről is gondoskodni kellett.
így történt, hogy a protestáns nagyurak a főesperesi quar
tát és itt-ott úgy látszik, a plébánosi sedecimát is visszatartották.
Már 1571. március 2-án panaszolja Verancsics Salm Július
nál, hogy S e m p t é n , G a l g ó c o n és S z e m p c e n a jobbágyok

1

íierri szolgáltatták be eddigi rend szerint boruk tizedét; nyáron
Lindvai nevű érseki provisor pedig már karhatalommal mer csak
Szempcen tizedet szedni, nem kis bosszúságot és kárt okozva
ezzel Julius grófnak.
Röviddel rá Balassi Jánosnál panaszkodik az érsek, amiért
nem gyűjteti össze jobbágyainak tizedét K é k k ő n , amint azt
provisora a tizedszedőknek meghagyta.
Két nap múlva meg Thurzó Eleknél kifogásolja annak ma
gatartását, hogy újításokat akar bevezetni a tized dolgában,
amelyek mind az országos, mind az isteni törvénnyel ellentétben
állanak és neki nem csekély kárt okoznak.
A következő télen Salm Ecchiusnál panaszkodik, hogy a
k o m á r o m i tizedet már harmadéve visszatartja.
1572. július 27-én és augusztus 12-én ismét Thurzó Eleknél
tiltakozik, mert a tized negyede a főesperest, — a b a j m ó c i
kerületben Kapornaki Mihályt, — illeti, a tizenhatod pedig csak
a római katolikus plébánosokat. A tized negyedével viszont
nem a földesúr, hanem kizáróan a püspök rendelkezik.
1572. augusztus 3-án pedig császári rendeletet bocsáttat Salm
Julius grófra, amiért az megtiltotta, hogy birtokain az érsek
tizedjét számbavétethesse a maga tizedszedőivel és a jobbá
gyokkal kijelölt gyűjtőhelyre szállíttassa, hanem azok a tize
det egyszerűen visszahagyják a földeken, igen nagy kárt okoz
ván ezzel a panaszló érseknek. S z e r e d e n pedig egyenest nem
engedték addig a tizedet elvinni, amíg a plébánosnak járó ne
gyedet a szeredi prédikátor számára ki nem hasítanák és ki nem
utalnák. Az érsek tizedszedői ezt megtagadták, „mivel a prédi
kátor eretnek tévelygések követője, az érseket elöljárójának,
amint kellene, el nem ismeri és neki ezért a tizedből semmiféle
törvényes rész, amely törvénytelen körülményből származnék,
nem jár, — sem annak fizetésére az országnak semmiféle jog-'
szabálya vagy rendelete a prelátusokat nem kötelezi." Erre a
szerediek megakadályozták a tized elszállítását, nagy kárt okoz
ván evvel is az érseknek.—A császár ezért elrendeli, hogy a job
bágyok a tizedet a kijelölt helyekre szállítsák és leszögezi, hogy
„nincsen törvény vagy dekrétom ebben az országunkban, amely
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Verancsics: X. 138. 1.
Verancsics levele júl. 4-én u. o. X. 222. 1.
Júl. 28-án, u. o. X. 260. 1.
Júl. 30-án, u. o. X. 265. 1.
1572. febr. 4-én, u. o. X I . 15. 1. — U. o. X I I . 283. 1.
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a prelátusok tizedéből valamely részt eretnek számára kihasíttatna..." „Ami pedig S z e r e d e t illeti, vagy egyéb birtokaidat,
ahol nincsen törvényes parochus vagy plébános, ott engedd az
egész és érintetlen tizedet régi szokás szerint a panaszló úr által
pontosan kivenni, s minden híjjá nélkül oda, ahova s panaszló
úrnak emberei akarják, szabadon és békésen elszállítani. Maga
dat pedig ne ártasd semmiképpen az egyházi javak és jövedelmek
dolgába, és ha mások is jogtalanul cselekednének, amint azt ítéle
tünk szerint a tieid tették, — hagyj fel vele és igyekezz azokat
is rendre b í r n i . . .
Lehetetlenség a főuraknak ez egyöntetű fellépésében nem
összebeszélést, illetve tudatos irányítottságot látni. Minden jel
arra mutat, hogy az értelmi szerző és irányító nem más, mint
Balassi Jánosnak volt udvari papja, jelenleg Thurzó Elek vejé
nek, Salm Julius grófnak prédikátora — Bornemisza Péter.
A viszony közte és az érsek között rohamosan romlik. 1571
vége felé még Bornemisza maga instanciázik Verancsicsnál vala
milyen, kétségkívül anyagi vonatkozású ügyben, amit az érsek
sima hangnemű levelében visszautasít, ügyesen megcsillogtatva
annak lehetőségét, hogy a kértnél többet is kaphatna, ha meg
felelő körülmények forognának fenn. E levélnek egyetlen hasz
nálható adata a dátum és címzés: 1571. december 18. és „Galgocziensi
Hereticus",
ami tehát kétségtelenné teszi Borne
miszának akkori tartózkodási helyét.
1572. február 4-én Verancsics már figyelmeztető levelet ír
Pozsonyból Salm Júliusnak, hogy kergesse el azt az eretnekei
környezetéből, aki bitorolja a papságot s őrizkedjék az általa
terjesztett poklosságtól.
Következő mozzanat az a „causa fiscalis", azaz közvádló ál
tal ellene indított per, amelynek emlékét az esztergomi prímási
levéltár őrzi. Több mint valószínű, hogy ez már a quarták viszszatartása, vagy egyéb egyházi adó körül forgott, bár a királyi
helytartó-érsek könnyen találhatott egyéb jogcímeket is egyházu l
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U. o. X I . 115. 1.
L. F ü g g e l é k és Verancsics X. 325. 1.
Haereticum istum, nulla iuris Evangelici legitime sacerdotem fac
tum extrudite e vestri medio et in posterum a lepra eius cavete. (Verancsics
X I . 16. 1.)
Esztergomi Prímási L t . Index Omnium Protocollorum Officii Vicariati Thyrnaviensis: „Bornemisza contra Petrum. Causa fiscalis. 1572, Fo!.
56, 57, 150, 169." — (Sajnos, csak az indexhez férhettem hozzá. A jelzett
jegyzőkönyv-kötet vagy elveszett, vagy lappang.)
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A betűk azonban újak, s nagy a valószínűség, hogy az egész
felszerelés a krakkói Wierzbieth Mátyástól való, aki szinte kizá
róan protestáns könyvek kiadásával foglalkozott, s akinél éppen
1572-ben jelenik meg Balassi Bálint neve alatt a „Beteg lelkeknek
való füves kertecske" is.
Az I. rész.

1573 október 1-én végre sok hánkódással elkészült a 476
leveles első kötet.
Szép okokért míeli ezt az Isten, hogy minden hasznos és
idvösséges munkát nagy fáradsággal szereztessen meg. Hogy az
munkás szüntelen az ő dolgába
segítségül híná az Úr Istent és
CXACOftJN.
midőn véghez vinné, ne magá
Hijomtattátott
Kjraly
nak, hanem az Úrnak tulajdoní
eo Fel fege Ni/omta*
taná és erről ő neki örömmel
hálát adna.
toija HPir^biétb
Énis sok ideje, hogy fá
Mathias aL
radtam
az egész
esztendő
tal.
által
való
prédikációknak
ifjl. e^te?ideohen.
meg írásával,
kinek
csak
az első részét is sok
költ
A Füves Kertecske
kolofonja.
séggel,
futosással
és hol
betegség
miatt, hol háborúság
miatt sok
törődéssel
vittem
végre, nem én, hanem bizony csak az Úr Isten, ki sok
képpen ugyan erővel készerített
reája. Még négy
ennyi
mint e könyv
vagyon
ide hátra. Aztis csak ő viheti végre.
Azért mind az elvött jóról méltó hálát adnunk, mind az követ
kezendő szükségünkről
méltó könyörgénünk.
(P. 1.460.1.)
Azután e megilletődött imádsággal fejezi be a nagy mű első részét:
Örök, mindenható
Atya s Ür isten, hálát adunk mindnyájan
te neked,
hogy ennyi nagy sok háborúság, röttegés, szidalom, szegénség és betegség
aiatt e postillának
első részét kegyelmesen
végre vitted. És
könyörgünk
te neked, hogy ez utánis tartsad, őrizzed, oltalmazzad az te neved dícsí
retire és plántáld be az te híveidnek
lelkek épületire és örök
idvösségökre. Azonképpen
könyörgünk
te Szent Fölségednek,
hogy az többi részinekis viseljed atyaiképpen
kegyelmesen
gondját.
Kiért te Szent
Fölségedet az te nagy sok véghetetlen
több jó téteméniddel
egyetembe
ezértis
tisztelhessünk
mind örökkön
örökké.
Amen.
Sok nehézség és küszködés emléke villódzik e sorok m ö g ö t t , ame
lyeknek közelebbi mibenlétéről azonban nem sokat tudunk.

Művét természetesen patrónusának, Salm Julius grófnak és
feleségének, Thurzó Erzsébetnek ajánlja, akiknek városában lelkészkedik. De olvasunk az előszóban más neveket is. Említésük
mindenesetre a mű költségeinek fedezésével függ össze. Szá
munkra ezek azért is fontosak, mert megtudjuk belőlük, kikkel
állott akkor közelebbi összeköttetésben. — Már most tart kap
csolatot későbbi bátor védelmezőjével, Alsólindvai Bánffy László
császár tanácsa és neje, Somi Borbálával, továbbá azelőtt való,
immár elhunyt úrnője asszonytestvérével, özv. Ruszkai Dobó
htvánné Sulyok Sárával, azonkívül Poltári Soós János zólyomi
1

mellet az o kegyelme
Nenycis Balaísi fanos vramne,az K. Sulyoc
Ana afzony,czudalatosaycatos vala az íften.
ncc igeienectauuiaíjba, Ki imar nyugfzicazokba.es moftei, az V r Itten ben es az 5 Jient
Fiába áícíus Chriftusba kitüi fzemtűl ízem
be bal es tanul Ina ma r,veghe tétlen 'őruendctesiokat.
Ezcc

A Postilla

I . részének

előszavából.
2

alispánnal, aki Bornemisza feleségének a testvére. (Ecchius és
Nicolaus említése talán csak udvariasság Julius gróffal
szemben.)
3

A többi rész.

A megkezdett könyvnyomtatás fokozott iramban halad to
vább. 1574. július 25-e táján megjelenik 730 levélen a postillák
második része. Ezt Bánffy Lászlóné Somi Borbálának ajánlotta.
A harmadik kötet 858 levelével még egy esztendőt sem várat
magára: 1575. április 2-án az is elhagyja a sajtót, Balassi András1

E nagyasszony különös mértékben vehette k i részét a költségek
viselésében, mert nemcsak a I I . k ö t e t e t ajánlotta neki Bornemisza, amelyre
közel ezer forintot költött, hanem a III.-nak előszavában is azt írja,
hogy mind az I . mind a I I . az ő segítségével jelent meg.
Insuper etiam nobilis et egregii praeclara eruditione et divina
mente praediti viri domini Joannis Soos de Poltar, saepius vice comitis
comitatus Veteris Zoliensis, fratris coniugis meae. Qui praeter expectationem, valde grato liberalique animo ut promulgarentur hae contiones
ultro ante alios non parvo subsidio venit.
Comes Ecchius natu maiore, Dominus Nicolaus natu iuniore.
2

a

A Postilla

Hí. részének

címlapja.

nak és neje, Méray Annának ajánlva. Hogy a következő, negye
dik kötet csak 1578. pünkösdjére jelenik meg — 937 levélen! —,
annak részben a közben kibocsátott kisebb művek: a „Négy
Könyvecske", az elveszett polemikus „Fejtegetés", az egyre
fokozódó egyházigazgatási és hadakozó tevéknysége, mindenek
fölött pedig a közben kitört borzalmas pestisjárvány voltak az
oka. Ezt a kötetet Enyingi Török Istvánkának,
özv. Salm
Ecchiusné Gúthi Országh Borbála fiának ajánlotta. A hatalmas
postilíaciklust befejező ötödik rész — 691 levélen — viszont
elég hamar, de annál viharosabb körülmények között jelenik meg
1579. február 22-én, miután egy a 243—359. levelekről készült
különlenyomat már 1578 augusztusában elhagyta a sajtót.
Ez utolsó rész dedikáció ja Ungnád Kristófnak
és felesége, Losonczi Annának szól.
íly nagyfokú nyomtató tevékenység egyedülálló korában.
Valósággal elképesztő és pusztán nyomdatechnikai szempontból
is óriási teljesítmény. Gulyás Pál számítása szerint a második
részből,kb. 75, a harmadikból már 107 levél szedése és nyomása
esik egy-egy hónapra. Bornemisza csak igen gyakorlott
könyvnyomtatók és könyvkötők segítségével érhetett el ekkora
teljesítményt.
1
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Gulyás i . m. 163. 1.

I I I .

SUPERINTENDENS.
rodalmi tevékenysége Bornemiszának csak
egyik elfoglaltságát képezte. Míg 3692 nagy
oktáv levélnyi, tehát mai számozás szerint
közel 7400 lapnyi prédikációját sajtó alá
rendezte és kiadta, azalatt idejének nagyobb
részét más feladatok foglalják le.
1574 április 24-ről fennmaradt egy levele,
amelyet Sopron város tanácsához intézett Beythe István prédi
kátor érdekében; ezt mint „Petrus Abstemius
Superintendens
et Servus Jesu Christi" írja alá, ami a legrégibb említése e
tisztjének,
Hogy ez mikor és k i által ruháztatott reá, és joghatósága
mely területre terjedt, azt jelenlegi adataink alapján pontosan
megállapítani nem tudjuk.
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Ez a szám az öt kötet levélszámainak összege, azonban korántsem
pontos, mert majd minden kötetben számozáshibákat találunk. így a Il.-ban
az 598. után 601 következik, az V.-ben viszont a 477—81 számok kétszer
következnek e g y m á s után. — Az 1584-i Fol. Post-ban meg az L X X V és
V I . között van egy LXXX levél stb.
S á r o s p a t a k i Füzetek 1860, 553, 1. — Beythe István az alsólindvai
papságból távozik Sopronba. M á r 1559-ben lett Bánffy János szervitora
s Beckó (Bolondóc) várában is szolgálta rövid ideig urát. Mikor B. János
fia Bánffy István és annak unokatestvére Bánffy László egy évi késleltetés
után végre elengedik Sopronba és az új tisztét 1574. húsvétján elfoglalja,
valamely igazoló bizonyítványt követelhettek tőle, talán felszentelését, ta
lán igazhitűségét illetően. Beythe ezt Bornemiszától kérte, aki, amint később
látni fogjuk, a beckói várúrral, Bánffy Lászlóval a legszorosabb lelki
pásztori kapcsolatban állott s aki a lindvai p r é d i k á t o r t bizonyára régtől
ismerte. (V. ö. Idők Tanuja 1865, 1131. I . , F a b ó A . : Beythe István életrajza.
Pest 1866. Payr S.: A dunántúli e g y h á z k e r ü l e t t ö r t é n e t e , Sopron, 1924.
417. 1. stb.) — Bánffy István nevével e g y é b k é n t éppen az ez évben megje
lenő I I . postillás k ö t e t előszavában is találkozunk.
Zárka J á n o s és Wietoris J o n a t á n igen figyelemreméltó kéziratuk
ban: Superintendentes Hungari Evangelico Lutherani qui praecipue Hungaricae Nationis Ecclesias curabant in tres Dioeceses d i s t r i b u t i . . . accurata
opera collecti per I . Z. et I . W . amicos et socios. Anno 1770 diebus Maii
2
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Az akkori patrónusi viszonyokat figyelembe véve, hatóköre
szoros összefüggésben állhatott a Thurzók, illetve Salmok ha
talmi sugarának területével és nagyjában fedhette Mátyusföldét,
ami akkor még túlnyomórészben magyarlakta területet jelentett,
de német és tót gyülekezeteket is magába foglalt.
Superintendensi hatalmának, területi körének megállapítá
sánál is nehezebb kérdés annak belső tartalma és a római egy
házhoz való viszonyának tisztázása.
1

A katolikus főpapság.

Tudjuk, hogy a reformáció hosszú ideig a római hierarchia
püspöki tagozatának érintetlenül hagyásával terjeszkedett a gyü
lekezetek között. A prédikátorok szó nélkül fizetik a püspöki
katedratikumot, sőt bizonyos vizitációknak is alávetik magu
kat ott, ahol a régi egyház püspöki hatalmának gyakorlása meg
nem szűnt.
Azonban már Oláh Miklós prímás halálakor (1568 január
14.) csak h á r o m felszentelt püspök van az országban: az öreg
Bornemisza Pál erdélyi püspök, nyitrai kormányzó, Draskovich
György zágrábi, és Verancsics Antal egri és pécsi püspökök.
A többi (Radéci-Várad, Listhy-Veszprém, Újlaki-Vác, Bornemisza
Gergely-Csanád, Fejérkövi-Tinín, Delfino-Győr) mind csak vá
lasztott püspökök.
Mikor pedig 1573-ban Oláh utóda Verancsics is meghal, még
mindig nincsen több felszentelt püspök, mint Draskovich és Bor
nemisza Pál.
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A superintendensi tiszt.

Bornemisza Péter superintendenssége legkésőbb Verancsics
Antal halálával (1573. június 15.) vette kezdetét.
Átfogó műveltségével, előkelő összeköttetéseivel, kezdettől
fogva magasabb szempontokat követő munkásságával messze
Soproni (Nemz. Múz. Fol. lat. 2078 sz.) ennek az e g y h á z k e r ü l e t n e k t e r ü l e t é t
nagy h a t á r o z o t t s á g g a l Pozsony, Nyitra, Bars, Nógrád, Kis- és Nagy-Hont,
Gömör, Esztergom, Komárom, Győr és Mosón magyarlakta területére
terjedőnek mondják.
Csák Máté hajdani kiskirályságáról kapta nevét.
M i k o r a katedratikum fizetését Szered megtagadja, a főpapság ezt
m é g az országgyűlésen is szóváteszi.
Pl. az eperjesi papok Verancsicsnak 1573-ban, amit a lőcseiek azon
ban megtagadtak. (Ráth G y ö r g y : Századok 1895, 131. 1.)
Lányi—Knauz: i . m. I I . 124. 1.
Both F.: Telegdi M élete és művei. Szeged 1899, 64. 1.
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kimagaslott a környező Mátyusfölde prédikátorai közül. Az a
körülmény pedig, hogy Thurzó Elek országbíró lányának, Erzsé
betnek, tenger birtok és hatalom örökösének volt udvari papja,
akinek férje is, testvérei révén, egyik legbefolyásosabb magyar
országi indigéna-családnak a tagja, — megadta a külső tekin
télyt és hatalmat hivatalának gyakorlására. E helyzet Thurzó
Erzsébet halála (1573. november 29.) után sem szűnt meg, mert
Salm Julius gróf felesége vagyonának birtokában maradt és a
superintendenst továbbra is hathatós támogatásban részesítette.
A postillák.

Bornemiszát az igehirdetés sorsa már régen foglalkoztatja,
és mióta superintendens, sokszorosan érzi a postillák kiadásának
szükségességét. Ez bű prédikációkkal
okot akarék adnom az
prédikátoroknakis, hogy őkis nem csak vasárnap, hanem mindennap jó reg
gel fél-fél óráig prédikációt tennének, akár azon vasárnapi evan
géliumnak maradékaiból, akár az próféták és apostolok írásaiból.
Hogy így az község mindennap meg szenteltetvén és meg új itat
ván az Istennek Igéjének általa, mennyei áldomást és segítséget
venne munkájára és minden rendbeli tisztire.
(PA.Előszó.)
Nagy torokszóval, nem ásítva, nem kellyetlenül, sem részeg
ségvei, sem dobzódással, hanem józan elmével, bátor szívvel, édes
lélekkel úgy kell kiáltanunk a Krisztust, hogy ha egész Jeruzsá
lemnek királya, papja, farizeosi, nemesi, írástudói és tanácsi,
— avagy mind az egész világnak császári, királyi, hercegi, papjai
elleneznék is, — meghallja a világ. (P.I.Xb.)
I, j f

Kibocsátás.

Semmi kétség, hogy a kibocsájtás és elbocsájtás hatalmát
gyakorolja, — legalább is azon a területen, ahova a Salmok,
Thurzók patrónusi karja elér. Szeredi tanítómesterét, Lethenyei
Pált pl. ő bocsátja k i Mácsédra ; s mikor az egyik lelkész cégé
res bűnbe esik, a prédikátorok előtte mint superintendens előtt
vádolják, hogy szégyennel el vonná róla az prédikátor
tisztet.
Bornemisza azonban, aki máskor ugyancsak kemény és erélyes,
szelídség lelkével vezeti jobb útra a megtévelyedettet.
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1577. esztendőbe
vala egy oskola mesterem, Lethenyei Pál, kit az
után Isten lelki pásztorságra
híva és ki bocsátám Mácsédra és több igen el
vakult falukra...
(P. IV. 803.)
'
I
Én hozzámis 'jöttek vala egy níhány prédikátorok,
kik vádolnak vala
előttem, mint superintendens előtt egyet, ki egynéhányszor
undok
bűnökbe
2

Ordináció.

Fontos kérdés, vájjon superintendensi tisztével kapcsolatban
a kibocsátáson és elbocsátáson felül személyesen is avatott-e
lelkészeket?
Az Ötváros superintendense, akit a kisszebeni szinóduson
1563-ban választottak, Radaschinus Mihály bártfai lelkész maga
ordinálta lelkészeit; így Eperjesen 1565 februárjában Ilosvai
Benedeket, Sculteti Tamást és Husz Gált.
Túróc és Liptó megyékben viszont Telegdi Miklós kánoni
látogatásaikor az evangélikus lelkészek jórésze azt vallja, hogy
Brígában ordinálták, ahol pedig, amint Telegdi hangsúlyozza,
sohasem volt püspök.
Erről a vidékről tehát már akkor a sziléziai Briegbe mennek,
ahol az ottani lelkészek által megvizsgáltatnak és a superinten
dens által felavattatnak.
Hogy miképpen jutott ennek a kis sziléziai hercegségnek egy
házi hatósága ehhez az érdekes magyarországi jelentőségéhez,
azt talán a jövő kutatás ki fogja deríteni, de az bizonyos, hogy
1
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esett vala és kérnek vala, hogy szégyennel
el vonnúk róla az prédikátor
tisz
tet. Ez kedig nem vala vakmerő
gonosz életű, hanem igen vigyázó bölcs tanyító vala s igen foganyatos vala tanyítása. Kinek ifjú felesége lévén, csak fél
esztendei menyecske, mégis szolgáló leányával vétkezett,
sőt még
firfiakkalis. — Ezek miatt, noha röttegtem
és iszonyodtam, kiváltképpen,
hogy
sokan meg botránkoznának
miatta. De mégis az jámbor Paphnucius
taná
csával éltem, hogy úgy nétalám torkig taszítanám az sárba. Azért más dor
gáló, oktató és röttentő móddal titkon lassan-lassan ki mosogattam
sará
ból. (P. I V . 818. 1.) Valószínűen azonos ez az eset a P. I V . 731b, és 747 em
lítettel, s akkor kitűnik, hogy titkon vádolták, s ha nyilván v á d o l t á k volna,
nyilván b ü n t e t t e volna.
1563. 15. Aoril. Synodus Cibini celebrata, praesentibus utriusque ordinis hominibus VCivitatum. in qua electus est pastor Bartphensis Michael
Radaschinus in Superattendentem. Cui omnes pastores una cum ministris
obedientiam promiserunt. (Diarium Briccii Kokavini 5 sköv. lapon, Ev.
Egyet. Egyh. Levéltár La.3. szám alatt.)
U. o. 11 1.
F r a k n ó i V.: Az orsz. gyűlési eml. V. Bp. 1877. 167 1.
Thúri András így írja le a maga ottani felavatását: 1588, 25 Julii
secundum nóvum Calendarium Bregae Silesiorum in aedibus Superintendentis M . Laurentii Starck per Ministros eiusdem loci ante solemnem inau
gurationern ad SS. murtus Ecclesiasticum docendi et administrandi sacramenta, examinatus sum, et sequenti die, solemni ritu per manu impositionem
mihi id augustissimum munus in Templo Aulico est demandatum. Promisi
haec et sacrae coenae usu confirmavi: 1. Considerationem augustissimi muneris ecclesiastici. 2. Attentionem in lectione S. Scripturae. 3. Dexteritatem
secandi verbi Dei. 4. Constantiam in aperta veritate, ibidem processa. 5.
Morum integritatem. (Brevis Delineatio vitae Andreáé Thurii. Ev. Egyet.
Egyh. Lt. L a 3. — Másolat Eber P á l : Calendarium H i s t ó r i á i m 1788-ból.
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évtizedeken át avatja a magyarországi evangélikus lelkészek jó
részét.
Arról, hogy Bornemisza is ordinált lelkészeket, egyetlen
közvetett, de határozott adatunk van. TELEGDI MIKLÓS, amikor
a reformáció lelkipásztorainak „orv és tolvaj" voltokról bizony
kodik, e felsorolást teszi: Némelyek Döbröcönbe,némelyek
Kolosváratt, némelyek
Semptén,
némelyek
Vittembergában,
né
melyek Genévában, némelyek Norinbergában, némelyek
Brígában, némelyek egyebütt mondják, hogy választattanak a tisztre
az ott lakozó superintendensek avagy prédikátorok
által.
Semmi kétség, hogy Telegdi, aki állandóan számon tartotta
az esztergomi egyházmegye területén működő eretnekeket, a
semptei superintendensen csak Bornemiszát .érthette.
1

Tekintélye.

Bornemisza főrangú házak keresett tanácsadója. Istenfélő
nagyasszonyok hívatják váraikba, vagy jönnek hozzá messziről.
Bánffy Lászlóné Somi Borbála, özv. Dobó Istvánné Sulyok Sára,
Balassi Jánosné Sulyok Anna, Balassi Andrásné Méray Anna,
Ungnád Kristófné Losonczi Anna, Krusith Jánosné Pálffy Kata
lin, a két Balassi Istvánné: Zrínyi Ilona, majd Csórom.Anna, nem
csak tisztelői, hanem szorgalmasan hallgatják igehirdetését és
férjeikkel együtt készségesen viselik könyvnyomtatásának sok
ezer forintos költségét. Salm Ecchiusné Gúthi Országh Borbála
pedig Pápa és Diósgyőr várai között utaztában meg-megáll több
napra Semptén, hogy hallgathassa prédikációit.
Pedig Bornemisza nem gáláns udvari abbé, hanem a Törvény
és Evangélium rettenthetetlen hirdetője, aki fejére olvassa hi
báit a nagyuraknak is, csöppet sem titkolva véleményét sibságaik
felől:
Sok hadakozók, vérontók, nyúzok, fosztok, ki sok szörnyű
dolgot míeltek Magyar országbanis. Török Bálint, More László,
Basó, Bebekek, Balassiak, Homonnaiak és többek, egyik másikra
2
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Telegdi: Rövid írás, melyben meg bizonyéttatik,
hogy a pápa nem
Antikrisztus
stb. Nagyszombat 1580, 30. 1. E könyvecske egyébként teljes
terjedelmében olvasható Telegdi Post. I I I . 416—439 lapokon.
Pl.: Egyszer Balassi Jánost kérem, hogy prédikáció
előtt ne indulna
el vasárnap. Monda: Siető dolgunk vagyon, azt másszoris
meg
találjuk.
Mondék neki: Meg ládd, többet kell késned az útonis ez miatt. És midőn
egy mélyföldet
ment volna, az mely kocsin terhes ládája volt, el törik az
tengely és sok idő tölt benne, míg másunnan tengelyt hoztak. Az mit vittis
kocsiján, az kiért sietett, mind él veszett végre. (P. IV. 855b.)
2

m
törvén kevélységekben,
irigységekben, bosszúállásokban
és fös
vénységekben.
(P. IV. 904b.) S legkevésbbé sem törődik azzal,
hogy Török Bálint menye, unokája, Balassi Menyhárt édes fia a
legszorosabb kapcsolatot tartják fenn vele. —
Híre, tekintélye külföldre is eljut s felkeresik fő kolcsos vá
rosokból bölcs német és cseh prédikátorok is.
Főleg a könyvnyomtató műhely révén egész kis udvartar
tása van: asztalánál feleségén és gyermekein kívül oskolames
tere, udvarló deáki ülnek, s jobbágyai, kocsisa, szolgái, könyv
nyomtatói és könyvkötői figyelik parancsát. (P. IV. 823, 1.)
(Ugyanakkor Mosóczy Zakariás királyi tanácsos, tiníni püs
pök a pozsonyi kamarának azon panaszkodik, hogy koplalni
kénytelen és hogy nem tud Nyitráról Bécsbe a királyi tanácsba
utazni szegénysége miatt.)
Ahol megjelenik, kitűntető megbecsülésben részesül s mél
tóságnak tekintik, nem pedig főúri szervitornak. Ha mulatók
közé kerül, a pohárt, kockát szégyenkezve elrejtik előle.
Mindazáltal nem olvad fel soha a fényes környezetben,
gondja mindig az egész községé s az egyszerű munkatárs csak
olyan fontos neki, mint bármelyik nagyúr.
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Prédikátorok.

Láttam köztünk való bölcs prédikátorokat,
tótot,
németet,
magyart, hogy az együgyűket csúfolták és végre Isten azoknak
tanítások által többet épített, sőt amazok ajándékokbais meg fo
gyatkoztak
(Fol.P.LXXX.), írja méltatlankodva olyanokról,
akik a maguk bölcseségét túl nagyra tartották.

1

Az hipokritákis
azért kárhozatra
való bűnösök. Nagy csuda dolgo
kat mondhatnék
jeles bölcs emberekről.
Mint némelyek
jöttek én hozzám
fő kolcsos városokból,
bölcs német és cseh prédikátorok,
kiket nagy becsü
lettel fogadtam és tűlek nagy szeretettel akartam tanulni, kik igen értel
mesen szép dolgokrólis
szóltak ebédig; de az étel után akarván
magoknak
kis szabadságot
venni játékra, tréfára, részegségre, — hogy ismerek, hogy
én őket az miatt meg jegyezném,
ők kerülő szóval kezdenek csúfolni
Krisz
tus Urunknak
imez mondásával:
Ti vattok a földnek
savai. (Fol. P.
CCCCXXV 1.)
Iványi B.: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Iuris keletkezése.
Bp. 1926., 33., 34., 85., 87. lapok.
. Egy hadnagy, midőn énnálam alább helyre esett volna másnál, mér
gében nem ehetett. (P. I V 530b.)
Láttam,
mikor oly (lator, parázna, részeges,
dúló-fosztó)
helyre
találkoztam,
e! röjtötték
az pohárt, az kockát és előttem nagy keveset
szóltak, maga azon kívül rakva voltak csélcsapással, hogy már isten nem
nézne reájok, hanem csak az prédikátor.
(P. IV. 593b.)
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Prédikátorainak egymásközti viszonya állandó éberségre
kényszeríti; torzsalkodásaik sok bajt, bosszúságot okoznak neki:
Sőt immár az álnok pokolbeli ördögök az
prédikátoroknakis
annyira eszét vesztette, hogy a bölcsek meg utálják
a tudatlanbakat és a tudatlanbak megént semminek tartják azoknak
ajándékokat. És midőn egymásval szólnak avagy egymásnak ír
nak, semmi atyafiúi szeretet, semmi alázatos jó akarat nincs
bennek. Sokan nem affejében szólnak és írnak, hogy mást építe
nének, hanem csak, hogy ő magokat fitogassák. ö magokat, nem
a Krisztust akarják magasztalni, — kiről bizony nagy számot
kell adni. (P. I I . 163.1.)
Ennek az egymásközti egyenetlenkedésnek az általános em
beri gyarlóságon kívül mindenesetre oka volt a reformációnak
é g egyre tartó differenciálódása is. Keserűen panaszolkodik
erről későbbi művében:
Az prédikátorok
ellenis sok féle méltatlan mérgességek és
rágalmazók támadnak még azokrais, az kik az ő tisztekben iga
zán és híven el járnak, nevezvén őket utálatos nevekkel. Egymásköztis gyalázatos neveket gondolnak, hogy egyik félt testrágónak, Brentiánusnak, eretnek Arrius, Sabellius, Nestorianus hitűnek csacsogják, az más félt sacramentáriusnak, hitül szakadtnak,
hitetlennek, ördögi tudományúnak.
(Fol.P.CCCCXLIX.)
Az országnak Kassától keletre eső vidékén ezek a harcok a
legdurvább módon elfajultak; — hogy a nyugati részeken ezidőtt
nem falták-marták egymást a különböző meggyőződésűek oly
nekikeseredetten, annak Bécs és a kormányhatóságok közelségén
kívül mindenesetre Bornemisza nagy látókörű mérséklete és ki
egyenlítő befolyása is oka volt.
m

A katolicizmus helyzete.

A reformáció ügye, amely az elernyedt és megüresedett
katolikus egyházat a század második negyedében valósággal
halomra gázolta, a század közepén az ország nyugati részein
megtorpant. Oláh Miklós, aki zágrábi, majd győri egyházme
gyéit csak nem is látta, s az egyházi romlás bajai elől a királyi
kancellária vezetésére Bécsbe húzódott, — amikor érsek lesz
(1553), a rendelkezésére álló világi hatalomnak igénybevételével
is, elszántan hozzálát a romlás feltartóztatásához.
1
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Szabó Pius: i . m. 181. 1.

Egyházának utolsó vára Nagyszombat, ahová az esztergomi
káptalan a török elől már 1543-ban menekült. Veszprém, Győr,
Eger végvárak s katonáik is, polgáraik is régen a reformá
cióhoz csatlakoztak. Hasonlóképpen a felvidéki és dunántúli
maradék városok. — Kalocsa, Pécs in partibus infidelium terü
letté lettek, Erdély politikailag, vallásilag is különvált egészen.
Egyedül a kamara székhelyén, Pozsonyban volt minden, legalább
külszínre csendben, és Nagyszombatban, az érseki székhelyen.
Innen indul ki Oláh egyházlátogató, hódoltató útjaira, s
1559-ben már panaszolja Huszár Gál, hogy nem csak Mátyus föl
dét és Csallóközt fosztá meg az Oláh érsek a nagy Istennek Igíétől és a Krisztustól szerzett sakramentomoknak igazán való
ki szolgáltatásától,
hanem már a bányavárosokban is üldözi a
plébánosokat. — 1560-tól kezdve pedig itt tartja meg minden
esztendőben, Szent Adalbert napján (április 22—23-án), a Szent
Miklós-templomban egyházmegyei zsinatait, amelyre rendre
idézi mind a katolikus, mind a reformációhoz csatlakozott papsá
got s egyházi bíróság elé állítja őket.
Ilyen alkalomból idézték Bornemiszát is Balassi János zó
lyomi udvarából 1564-ben, s akkor úgy látszott, hogy a római
egyház ügye jobbra fordul.
Gondolható ezek után, hogy mekkora lehetett érseknek,
káptalannak, meg az éppen kinevezett városi plébánosnak,
Telegdi Miklósnak felháborodása, amikor 1564 közepén magá
ban Nagyszombatban tűnnek fel eretnek igehirdetők, akik ma
gánházaknál prédikálnak, gyóntatnak, esketnek. Oláh augusztus
23-án erélyes levélben tiltakozik ez ellen a városi tanácsnál.
Nem sok eredménnyel azonban, mert a következő évben Huszár
Gálnak a városból való eltávolítását már császári rendelettel
kell a tanácsnál szorgalmaznia.
Minden valószínűség szerint Bornemisza Péter és Huszár
Gál az a Socher Antal jezsuita által említett két „minístellus' ,
aki a „lutheranizmus és kálvinizmus fáklyáját bedobja Nagy
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id Az igaz papság tüköré előszavában.
Szvorényi: Synopsis Decr. Synod. 208., 217. 1. Kollányi F.: Oláh M .
Katholikus Szemle 1888. 62. 1.
Kollányi F.: Zsinati bíróságok 1561-ben. Magyar Sión 1895.
Brösztel L . : Telegdi Miklós élete. Kath. Szemle 1895. 615. 1.
Stelczer i . m. 112. 1.
1565. j a n u á r 28. (Stelczer i . m. 112. 1.)
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Bornemisza levele a soproni tanácshoz Beythe István érdekében.
(Városi levéltár, Sopron.) Kicsinyítve.

Az igaz papságnak

tiköre

előszavának

eleje.

(Huszár

Gál 1559.)

szombatba, az egyik egy szomszéd várból, a másik a városon
belül."i
Bornemisza ebben az időben már rendesen be-bejár a városba
és Balassi János háza nemesi kiváltságainak védelme alatt hirdeti
ott az Evangéliumot. — Semmi kétség, hogy miként Pozsony
ban, úgy Nagyszombatban is a polgárság a reformációt pártolta
s csupán a külső körülmények: a főpapságnak és államhatalom
nak összefonódottsága akadályozták a reformáció intézményes
bevezetését.
Mikor tehát Bornemiszából superintendens lesz, a római
egyház elleni küzdelmében két feladatot lát maga előtt: vissza
hódítani és misszionálni az elvesztett vidéket, — amely a jelek
szerint csak az Oláh alkalmazta erőszaknak engedett, — és min
denekfölött elfoglalni Nagyszombatot, vagy legalább is a való
ságos felekezeti helyzetnek megfelelő méltányos helyet foglalni
el benne.
Az első törekvés hamarosan sikerrel j á r : Mátyusfölde Trencséntől Szentgyörgyig ismét a reformáció felfogása szerint tisz
telhette az Istent.
Hogy Bornemisza módszere sem volt mindig pusztán az
igehirdetés magával sodró ereje, annak több nyomát látjuk
Telegdi írásaiban. A jobbágyság alsóbb rétegeit nem mozgatta
meg mindenütt a reformáció lelke. Ott, ahol a földesurak meg
győződése azt lehetővé tette, úgy látszik nem riadt vissza Bor
nemisza sem erőszak alkalmazásától.
TELEGDI sokszor panaszkodik emiatt:
Mostanis mely nagy háborúsága legyen a
keresztyéneknek
az Luter Mártontúl származott sok féle tévelygő népektűi, nem
szükség mondanom, mert tudjátok mindnyájan. Ém csak nem
messzeis innét egy Istentűi szakadt kegyetlen bírsággal, fogság
gal és sok képpen való nyomorgatással készeríti az ü alatta való
szegén népet az hamis profétáknak tanításokat hallgatni. Ha va
lamelyik peniglen szegények közül az Krisztusnak
tanácsát
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Antonius Socherus: História Prov. Austriae Societatis Jesu Pars I .
Vienna 1740. 89. 1. — Az 1561-es évszámmal azonban bizonyára téved, mert
Huszár Gál közben Kassán, Debrecenben és Komáromban jár. Bornemisza
pedig m é g egyelőre „diák."
- Socher i . m. 140. 1.
Az udvari kancellári tisztet 1526-tól, a k i r . h e l y t a r t ó s á g o t 1542-től
kezdve a század végéig szakadatlan sorba p ü s p ö k ö k , érsekek töltik be s
többnyire a kamarai elnökséget is. (Szabó Pius: i . m. 180. sköv. 1.)
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követvén áz idegeneknek tanácsát nehi akarván hallgatni, hanem
úgy mint jó juhok, ide be jűnek mi hozzánk, a hol törvény szerént való igaz lelki pásztorok vannak, itt hallanak prédikációt,
itt gyúnnak és kommunikálnak,
— jaj keserűséges csak mondanies, mennyi veszélyt, szidalmat, tömlöcözést, marhájoknak el
ragadozását kell miatta szenvedniek. Csak az el múlt húsvétbais
történtének efféle dolgok. (Telegdi P. 1.(1577) 276.1.)
Itt Magyar országbanis kevés helyen vagyon immár tisztes
ségek az régi igaz értelem szerént prédikáló egyházi
szolgáknak.De ugyancsak közel e városhozis vagyon oly kegyetlen, ki az ű
hamis prófétáinak kisztetésekre
kalodázza, bírságolja,
kénozza
jobbágyit, mikor valamelyik vagy gyúnni, vagy prédikációt hallani mi hozzánk jű. (Telegdi P. I I . 759.1.)
Az 1580-ban írt Feleletében egyenest Bornemiszát teszi ezért
felelőssé:
Vaj, mely igen jól tudod, még Semptén laktál,
hányszor
kalodáztanak és bírságoltanak meg a te kísztetésedre Szent Áb
rahámon és egyebütt a te urad jószágában lakozó egy néhány
együgyű paraszt embert, azért, hogy ide Szombatba jöttének
gyúnni, misét és prédikációt hallani. (Felelet 67. i.)
Ahol a nép alacsony műveltségi foka nem tette lehetetlerméa reformáció igazságainak befogadását, nem igen volt szükség a
világi hatalom segítségül hívására. A városok egyenest szomjú
hozták; ott viszont a római egyház igyekezett mindenféle erő
szak alkalmazásával is birtokon belül maradni. -— Magának
TELEGDI MIKLÓS-nak írásai igazolják ezt. Prédikációiban pa
naszolja, hogy mily elégedetlenek még Nagyszombatban is a
polgárok a klérussal. Kevesen járnak templomba, ellenséges
indulatúak, szívük a fülviszkettető eretnek tudományra vágyik.
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Mert Istennek hála, énnálam nélkülis vannak egy néhányan itt ez
varasban, kik híven és igazán prédikálják
az Evangéliomot,
de igen kevés
az hallgató. Ha csak rövid ideig nem volnais senki, az ki köztetek
prédikállana, bódog Isten, mennyit kiáltanátok
az papokra, hogy nincsen pré
dikátor köztünk, nincsen kitül hallanátok
az Evangéliomot.
Kétség
nélkül
néma ebeknek mondanátok
bennünket.
Lám prédikálunk,
miért nem hallgatjátok
olyan gyakorlatossággal,
a
mint illenéjek? Lám nem vagyunk némák, váltig igen ugatunk az ragadozó
farkasok ellen, intünk benneteket szüntelen, hogy el távoztassátok
az juhok
nak gyapjával be fedeztetett farkasokat. De ki veszi intésünket?
Sőt sokan
vannak, kik a farkasok mellé állanak és vélek egyetembe ellenünk
órdétnak.
Ha az eretnekségek
ellen szólunk, rágalmazó nevünket
költik. Ha az
veszedelemre vivő széles útrúl az idvességnek
szoros útára igazétjuk
az
hallgatókat,
böjtöt,
sanyarú
életet prédikálunk,
pápisták
vagyunk,
azt
beszélik és ottan nem kellünk. Ha azt mondjuk, hogy az templomba nem

Lám az fő népek közül meg senki nem hitt Jézus Krisztus
ban sem az farizeusok közzül, hanem csak az tudatlan sokaság.
Ez mostani üdöbenis hányat látsz az kő váras urak, bölcsek, gaz
dagok és hatalmasok között, kik meg nem botránkoznának
az
anyaszentegyháznak
egyigyűségében
és alázatos
tudományában.
Kiket látok én mostis az prédikáción? Az szegény községet. Az
kik ez világ szerint jobban bírják magokat, mind itt és mind
egyebütt az eretnekeknek fel fovalkodott dölyfös tanétását örö
mesben hallgatják. Mert igaz a Krisztus mondása, hogy a sze
gényeknek hirdettetik az Evangélium. És miképpen az farizeu
soknak mondja vala Urunk, hogy azért nem hihetnének ű benne,
mert egymástól dicséretet vennének, szinten mostis úgy, sokan
vannak, kik egymástúl keresnek dicséretet, szégyenük az pápista
nevet viselni, félnek, hogy meg utáltatnak az fő emberektűi, nem
böcsültetnek
és nem tiszteltetnek, ha az mi egyházunkat
gya
kori ják. Annakokáért meg botránkoznak, el szakadnak az Anya
szentegyháztól
és az ördögnek sinagógájába állanak be. De bol
dog, azt mondja Urunk, az ki ű benne meg nem
botránkozik.
(Telegdi P. 1.42.1.)

trécselni kell, hanem imádkozni,
és házánál semmihez nem illik ember
nek imádság nélkül kezdeni, képmutatók
vagyunk, azt vetik
szemünkre.
Ha pönitenciát
prédikálunk,
gyónásra intjük az népet, pápa darabantinak
neveznek bennünket.
Hogy ne legyünk
azért restek, ha nagyobb
részére
minden munkánk
héjába vagyon? De maga merem mondani, hogy mind
ennyi hálaadatlanság
közöttis az hallgatóknak
gyorsaságok
nem veszi az
mi szorgalmatosságunkat.
Ém, mostis prédikálok,
és hányad része vagyon
itt az prédikáción
az váras népének? Az kik itt vattokis, hány jött előbb
ide nálamnál közületek?
Sőt némelyetek
még most iű be az
szentegyház
ajtaján, mikor immár mégis kezdtem fáradni. Tudjátok-e
mit
tegyünk?
Gyűljetek sokan és jó idején ide az templomban, és meg látjátok, hogy énis
nem leszek tunya; tanyítlak
titeket örömest és az Szent Igének
kenyerét,
melyet Krisztus adott kezemben, meg szegdelem, közitekben
osztom és oly
csodát teszek, hogy annyi beszéddel és annyi erővel elégetek meg öt ezer
embert, a mennyivel csak keveset
elégethetnek.
Bizony mondom, oly rest nagy része e várasbeli népnek, az Isten igé
jének hallgatásába, hogy ha azokat kellene néznünk, méltán le ráztuk volna
régen immár lábunkrúl
a port és másuvá mentünk
volna
prédikállani.
Találnék ol helyt, holott ha ennyit munkálkodnánk,
több gyümölcsét
látnójok
munkánknak.
Mi az Atya Istennek nevében
az igaz úton és ajtón jöttünk
be
az akolba, azon tudománt
prédikáljuk,
melyet
az apostoloktúl
vett.
és mind eddig meg őrzött
az anyaszentegyház,
azért nem
tetszünk
sokaknak, azért nem hallgatnak minket némelyek. De ha valaki az ő tulaj
don nevébe, törvényszerént
való hivatal nélkül másunnan
be hágna és
fül viszkettető
tudománt
hozna, tetszenéjek
az, és örömest
hallgatnáják
ütet, akármit mondana. Csak mondana olyat, ami ellenkednéjek
az római
szentegyháznak
értelmével,
mind jó volna. Azt mind örömest
hallgatná
ják. (Telegdi P. 1.419. sköv. 1.)

Még az kű falakatis pápákrúl, kardinálokrúl,
pispökökrű!,
papokrúl, barátokról, apácákról költött hazugságokkal
mázolják
be, úgy hogy még az lölkötJen állatokatis reánk
támasztanáják,
ha lehetne. (Telegdi P. 1.436.1.)
Itt mi köztünkis Magyar országban kevés hely vagyon immár,
holott kellemetesek volnának és nem kergettetnének
az Isten
nek szolgái. Timagatok tudjátok, mennyi szidalmat,
fenyegetést
és minden féle bosszúságot szenvedünk mies veletek egyetembe
az hittűi szakadtaktól. Hogy peniglen efféle nyavalyáknak szen
vedése haboknak és sezleknek neveztessék,
tudják, az kik a
Szentírást olvassák. (Telegdi P. 1.280.1.)
Bornemisza 1575. évi postillájában még biztos fölénnyel szól
a pápás egyház állandó térvesztéséről, szemléletesen utalva rom
lásának belső okaira:
Szinte így járt Istennek az szegény pápai papságais („szán
tóföldet vött"), mert midőn az lélek váltságot, az purgatórium
hirdetését, annak miséjét, az bolcsó járást, az szentek
testének,
ruhájoknak
és képeknek kalmárkodásit nem örömest hagyhat
nák el az Jézus Krisztus érdeme hirdetésejért, kit hasznatalannak
véltek, azonba mint Krisztusokat, mind pispekségöket,
érsekségöket, kanonokságokat
és mind kompi ár ságokat el vevé az Ür
Isten tőlök és naponként mais testekben és lelkekben romolnak
szegények.
Ha kedig az Krisztust fogadták volna, minden méltóságok
helyeken állhatott volna és az jövedelmeket
sem bántotta volna
Idvezíténk, csak hogy jó helyre költötték volna, igazán tanulók
nak és egyéb nyomorultaknak szükségire. (P.III.65b.)
Üjból defenzívvé váló harcában a régi egyház minden ere
jét Nagyszombat megtartására összpontosította. Teljesen tisz
tában volt vele, hogy ha ezt az utolsó erősségét is elveszti, kivo
nulhat az egész országból.
Telegdi Miklós.

A római egyház ügye, amely Ferdinánd (1564), majd Oláh
Miklós halálával (1568) elszánt védelmezőit veszítette, új har
cost nyer Telegdi Miklós személyében. Bornemisza benne talál a
maga méltó nagy ellenfelére, s később, a 70-es évektől kezdve,
egymás sorsának annyira meghatározói, hogy lehetetlen az

egyiknek életét a másikénak tüzetes számbavétele nélkül
megírni.
• .
.iz .Életfolyásuk számos érdekes, — ellentétes irányú, — pár
huzamot mutat: Mindketten 1535-ben születtek, de az egyik
vagyonos városi szülők gyermeke, a másik bihari jobbágyfiú.
Míg azonban amaz szegényen, 8 forinttal zsebében, vág neki a
külföldnek és sehonnan támogatást nem kap, addig emez gon
dos egyházi nevelésben részesül. Az egyik Bécsben diák, a másik
Krakkóban. Ez magyar úrfiak és diákok számára színjátékot ír,
az a magyar burzának széniora s már a következő (1558) évben
Nagyszombatban pappá szenteltetik. Míg Bornemisza bécsi szál
lásán prédikál s Oláh érsek és a magyar püspökök zaklatását
vonja magára, Telegdi Oláh Miklós rendelkezéséből tanít a nagy
szombati iskolában. Egyazon bécsi nyomdában, Hoffhalter Rafaelnál, szinte egyazon időben könyvet nyomatnak mindketten: az
egyik kalendáriumot 1562-re, a másik érseke költségén Canisius
Péternek magyarra fordított híres kátéját. Az egyik 26 éves
korában még diáknak mondja magát, a másik akkor már kano
nok az esztergomi káptalanban, s két év múlva (1562) zólyomi
főesperes. Bornemisza még nem régóta lehetett udvari lelkész
Balassi Jánosnál Zólyomban, amikor Oláh Telegdit nagyszom
bati hitszónokká teszi (1564), hogy e tisztet 16 esztendőn keresz
tül betöltse. Míg azonban az nagytekintélyű és szívesén hallga
tott prédikátor, akinek szavát szigorú tilalmak ellenére is szűk
szobákban, vagy belső házudvaron tömegek hallgatják Nagy
szombatban, ennek állandó közönnyel és ellenségeskedéssel kell
küszködnie, minden ékesszólásának, műveltségének ellenére is, s
még az általa annyira támogatott jezsuiták is hátbatámadják.
Mindketten széles körben, gyülekezeteiktől távol is hirdetik
hitük meggyőződéseit. Telegdi kiváltképpen Pozsonyba az ország
gyűlésibe és a közönséges törvényeknek
(melyeket
oktáváknak
hínak) idején (Telegdi P. I. Előszó) a hivatalos katolikus temp
lomi szónok, míg Bornemiszának csak gyűlésterembe hívott
istentisztelet, vagy a személyenkénti bizonyságtevés alkalma
marad.
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Erre mi sem jellemzőbb annál, hogy Bornemisza leghívebb és legeiismerőbb méltatója nézetem szerint T e l e l ő i n e k életrajzírója, a piarista
Both Ferenc volt. (Szeged, 1899.)
- Socher i . m. 103. 1. és Meszlényi A.: A magy. jezsuiták a X V I sz.ban. Bp. 1928.

Mindketten ott vannak az 1569-i pozsonyi országgyűlésén;
de az egyik hivatalból a káptalan követe, a másik csak főúri
kísérő. Amikor Balassi Jánosékra s velük Bornemiszára is a meg
próbáltatás ideje következik, Telegdi is nagy bajba keveredik
(1569). A nagyszombatiak sodomitassággal, az udvar pedig
Garay Márton kanonoktársával együtt elkövetett sorozatos ok
irathamisítással vádolják. Károly főherceg és Miksa minden va
gyonát zár alá helyezteti. S ha az udvarral rendbe is jön dolga,
a másik vád alól még 1572 februárjában sem tisztázta magát.
(Az egyre jobban elmérgesedő ügyet, miután a helytartótaná
csot is foglalkoztatta, Verancsics végre 1573-ban békés úton el
simítja s a pör aktáit elégetteti.)
Az érseknek nagyon fontos volt, hogy legtehetségesebb
papjának becsületét helyreállítsa, mert jól látta, hogy ez a zava
ros ügy mennyire rombolja egyháza tekintélyét. Ezért teljes bi
zalmának jeléül 1572-ben újból nagypréposttá, 1573 február 1-én
pedig teljesjogú helyettesévé nevezi k i .
1

2

*
Nagyszombat a papságnak minden védekezése ellenére ismét
befogadta az eretnekeket, amely „spiritus lenitatis" ellen Veran
csics 1571 szeptemberében élénken, de úgy látszik kevés siker
rel tiltakozik.
Nyilván a befogadott prédikátorokra, meg talán Huszár Dá
vid iskolájára gondol, mert hiszen maga a polgárság már régen
a reformációt követte. Nagy a valószínűsége annak, hogy az új
helyzet alakulásában Bornemiszának is nem kis része van.
Nyilt összecsapásra Telegdi és Bornemisza között azonban
csak Verancsics halála után kerül sor.
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Ben. Res. 1570. jan. 1., febr. 13., máj. 4.
Közben a vádlókból vádlottak lettek: „occasio diffamationis". —
Prudentes ac circumspecti viri Joannes Hibner, Petrus Mogher, Philippus
Kádas, Michael Zewch, Christopherus Prukner, Christopherus Lyngl,
Michael Swarc, Matheus Olaz, cives et inhabitatores civitatis Tyrnaviensis
nec non Joannes Ryzth, — vádlottak a vádat visszavonják. Kézfogással
kibékülnek. A békülés tanúi de Andreis Ferenc stopi c. püspök, énekes
kanonok, érseki suffraganeus,
Mindszenti András sasvári. főesperes,
érseki
vikárius,
Welikinus György
ő r k a n o n o k o k , • Garay
Márton
nógrádi, Derecskey J á n o s honti, Nóvák Miklós zólyomi főesperesek, Cserődi J á n o s és Polesman Boldizsár esztergomi kanonokok, Tharródi Mihály,
Uzsaly László, Strausz Jeromos, Pap Kelemen, Szőresy Lőrinc, Nagy .Már
ton, Kalmár Imre nemes urak.
Telegdi tehát e világ szerint fényes keretek k ö z ö t t rehabilitáltatott!
(Esztergomi prímási l t . Protocollum Antonii Verancsics. pag. 209—211.)
Sörös P.: Verancsics és a reformáció. Kath. Szemle 1897. i559. L
Verancsics X. 294. 1.
>
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Ellentámadások.

Telegdi mint nagyprépost, zólyomi főesperes és főegyház
megyei kormányzó (a sedivacantia 1596-ig tart) erélyes kézzel
lát a széthulló katolikus erőknek összefogásához és a reformá
ció terjedésének megállításához.
Canonica visitatiokat tart, s azokat a papokat, akik katolikus
püspökök által szenteltettek fel, de közben a reformációhoz csat
lakoztak, erélyesen visszatérésre inti. Azoknak viszont, akik nem
rendelkeznek püspöki avatással, keményen megparancsolja,
hogy vagy hagyjanak fel minden lelkészi ténykedéssel, vagy
hordják el magukat azonnal az esztergomi főegyházmegye terü
letéről. — Erélyes fellépésével úgy látszik bizonyos ígérete
ket csikarhatott ki némely atyafiakból, amelyeknek meg
valósítását azonban a földesurak, fő- és köznemesek egyaránt
megakadályozták. Erre egyházi ügyésze által szentszéki bírósá
gok elé idézteti előbb a papokat, majd azok távolmaradásakor
a földesurakat is; sőt amikor azok harmadik idézésre sem jelen
nek meg, karhatalmat vesz ellenük igénybe.
Az eredmény óriási felzúdulás, mind a prédikátorok, mind a
nemesség és városi polgárság részéről, akik erre ritka egyet
értéssel szervezkednek Telegdi ellen.
1575 júliusában pl. a túróci nemesség levélben felszólítja a
Selmecbányái tanácsot, hogy Liptó, Trencsén és Árva megyékkel
együtt tiltakozzék a királynál Telegdi túlkapásai ellen.
2

Az 1576-i országgyűlés.

Az 1576-i országgyűlésen (január-február hóban) pedig a
haragvó világi rendek a királytól feliratban kérnek orvoslást sé
relmeikre: Telegdi a Túróc, Liptó, Nyitra, Trencsén és egyéb
megyék ágostai hitvallású prédikátorait, sőt földesurait is, az
esztergomi szentszék elé idézteti, karhatalommal is zaklatja,
pedig már Ulászló 1492-i törvénye megszűntette az egyházi ügyé
szek világi joghatóságát s eddig Ferdinánd és Miksa alatt is sza
badon élhettek hitük szerint. „Azért alázatosan kéri Császári
Felségedet az egész világi rend, mind főurak, mind nemesek,
továbbá a szabad királyi és bányavárosok, méltóztatnék Felsé1

Á következők forrása Fraknói V.; Magyar országgyűlési emlékek
V I . 167. sköv. oldalon az 1576-i országgyűlés egyházi rendjének fel
terjesztése.
Breznyik: i . m. 224. 1.
V
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gednek bennünket az ágostai hitvallásban kegyesen meghagyni,
amelyben nagyobb részünk született és neveltetett és amelyben
mindannyian régtől fogva szilárdul állunk, és életünk végéig
megállani akarunk, — s megengedni, hogy e hitvalláson lévő
parochusokat és prédikátorokat tarthassunk." — A katedratikumot a prelátus urak számára továbbra is biztosítják, de tartanak
tőle, hogy meg nem hallgattatásuk esetén az eddiginél nagyobb
zavargások és lázongások is keletkezhetnének.
Az egyházi rend természetesen viszontfelterjesztéssel él,
amelyből a már fentebb elmondottakon kívül kitűnik, hogy az
ellentálló földesurak élén Révay Ferenc áll, hogy Telegdi kirá
lyi rendeletet eszközölt ki magának az eretnek prédikátorok el
távolítására, s hogy a parochusok egyáltalán nem az ágostai
hitvallás miatt, hanem a papi tiszt illetéktelen bitorlása miatt (!)
idéztettek. „S mivel a harmadik idézésre sem voltak hajlandók
megjelenni, a királyi karhatalom is igénybe vétetett ellenük.
Amivel semmi sem történt akár az ország törvénye, akár pedig
bárki szabadságának sérelmére." Egyébként is 1558. évi törvény
rendelkezik az „idióta" papok eltávolításáról. „Idiotas autem
vocant statuta regni eos, qui non sunt ordinati"(!>.
„A világi urak közül pedig idéztetett az ügyész által Balassi
János, de nem azért, mert az ágostai, vagy valamely más hitval
lást vallaná, hanem mivel bizonyos Bornemisza Péter (Petrum
Abstemium) sakramentáriust (akit Julius gróf Legszentségesebb
Felségednek sorozatos rendeletei ellenére Sempte várában tar
togat, — fovet — ) ismételten bevitt Nagyszombatba, azon város
némely sakramentárius polgárának örömére, és a maga szállá
sán prédikálni engedett." Az az állítása a világi rendnek pedig,
hogy Ferdinánd király idején mindenkinek szabadságában állott
volna bármilyen papot tartani, alaptalan. Bizonyítják ezt az
1548. és 1550-i törvények. Ezeknek megváltoztatása ellen til
takoznak.
Az országgyűlés, amelyen Rudolf, az ifjabb király képviselte
Miksát, természetesen semmi érdemei elintézésre nem jutott,
azonban az ott megnyilvánuló hangulat mégis jelentős tettre
bátorította a nagyszombatiakat.

Küzdelem Nagyszombatért.

Még a diéta idején, 1576 február havában, prédikátort hívtak
az ispitály (városi szegényház, xenodochium) kápolnájához, aki
ott a híveknek nagy örömére bátran hirdette az Evangéliumot.
Telegdi május 12-én felháborodva jelenti XIII. Gergely pá
pának, hogy ,,a nagyszombatiak az eretnekség járványától meg
fertőztetve, eretnek prédikátort alkalmaztak a kórház templomá
ban, ahol az a maga istenkáromlásait serényen aládörgi, és sok
istentelen ember nagy tetszéssel és ujjongással hallgatja."
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Sibolti Demeter.

Ez a prédikátor Sibolti Demeter, aki három évi vittembergi
diákság után előbb Semptén volt tanító, majd Jókán prédiká
tor. A nagyszombatiak kívánságára az alsó-ausztriai rendek
evangélikus lelkészei előtt vizsgára állott és igazhitű lutheránus
nak bizonyult. Erről azok hites bizonyítványt állítottak ki neki.
3
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L. a káptalan felterjesztését a királyhoz 1576. dec. 14-én: Haus-, Hofund Staatsarchiv Bécs, Hung. Fase. 110, f o l . 110—111. (Mind ezt, m i n d
az alábbi Staatsarchiv-beli adatokat Kring Miklós dr. volt szíves az álta
lam megjelölt fasc.-ból kijegyezni. E helyen is köszönöm fáradozását.)
Schmitth N . : Episcopi Agrienses I I I . Nagyszombat 1768. 114., Ribini
Memorabilia I . 249. sköv. Stelczer i . m. 3. 1.
P r ó n a y — S t r o m p i . m. 49. 1.
Macarius József, Olasz Mátyás, Prukner Kristóf, Lingel Kristóf,
Tekeli Sebestyén nagyszombati követek kértére, valamint az alsó-ausztriai
ágostai hitvallású és katolikus rendeknek parancsára az alulírottak (Joan
nes Fridericus Caelestinus S. Theol. D., Christopherus Reyter, Michael Bes1er, Josua Opilius M . procerum Austriae inferioris concionator Evangelicus
Vienne. Laurentius Becher minister apud eosdem proceres, Michael Hugo
Verbi Dei minister D r o v i n c i a l i u m ) bizonyítják, hogv Sibolti Demetert a ke
resztyén vallás legfőbb fejezeteiből megvizsgálták. Megbizonyosodtak a
felől, hogy nem csupán a görög nvelvben és a többi t u d o m á n y o k b a n meg
felelően járatos, hanem az egyedül hit által való megigazulást vallja és a
tiszta evangéliumi tant hirdeti, távol állván az ariánusok, antitrinitáriusok,
pelágiánusok, pápisták, anabaptisták, zwingliniánusok, kálvinisták és
hasonló fanatikusok tévelygéseitől. Szentül megfogadta, hogy Krisztus és
az Ágostai Hitvallás tana mellett szilárdan kitart, a Bibliát, az Ágostai
Hitvallást és annak védőiratát, Luther iratait, elsősorban pedig annak
második k o m m e n t á r j á t a Galáciai Levélhez és a Genesishez, és hasonló
szükséges könyveket szorgalmasan fogja olvasni, az egyházi szolgálatot
hűségesen ellátni, az egyházat fenyegető veszedelmek ellen bensőségesen
imádkozni s életével, erkölcseivel tisztét ékesíteni és semmiféle b o t r á n k o 
zást nem okozni. Bécs, 1576. február 21. (Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Hung. Fase. 110., Fol. 98—99.)
E bizonyítvány kiállítói az osztrák evangélikus (részben fláciánus)
lelkészek legkiválóbbjai, akik közül három is komoly jelölt volt a meg
szervezendő osztrák rendi superintendensi tisztre. (V. ö. Bibi. V . jeles tanul
m á n y á t : Die Organisation des evangelischen Kirchenwesens im Erzherzog
thum Österreich u. d. E n n s . . . (1568—1576) Archiv für österreichische
Geschichte L X X X V I I . Bd. (1899) 113—228. 1.)
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Később hívei Wittenbergbe is elküldték, ahol 1576 július 11-én
ordináltatott. Erre az útra a fáradhatatlan buzgóságú Lingel
Kristóf nagyszombati kalmár, az ottani evangélikusok egyik
vezetője is elkísérte.
Természetes, hogy ezt a rendkívül fontos poziciófoglalást a
klérus, élén Telegdi érseki vikáriussal, minden lehetséges módon
megszüntetni igyekezett.
A maga nemében páratlan küzdelem indul most meg Sibolti
személye körül.
Először a pápai nuncius próbálkozik, de a polgárság erélye
sen visszautasítja az illetéktelen beavatkozást, s panasszal for
dul Miksához, sérelmezve Telegdi magatartását is, aki hitvallá
sukat confusio diabolicának, ő magukat pedig eretnek ugató
kutyáknak tiszteli. — Miksa azonban március 5-i rendeletével
megtiltja a nyilvános és magán-prédikálást Nagyszombatban.
Része volt ebben Telegdi fáradozásainak is, aki Sibolti jókai mű
ködésére az oltárrombolás és sakramentáriusság vádját próbálta
rásütni. — A tanács mindent megkísérel a vád tisztázása érde
kében, azonban Miksa április 2-án újabb rendeletet bocsát ki
Sibolti eltávolítására és kommisszáriusok kiküldését helyezi kilá
tásba. Erre a nagyszombatiak követek útján kérik, maradhasson
a kommisszáriusok érkezéséig minden a régiben, s legyenek a
bizottságnak evangélikus tagjai is. De az esztergomi káptalan
ennek neszét veszi (könnyen tehette, hiszen minden akta a győri
püspök Listhy János kancellár kezén ment keresztül), s azonnal
ellenfelterjesztést tesz: Bár két ízben hagyta meg Ő Felsége a
nagyszombatiaknak, hogy távolítsák el eretnek prédikátoraikat,
ezek most sem enegdelmeskednek, mindig azt mondván, hogy
majd informálják kérésükről a császárt, „cum tarnen non informare, sed obedire ipsorum esset officium." Üjból kérik a császárt,
ne tűrje, hogy abban a városban, hol eddig csak katolikus hitet
hirdettek, ezentúl eretnek tan hirdettethessék. A kiküldendő
kommiszáriusok között pedig semmiesetre se legyenek akatolikusok. — Az egri, győri és veszprémi püspökök és Jászy
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A wittenbergi magyar burzának a szombati egyház nevében 2 né
met forintot ajándékoztak. (Thury E.: Iskolatörténeti A d a t t á r I I . 37. I.)
H . H . u. Staatsarchiv i . h. fol. 102. 1.
; - Stelczer i . m. 114. 1.
U. o. és P. I V . 864 b. 1.
Stelczer i . m. 114. 1.
H . H . u. Staatsarchiv i . h. fol. 85.
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U. o. fol. 96—97.

i

András ítélőmester is közös felterjesztéssel élnek, amelyben nyo
matékosan figyelmeztetik a császárt, hogy a katolikus vallásnak
jelenleg egyetlen magyarországi metropolisában ne tűrje meg az
eretnekséget. Itt a katolikusok vannak többségben. — Ha itt
elnézik, terjedni fog a többi városban is, mint ahogyan Pozsony
is csak ennek az ügynek kimenetelét várja.
Húsvét előtt Nagyszombatban már felekezeti zavargások
törnek k i . A tanács 600 polgár nevében újból felkeresi a csá
szárt, sőt még Regensburgba is követséget menesztenek utána
(augusztus).
Az ügy két álló esztendeig húzódik. Miksa király három
ízben, Károly és Ernő főhercegek öt ízben/Rudolf ugyancsak
három ízben küld egyre szigorúbb hangú rendeleteket a városra,
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Ernő

főherceg

aláírása.

s végül 1577 decemberében már a város összes privilégiumának
elvonását, 25.000 tallér bírságot helyez kilátásba és a rebellisek
bebörtönöztetését ígéri.
Nem kevesebb, mint 35 feliratról, illetve rendeletről van
ezidőszerint tudomásunk evvel a nagy pörrel kapcsolatban.
Kitűnik belőlük, hogy a nagyszombatiak kétszer jártak követ
ségben Miksánál Bécsben, Regensburgban, egyszer Károly, két
szer Ernő főhercegnél, kétszer Rudolfnál Prágában és Pozsony4

1

U. o. f o l . 88—89. Pozsonyban valóban hasonló események t ö r t é n n e k
1581 után, amikor Kolionich Siegfried gróf udvari papjához, Reisz András
hoz jár a p o l g á r s á g Récsére istentiszteletre, vagy ő jön be m a g á n h á z a k h o z ,
a Kamper- és Balassi-kúriába. (Schrődl J.: A pozsonyi ág. h. ev. egvh.
közs. t ö r t é n e t e I . Pozsony, 1906. 79, 81. 1.)
H . H . u. Staatsarchiv tol. 96—97.
U. o. fol. 94—95.
Stelczer i . m. 118. 1.
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ban, s végül is hét tekintélyes polgár ült közel félévig Rudolf
parancsára a pozsonyi tömlöcben.
Érdekes adata ennek a küzdelemnek Sigismondo di Cavalli
velencei követnek 1578. január 18-án kelt jelentése, amelyben
tudatja a Signoriával, hogy a császár néhány nagyszombati pol
gárt elfogatott, mert tilalma ellenére kálvinista prédikátorokat
vittek be városukba és elfogatta Salm grófnak azt a prédikáto
rát is, aki azokat oda küldte.
Ha az utóbbiban nem volt is talán helyes a velencés infor
mációja, híradása mégis jellemző arra, hogy még a diplomácia
is számon tartotta ezt a viadalt. Azonkívül megtudjuk belőle,
hogy ezidőben is adatnak ki császári elfogató parancsok Bor
nemisza ellen, akiben nyilván felismerték a bécsi és prágai körök
is a protestáns szervezkedés vezérét.
1
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A mennyütő kő.

Amint Telegdi szította e küzdelemben harcra káptalanját és
a bürokrata püspököket, úgy szolgálta Bornemisza Sibolti és a
nagyszombatiak számára a lelki hátteret.
Nagyszombattal Bornemisza belső kapcsolatban állott. Hogy
Balassi János házához gyakran bejárt prédikálni, azt már az
1576-i országgyűlés aktáiból láttuk. — Egy feltűnést keltő ese
mény is történt ott vele, amely tekintélyét szinte legendássá nö
velhette. Ö maga így emlékezik meg róla:
Nagyszombatba mikor én prédikállanék Balasi János házába
és az mennyütő követ említeném az istentelenek büntetésére, —
azonba úgy üté az derék szent egyházat, hogy az fa feszület
apróra rontatnék. És az uraim ajándékon küldöznék az morzsa
lékját. Ki miatt mind Balasinak, mind nekem, mind az szomba
tiaknak sok bajunk volt, de ártalom nélkül nagyobb
épületünkre.
Mert az után Sybolti Demetert Isten esztendeig prédikáltatta min-

1

Stelczer i . m. 118. Both i . m. 50—51 1.
Vitéz Kárpáthy-Kravjanszky Mór: Rudolf u r a l k o d á s á n a k első tíz
éve. Bp. 1933., 133. 1. közölt olasz jelentés fordítása:
A császár elfogatott Nagyszombatban néhány polgárt, mivel kálvinista
p r é d i k á t o r o k a t vittek be oda, mintegy megcsúfolásául az ő parancsának és
rendeleteinek. És egy bizonyos kastélyban elfogatta azon kívül Salm gróf
nak egy másik p r é d i k á t o r á t is, aki azokat oda küldte. Ugyancsak letar
tóztatásban van Ausztriában k é t lelkész (ministri), de a p ü s p ö k őrizete
(coperta) és rendelkezése alatt, úgyhogy a legközelebbi diétán, amelyek
Ausztriában és M a g y a r o r s z á g o n nemsokára tartatnak, sok összekülönbözés
lesz e dolgokból.
2
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dennap az Ispitál kápolnájába. És az 6 híveit kívülís mindennap
tengeti mais. (P. IV. 849b.)
A mondottak hitelességét ellenvetésével maga TELEGDI
igazolja egyik vitairatában.
Polemizálva Bornemiszával e sorokat írja:
Kiváltképpen a te ördögi prédikációid rakvák fejedtűi a mi
tudományunk
és mi magunk ellen gondoltatott
hazugságokkal.
Minemű amaz, hogy midőn egy olykor Szombatba egy házba
prédikállanál és a mennyütő követ emlétenéd stb. (Következik a
fent közölt idézet ismétlése, amely után így folytatja:) Ezt te ma
gadnak mag asztal ásódra és nekünk gyalázatunkra írtad. Mintha
az Isten a te tudományodnak szent voltát és a mi istentelenségünket bizonyétotta volna evvel a csodával. De maga nem úgy va
gyon, amint beszéled. Mert meg ütötte vala ugyan a menny a
Szent Miklós egyháza sanctuariomának orrozatját, de csak egy
néhány cserépbe tött kárt a héjazaton. A feszületet
peniglen,
mely a nagy oltár megett egy szegen állott, meg érte és meg
hasította volt a keresztit, de el nem rontotta, és a kereszten való
feszület képét csak meg sem körömzette.
Melynek a keresztit
újonnan meg csenáltatták az egyházfiak és mostis azon helyen
áll. Nem tudom tehát, hol vötték volt a te uraid az ajándékon
küldöztetett
morsalékot. (Felelet 195.1.)
Ez a cáfolat az esemény legilletékesebb hitelesítése. — Gondolnivaló, hogy milyen hatást válthatott ki az égi jelekre annyi
súlyt vető jámbor nagyszombati polgárokból!
Végső feszültség.

v

Telegdinek ezek után egyéb eszközökhöz is kellett nyúlnia.
Amikor idézéseire Bornemisza nem jelenik meg inkvizíciós széke
előtt, ünnepélyes szertartások között exkommunikálja az egy
házból. — Az idegek a végsőkig feszülnek. Bornemisza ez ese
ményeknek, röviddel lezajlásuk után, részletes leírását adja az
Ördögi Kísértetekben.
Telegdi Miklós, ki nagy prépost és fő prédikátorok az pispekeknek, sok setétségét hordozta őis a sátánnak. Kinek okossága,
nyelve, tanúsága, vigyázása nem kicsiny, de hova nagyobb, anynyival poklabb. Mert az ördög paradicsombanis a kígyót azért
választá, mert az okosb vala az többi állatoknál. Ez úgy mint
köztök nagy tisztet érdemelt volna. De az Ür csodaképpen
állott
ellene.

1

Knill Arotis Peter, Doctor Juris, procator lévén sok dolgo
kat beszéllett, mint forgott igye az császár és az egész ország
előtt. Midőn az szombatiak vádolnák sodomitaságáértis
és egyéb
dolgaiértis, kiket nem illik elő számlálnom, kibe Istennek csuda
Ítéletiből esett: hogy míg az ő maga tisztességét
oltalmazná,
addig az Isten Igéje békességvei hirdettetnék. Mert áznak csuda
háborgatója vala. De az után még inkább gyühöskedett
vala. —
Ki míg engem háborgata, addig az alatt és az miatt sok nemes
dolgokra taníta az Ür Isten.
Mert noha egy nihányszor császár és minden pispeket fel
indított ellenem,' de mindenszer eleit vötte az Úr Isten.
Sőt ilyen csudát míele az Úr: hogy midőn húsz
mélyföldön
kergetnének Zólyombanis,
Isten szinten orrok eleibe két mélyföldre hoza* és itt akará, hogy az nyomtatást el kezdjem. Itt mi
dőn sok ezer képpen álnokoskodnék,
mint taszítana el tovább.
Azonban egy alávaló faluból, Jókából, Sibóti Demetert szin
tén oda be Szombatba vitette az Isten és azra vésze minden esze,
azt onnét mint taszítsa ki; de ottis az Isten ezer csudáját muto
gatta. Kit az érelmesek eszekbe vöttek és dicsérték az Istent.
De az értetlenek mégis az setétségben maradtak az Istennek igaz
ítéletiből.
Ennek ha elő számlálnám az ő titkon való találványát, —
mint szerzett be vádolót az ő pap társai közül, arra mint idézett,
azután mint áldott, átok alatt reám harangoztatván
és gyertyát
el oltván; mint ijesztett imez-amaz fenyegetéssel,
bracchium
saeculareval, az kapitányok
és urakhoz parancsolat
küldésével
és titkon való leselkedésekkel
és egyéb mesterségekkel;
mint
akart el futtatni, — ha elő számlálnám, minden mosolyogna, az
ki értelmes; — kinek csak könyörgéssel vöttem eleit és az után
mosolyattam rajta, az Ür mint alakoztatta.
Krisztus Urunk ilyen jelt ad az ördög tagjai felől Jo. 8., hogy
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V. ö. Mosóczy Zakariás könyvtárjegyzékének 394. számát. (Iványi
B.: Mosóczy Z.)
1564., 1569., 1572. és az 1576-i országgyűlésen.
1564-ben. — Galgócra. — Semptére.
Ilyen excommunicatio (Nagyszombat 1573.) leírása olvasható a M .
Prot. E g y h á z t ö r t . A d a t t á r X I I . évf. 10—14. lapján. Praefatum nobilem
Wolffgangum Desew excommunicatum et aggravatum in vestris et cuiuslibet vestrum ecclesiis singulis diebus dominicis et aliis festis infra missarum solemnia, dum in eiusdem ad divina audienda maior convenerit populi
multitudo, p u l s a t i s c a m p a n i s , c a n d e l i s a c c e n s i s et
iterum
e x t i n c t i s et in Signum maledictionis aeternae in terram proiectis, pubiice
et in ambone alta et intelligibili voce denuncietis, seu faciatis denuntiari,
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azok hazugok és gyolkosok. Telegdi Miklós felől és az ő pajtársai felől mit beszéltek urak, mesterek, polgárok, áros népek,
ámélkodtam
rajta.
Mint keresett elein hamis tanókat nem csak én reám, hanem
Siboltira és az szombati uraimra, és mint áltatták el az jámbor
fejedelmet, szinten mint régen Pilátus előtt vádolják vala az Ür
Jézus Krisztust, mondván, császárra támadott és meg tiltotta az
adót adni császárnak. Így midőn az szombati uraimba nagy
praktikákkal meg fogattattak volna egy néhány személyt,
azért,
hogy oltalmaznák az Krisztus Evangyeliomját:
ez hazugsággal
vádolták, hogy az nemeseknek eszöket vesztették az császárnak
való fizetésbe és császárnak mindenkor engedetlenek. Az farkas
is így feddi vala az haránt, hogy noha oda alá itt, de fel kavarta
az vizet ide fel neki és ők mindenkor
szófogadatlanok.
így Siboltira
koldos és paraszt embereket kerestetett
Telegdi, ha fa képet hánt-e ki és ha sakramentárius-e?
(P.IV.
864.)
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A fordulat.

Bármily elszántsággal és jóreménnyel folyt is a küzdelem
a nagyszombati pozíció megtartásáért, a reformáció hívei végűi
is csatát vesztettek. Miksa idejében talán kaptak volna prédiká
tortartásra engedélyt, mihelyt tisztázzák magukat a sakramentáriusság koholt vádja alól, azonban Rudolf és a magyar ügyek
ben helyette eljáró Ernő főherceg az ágostai hitvallásúakat is
üldözendő eretnekeknek tartottá. 1577 májusában egész AlsóAusztriában, így Bécsben is, megtiltják az evangélikusok nyilvá
nos vallásgyakorlatát, s nagyarányú rekatolizáció reményében
Delfino János nuncius javaslatára Telegdi a pápától egy évre kü
lönös hatalmat vesz az eretnekség bűne alóli felmentésre. Volt-e
sok alkalma ennek gyakorlására, arról nincsen tudomásunk,
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Idéztettek Nagy Márton, Olasz Mátyás, Kalmár Imre, Kádas Fülöp,
üngl
Kristóf, Theökeöly Sebestyén, Bodok József, Hibner J á n o s , kik
közül az első öt és még Lankanz János, Dobronoki Péter Rudolf császár
határozata folytán közel félévig a pozsonyi tömlöcbe kerültek. (Stelczer i .
m. 118., Both i . m. 50—51.) V. ö. Telegdi rehabilitációs jegyzőkönyvével,
Sibolti bécsi bizonyítványával és a velencei követ jelentésével e mű 71.,
74. és 77. lapján.
A n Demetrius Sibolti dum in Joka concionator fuisset, in ecclesia,
contra sacra immagines declamaverit, eas ejicendo velut frustraneas. —
Testi affirmative fassi sunt. (Jegyzőkönyvi kivonat az esztergomi káptalan
1576. évi vizsgálatáról. Stelczer i . m. 114. 1.)
Loesche i . m. 94. 1. — Böth i . m. 75. I .
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azonban 1577 decemberére, vagy legkésőbb a következő év ele
jére végre sikerül Siboltit a városból eltávolítani, s a „megátal
kodott rebellisek" vezéreit börtönbe juttatni. Hogy az elmarasz
talásnál a nemességnek adómegtagadásra való buzdítása és
császár iránti engedetlenségnek vádja is szerepelt, azt már fen
tebb láttuk. (Ugyanezzel a váddal illette az esztergomi káptalan
magát Bornemiszát is már 1572-ben.)
Telegdi mindenesetre örült diadalának s igyekezett azt a pol
gárság irányába kellőképpen kihasználni.
Bornemisza ezt így tartja számon:
Midőn az szombatiak hazugságval meg fogattak volna, azkor
Telegdi nagy gőgvel és kevélyen prédikáló székből meg hirdette
és ijesztötte az többitis ... Voltak olyak Szombatba az meg va
kult polgárok közül, kik együtt mosolygottak és kacagták az
Úr híveinek fogságokat. De csakhamar az Úr nagy változást tőn
benne. (P. IV. 865.1.)
Az bizonyos, hogy a lelkekben nem aludt k i a reformáció
lángja ezután sem, s a polgárság is magához térhetett hamar,
különben nem kellett volna Telegdinek már 1579-ben újból meg
intenie a tanácsot, amiért eretnek prédikátorokat támogat és kü
lön iskolát tart az evangélikusoknak.
1

2

3

Telegdi postillája.

Ha Sibolti el távozott is Nagyszombatból, a harc Bornemisza
és Telegdi között nem szűnt meg, ellenkezőleg, csak annál elke
seredettebben folyt tovább.
A nagyprépost ellenfelének fegyveréhez nyúlt, s maga is
prédikációk kiadásához látott. Postilláinak első kötette 1577
júniusában jelent meg Ernő főherceg engedelmével a bécsi Apfflnyomdában. — Még külső kiállításban is mintának vette Bor
nemisza könyveit.
4
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Stelczer i . m. 117—118. 1.
Az alsó-ausztriai rendek a t ö r ö k háborúból származó 7 millió forint
adósságot Miksától csakugyan csak az 1568-i „Religionsconcession" fejé
ben voltak hajlandók átvállalni. (Kárpáthv Krav. i . m. 18. 1.)
Both i . m. 49. 1.
Kiváltását a nyomdából Telegdinek hű barátja Mosóczy Zakariás
tiníni püspök, k i r . tanácsos is szívén viselte. A zsélyi levéltárban a követ
kező, Kisvárdai Mihály p o h á r n o k h o z írt, 1577. o k t ó b e r 8-án kel levele ma
radt fenn: Telegdi Miklós esztergami prépost csinált magyarul egy postillát, kinek meg váltására könyvnyomtatótól
ő maga nem elég, hanem több
urainknak, barátinknak
kell meg segejteni. Kérem kegy.-det, hogy legyen
segítséggel,
látván a jámbornak
hazájához és nemzetihez való jó igyekezetit. (írod. Tört. Közi. 1930., 226. sköv. 1.)
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Ez a fokozatosan 1577., 1578., 1580-ban három kötetben
megjelent mű a maga álláspontját emelkedett módon képviselő,
kiváló alkotás. A magyarországi katolicizmusnak első korszerű
magáraeszmélése századelei ernyedtsége óta.
Különböző szükségletek hozták létre: a papság tudatlan
sága, a tájékozatlanság, amely még a római hiten maradtak
kezébe is a reformátorok postilláit adta (e vidéken főleg Brenz
Jánoséit) , különösen pedig Bornemisza könyveinek ellensúlyo
zása, amelyek a n y o m t a t o t t s z ó akkor szinte korlátlan tekin
télyének idején csak hasonló nyomtatott érveléssel voltak semlegesíthetők.
A párviadal ugyancsak kínálkozott, hiszen egyazon anyagot
választotta Telegdi is, amelynek Bornemisza már közepén járt:
az akkor még teljesen egyező vasárnapi evangéliumi perikópáknak prédikációs feldolgozását. Itt nem e g y e s hittételeknek a
szembekerülése, hanem a katolikus és evangélikus hitrendszer
e g é s z é n e k gyökeres eltérése kellett, hogy megnyilvánuljon.
1

A Fejtegetés.

Az elébedobott kesztyűt Bornemisza felvette. Alighanem
még ugyanazon 1577. esztendőben egy haragos polemikus iratban
vette ellenfelének munkáját rendszeres boncolás alá; úgy látszik
különösképpen a Septuagesima vasárnapjára való prédikációja
alapján, amely a szőlőművesekről szól (Máté 20, 1—16.) és
alkalmat adott Telegdinek a jócselekedetek jelentősége kifejté
sére. Bornemisza itt a sola fide tanát védelmezhette különöskép
pen. Erős személyes támadást is intéz ellene, amiért az Evangé
lium ügyét Nagyszombatban és sok vármegyékben háborgatja,
sőt azzal is megvádolta, hogy szolgáit, kiváltképpen egy Kele
men nevű németet, meggyilkolására igyekezett felbérelni. —
Telegdi 1580-ban kiadott Feleletében erélyesen tiltakozik e vád
ellen, de maga a tény, hogy Bornemiszával e szörnyűséget el tud
ták hitetni, bizonyítja, hogy mennyire elkeseredetten folyt a
harc közöttük.
Ez a Fejtegetés
című tanulmánya, sajnos, nem maradt
reánk, tartalmából egyet-mást csak Telegdi bőséges idézetei
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révén tudunk meg,
Feleletét reá.

1

aki 1580-ban vaskos könyvben

adta még

2

De már 1578 októberében megjelenő postillás kötete előszavában
bőven megemlékezik róla T E L E G D I :
Vagyon énnekemis
igyem egy nem igen jó szomszédommal.
Ki, mi
nek utána látta volna, hogy az én postaiamnak első része, melyet tavaly
bocsáttam ki, az keresztyéneknek
kezébe forgattatnéjek,
félvén rajta, hogy
az ű hasas és potrohos könyveinek
ennek utána kevesebb böcsületi lenne és
ára alá fogna szállani, mivel hogy volna immár másik, melyet azok olvas
hatnának s olvasnánakis,
a kik eddig az ű postilláját nem egyébért,
hanem
azért olvasták, mert talám a mi nyelvünkön
egyebet nem
kaphattanak:
akará eleit venni ennek a kárnak és sok képpen gondolkodék
rajta, mi
módon, akiknél volna, el vettetnéje
vélek és az üvét tolnája kezekbe, a
kik peniglen eddig nem látták, avagy nem vötték volna, azokkal
láttatlanul
annyira meg útáltatnája, hogy soha csak látni se akarják, nem hogy olvasni.
És hogy ezt a gondolatot véghez vihetnéje,
leg először beszédével
szerte
szerént mindenütt,
de oly helyeken kivált képpen, ahol feles emberek kö
zött forgolódik,
úgy mint menyegzőbe
és egyéb lakodalmokba, kezdé erő
sen gyalázni írásomat és szidalmazni ennen magamat. Annak utána, hogy
hamarébb kiterjedhetne ez a gyalázat, melyet nekem és az én
könyvemnek
készét vala, nagy sietséggel egy csomózó fejtegetést
íra, melyet az elmúlt
gyűlésbe, a posoni varasban uraknak és nemeseknek vígan és mosolyogva
osztogata, mintha immár avval teljességgel
véghez vitte avagy vihette
volna az ű szándékát.
Az a fejtegetés
rakva undok szidalmokkal,
melyekkel nem csak én
magamat, hanem velem egyetembe pispököket
és minden rendbeli
egyházi
embereket rútét és ondokol. Az én- postillámat
kedig, úgy mint semmit,
haszontalant, tudatlanul írattat és minden tévelygésekkel
rakvát
meveti,
pökdösi és sivölti. De más felől a mit ű beszél, ír, nagy dicséretet és magasztalást
részen a felől és mind útalan drága, szép, nemes
tanúságnak,
divinum munusnak nevezi azt.
Soha nem láttam
oly csacsogó
kalmárt,
ki hitván marháját
több
dicsérettel
és mag asztal ássál árulta volna, mint ez árulja az ö
alkományát;
és soha nem olvastam oly írást, melyben valaki több mérget és
keserűsé
get okádott volna ki más ellen, mint ű okád én ellenem. Köszönöm a jám
bornak, hogy gyakorija én bennem a patientiát és szoktat engemet
bosszú
ságoknak
békével való szenvedésére.
Én űtet nem átkozom,
sem
szidom,
hanem kérem az Istent, hogy megbocsássa
bűnét, mert látom, hogy az
benne való fel fuvalkodás
annyéra meg vakétotta
űfet, hogy
egyebeket
semminek állétván és csak. magát vélvén nagynak lenni, nem tudja mit
mivel. (Telegdi: P. I I . Előszó.)

Alig néhány hónappal Telegdi könyve I . részének kézhez
-

^ ö s s z e á l l í t o t t a Telegdi életrajzában
Telegdi Miklósnak
pécsi pispöknek
fejtegetés
nevű könyvére...
nyomtattatott
tendőben.
(RMK. I . 177. sz„ 209 levél.)
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Both Ferenc i . m. 143—171. 1.
felelete Bornemisza
Péternek
Nagyszombatba MDLXXX.
esz

vétele után Bornemisza ördögi Kísérteteíben így emlékezik még
annak első hatásáról:
Ez tájba, 1578 másod napján az új esztendőnek, valék fő fő
népekkel egy menyegzőbe. Mondanak ott egy ni hányan, hogy
Telegdi Miklós büdös bort kezdett reám. Mondék, inkább el kél
az én jó borom. Hova büdösb, nyulósb, ecetesb, annyival kedvesb
lesz az, ki az jó bort kaphatja utána. Ennek imez az értelme:
Mikor Telegdi semmi álnokságval, haragval, fenyegetéssel
eleit
nem vehette volna annak, hogy én könyveket kezdettem nyom
tatni, ez után őis kezdett postillát nyomtatni. Én bizony azt vél
tem, míg nem láttam, hogy jeles dolgok lennének benne. De mon
dák az írás tudók, hogy egy időbe mint egy méz, utói csupa mé
reg. És szem látomást való képtelen hazugságok.
Mert nagy
álnokul előszer az mi félénknek magyarázatiból szép értelmeket
szedegetett ki az Evangéliom magyar ázat jár a, de végre az ő szo
kott mestersége szerint el vondogálja az ő pápa eretnek tévelgő,
hamis, csalárd
tudományára.
... Én magamis kérlek, bár meg olvasd atyámfia, de ne rös
ten, hanem jól reá vigyázz és próbáld meg, ha az Ür Lelke szól-e
ki belőle, vagy az sátáné? Hánd reá az Szent Írást,
értekezzél
felőle, ha úgy vagyon-e Krisztusnál és az apostoloknál? Ha isme
red, hogy zavaros kutat ásott és büdöst ád innod, meg ne idd,
mert meg halsz bele, a mint az Isten panaszolkodik az hamis
pásztorokra,
hogy a Iábokkal fel zavarták vizét és azt itatják.
(Ezekiel 23.) (P.IV.866.,867. I.)
Az 1578-i országgyűlés.

Nemcsak a főrangúak lakodalmán, hanem a februárban öszszeült országgyűlésen is folytatja Bornemisza támadásait
Telegdi ellen, ami újabb tanújele személyes bátorságának és rettenthetetlenségének, hiszen a velencei követ jelentéséből tudjuk,
hogy csak egy pár héttel előtte adott ki Rudolf császár elfogató
parancsot ellene.
Ez elmúlt 1578 esztendőben gyűléskor, írja TELEGDI Fele
letében, (3. 1.) — akadott vala kezembe egy könyved, melyet én
ellenem és az én postillám ellen csak akkor írtál volt és Fosomba
az uraknak és nemeseknek házanként mutogattál és osztogattál.
Bornemiszának ez volt utolsó nagy támadása Sibolti és a
1
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szombati hívek érdekében. Keserűsége már ugyan felgyülemlett:
az ispitályi prédikátor ügye rosszra fordult, Rudolf császár hatá
rozottan állást foglalt ellene; ha az országgyűlésen nem sikerül
a rendeket egyöntetű és erélyes fellépésre bírni, sem Sibolti, sem
más, vissza nem térhet többé Nagyszombatba.
A gyűlésen ott voltak személyes hívei közül Balassi András
és István, Bánffy László meg 24 vármegye és 17 város, akik fel
iratban kérik a királyt, hogy valamint egyéb országaiban, úgy
Magyarországon is engedjen szabad vallásgyakorlatot (liberam
religionis professionem). Ezt oly eréllyel követelik, hogy még a
végvárak ügye is eltörpül mellette. — Hírét vették ugyanis, hogy
az egyidőben ülésező stíriai rendek Károly főhercegtől éppen
akkor nagyobb vallásügyi engedményeket tudtak kicsikarni.
Rudolf erélyesen tiltakozik az ellen, hogy bármely országá
ban szabad vallásgyakorlat volna; ezt Magyarországon sem en
gedheti meg, mert tiltja koronázási esküje. — Nem is volt a gyű
lésnek religio dolgában semmi eredménye.
1

Életre-halálra.

Telegdi azonban nem elégedett meg azzal, hogy székhelyét
megmentette, hanem minden erejét összeszedte arra, hogy ma
gát Bornemiszát is elűzze semptei fészkéből.
Már az 1576-i országgyűlés aktáiból láttuk, hogy császári
rendeletek i s m é t e l t e n követelték Salm Júliustól udvari pap
jának eltávolítását, sőt a velencei követ jelentése szerint elfoga
tása is elrendeltetett. — A főpapi közigazgatás azután sem nyu
godott. TELEGDI így ír erről Feleletében:
Azon panaszolkódol, hogy sok esztendőtűi fogva rejád tör
tem, sok fő püspököket
és a fejedelmetis többször
százezernél
ellened fel indítottam,
hogy akik itt Nagyszombatban
a
religio
dolgában
valami
újétást
kezdetiének
vala,
azoknak
ellene
viaskodtam.
Értem, barátom, mi fájlalja a te gyomrodat. Az marja bele
det, hogy kő falul vetem magamat te ellened Izraelnek
házáért...
Hogy nem futamodom el a farkasok előtt, hanem Istennek
segítségével szembe állok veletek, nem hadlak titeket szabadon
dihösködnötök
az Istennek aklába és ebben a városban a Krisz
tusnak juhait ragadoznotok, testova hánnotok, ölnötök és kedve
tek szerént vesznetek. Ez oka, hogy engemet szidalmazsz, átkozsz,
1
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rágalmas, beszéddel illetsz. Bánod
hiszem,
hogy sem a te
társaidnak
nem engedtetik
olyan nyilván
és szaba
don hintenetek
Szombatban
az konkolyt,
amint
ti
kévánnátok.
(Fel.6.1.)
De még ennél is többet megtudunk TELEGDI-től egymáshoz
való viszonyukról:
Én felőlem kedig azt beszéled, hogy nemcsak Nagyszom
batba, hanem sok vármegyékbe igen gyorsalkodtam és forgot
tam a híveknek
háborgatásában:
De kiváltképpen
azon
panaszolkodol,
hogy téged és a szombatiakat
hábor
gattam.
Dicsekedelis benne, hogy sem teneked, sem a szom
batiaknak semmitsem árthattam, sőt használtam nektek vele,
hogy titeket háborgattalak. Az ördögi kísértő írásodban
aztis
hozzá tetted, hogy midőn húsz mély földön Zólyomba
kergetnénk,
Isten szinten orrunk alá két mély földre hoza (Semptére) és ott
akarta, hogy a nyomtatást el kezdjed etc. Nem akarok ezenis
sokat múlatnom, hanem rövid és kerek választ teszek neked. —
Nem tagadom, mindenkor igyekeztem tégedet és minden efféle
ragadozó farkasokat e Krisztusnak aklátúl távol kergetni. Melyet
tisztem szerént míveltem, úgy mint az Istentűi hívattatott és vá
lasztott lelki pásztor. Ki az én hivatalomnak és választatásomnak
okát és bizonyságát adhatom: meg akartam mutatni, hogy nem
vagyok béres és nem futok el, látván a farkasokat a juhoknak
veszedelmire jűni.
Annak okáért örömest és szívem szerént vetettem magamat
és tusakodtam ellenetek, úgy mint farkasok ellen, orvok ellen
és tolvajok ellen. Kik nem küldettetek (mert meg nem bizonyét
hatjátok a törvény szerént való küldetésteket),
hanem jöttetek
lopni, szaggatni, öldökleni és veszteni az Úrnak juhait: s még
ez utánis azon leszek, hogy abból a likbólis ki ugrasszalak téged,
melybe most róka módra lappangasz. És valamíg te meg nem
szünöl farkas lenni, és sem szűnöm meg pásztor lenni, azaz té
ged hurétani, a mennybeli Istennek és e földi fejedelmeknek ese
dezni, hogy te ellened ki nyújtsák az ű kar jókat, ki vonják fegy
vereket, meg mutassák igaz ítéleteket, haragjokat és hatalmassá
gokat: büntessenek, kergessenek és üldözzenek mind addig, míg
meg nem térsz. Ha peniglen ugyan nem akarandasz meg térni,
1
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Erről a következő fejezetben még sok szó lesz.
- Ez m á r nem Sempte, hanem Detrekő, amint később látni

fogjuk.

meg öljenek
és ki töröljenek
e földről,
hogy annál töb
bet ne dihösködhessél a keresztyén anyaszentegyháznak
romlá
sára, amennyit eddig dihösködtél.
De ahol azt írod, hogy fizetést is ígértem szolgáidnak, kivált
képpen egy Kelemen nevű németnek, hogy meg öljenek
téged,
— az Istent hívom bizonyságul, hogy hamisan írod és hazugul,
mert azt én meg sem gondoltam. Soha egy szolgáddalis,
tudván,
hogy te szolgád lőtt volna, nem szólottam csak egy ígétis; azt
sem tudom, volt-e valaha Kelemen, Tivadar, Bogdán, Antal vagy
Jakab nevű szolgád. Nagy dolog, hogy nem szégyenlesz szem
telenül ilyen dolgot én reám fogni és meg nem tudod gondolni,
hogy magadnak szerzesz gyalázatot efféle oktalan írással.
Azt sem tagadom, hogy mind Szombatba, s mind egyebütt
ugyan azon buzgósággal igyekeztem azok ellenis, akik tégedet
és egyéb hamis prófétákat a juhoknak veszedelmekre tartottanak
és tártnak, tusakodni. Ez utánis azt mívelem; kiért mind az által
gyilkos nem vagyok, sem poroszló. (Felelet 197 sköv. 1.)
Telegdi tiltakozása az orgyilkosság vádja ellen kétségkívül
őszinte, de ugyanúgy abban sem kell kételkednünk, hogy való
ban riaszgatták Bornemiszát efféle hírekkel s hogy a Kelemen
nevű szolgát ismeretlen gyűlölködők valóban meg is környé
kezhették.
Hogy Telegdi — más módszerrel persze — szívós kitartás
sal valóbán Bornemisza életére is tört, azt az idézett sorokban
ő maga is megvallja. — Mindenesetre j ó ezt számba vennünk,
ha Bornemisza erős kifakadásain meg akarnánk ütközni.
1

Csillagképváltozás.

Az idő múlásával a körülmények változása egyre jobban
Telegdi malmára hajtja a vizet. Miksát Rudolf követte a trónon
(1576 október 12.); Sibolti kiszorult a városból; fél évvel előtte
(1577 május 6-án) meghal az egyik leghatalmasabb és leghűsé
gesebb pártfogó: Balassi János; fia Bálint pedig a következő
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„Bornemiszának iszonyú szitkai" a Felelet 4. lapján:
Iszonyúság
olvasni, minemű éktelen szidalmakkal illetsz: néha Júdásnak, néha ördöngösnek, néha orvnak, poroszlónak,
gyilkosnak, hazugnak, Krisztus
ellensé
gének, bolondnak, szemfényvesztőnek,
bájolónak,
bálványozónak,
csúfnak,
cigánynak, az igaz egyház háborgatójának,
rókának, álnoknak, koszos érdeműnek, angyali ábrázatba öltözött
ördögnek, Krisztus csúfolónak,
károm
lónak, feszétőnek
és sok egyéb efféle utálatos nevekkel nevezvén
engemet.
(21 jelző!)

évben zálogba adja Pálffy Tamás palotai kapitánynak azt a
nemesi kiváltságos házat, amely annyiszor szolgált hozzáférhe
tetlen menedékül Nagyszombatban az üldözött igehirdetés
számára.
1
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Balassa Valentinus totalem domum suam liberam et exemptam in
Citate. Tyrnaviense in Cttu. Poson. pro 1300 fl-us impignorat egr. Thomae
Pálffy de E r d ő d Capitaneo arcis Palota. (Orsz. L t . Balassiana. Elench f.
III. L. 5. 1578. fol. 515.)
Ez bizonyára azonos azzal a Korpa-piaci házzal, amelynek eladásáról
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SZORONGATOTT.
kármilyen elkeseredett volt is a küzdelem
Nagyszombat birtokáért, idegeket őrlő és
életet kockáztató, — Bornemiszának legne
hezebb harcai ezidőben mégse ezen a külső
küzdőtéren, hanem belső legszűkebb élette
rületén zajlanak.
Családi gyász, vére lángolása, ördög kerí
tése, országos pestisjárvány, halálos betegség irtózatos feszült
ségnek, küszködésnek és sajátságos kirobbanásnak lettek okozói.
A próbáját ő maga így sommázza:
Isten keresztjét, sanyargatását egy níhány száz nyavalyámbólis tanultam kemény és halálos betegségimből,
fogságimból,
szegénységimből...
három feleségem és öt gyermekem halálá
ból és kemény dögvei való ostorozásokból,
kik közül heten ha
lának 1577-be Semptén ez íráskor, némelyek mégis
gyógyultak.
P. IV. 683b.)
Lelkülete.

Az alábbi események rendkívül bonyolult mozgató erőinek
megértéséhez mindjárt elöljáróba helyes képet kell alkotnunk
magunknak Bornemisza lelkületéről.
Tanítása és élete elválaszthatatlan egységet alkotnak. Az az
ügy, amelyre életét tette, betölti egész lényét és ebből nem haj
landó még pihenésének ritka perceiben sem engedni. Semmi sem
áll tőle távolabb a képmutatásnál. Amikor igehirdetésében erről
emlékezik, nagyon jellemző személyes tapasztalatokat idéz.
Az hipokrítákis azért kárhozatra való bűnösök. Nagy csuda
dolgokat mondhatnék jeles bölcs emberekről.
Mint
némelyek
jöttek vala énhozzám fő kolcsos városokból, bölcs német és cseh
prédikátorok,
kiket nagy becsülettel fogadtam és tűlek nagy
szeretettel akartam tanulni; kik igen értelmesen szép dolgokrólis

szóltak ebédig, de étel után akarván magoknak kis szabadságot
venni játékra, tréfára, részegségre, — hogy ismerek, hogy én
őket az miatt meg jegyezném, ők kerülő szóval kezdenek csú
folni Krisztus Urunknak imez mondásával: Ti vattok a földnek
savai és világi. (Fol.P.CCCCXXV.)
Más helyen még világosabban kitűnik, hogy feddhetetlen
élettartása miatt gyakran megszólták:
Nekik nevetik az istenes életűket: Te vagy-e a földnek sava,
világa, te akarsz-e szentebb lenni másnál; mely féle
csúfolók
miatt csak énis sokat szenvedtem. Mikor valamely Isten félő kéri
felebarátját, imádkozzál éröttem, mond a csúfoló: igyál én éröttem. De ezek sok száz félék. (P.V.619b.)
Azonban ezt se panaszképpen mondja, mert az Ür Krisztus
vígasztal bennünket, hogy az ő terhe könnyű s az ő igája gyö
nyörűséges volna, mert az ő Szent Lelke meg éreztetné
velünk,
hogy mindenek jókra valók volnának: alázatosságunkra,
isteni
félelmünkre,
gyakrabban való könyörgésünkre,
jámbor
éle
tünkre, Istennek és felebarátunknak
szerelmére, sőt még az halális csak utunk lenne az örök életre, azért, hogy mind azokon
győzedelmet
vennénk az mi Urunk Jézus Krisztus által; karaján
pedig bizonyságtevően megjegyzi, hogy bizonnyal kóstolva tu
dom ezt énis. (Fol.P.LVb.)
Már eddigi élete is tanú rá, de az alább következő esemé
nyek még fokozottabban igazolják, hogy a szenvedést Isten kü
lönös áldásának tartotta. Amit 1574-ben leírt, az a következő
években pohárcsordulásig sorsa lőn neki: Bódok azért azok, kik
ifjúságoktól
fogva az Úrnak igájához szoktak és hol betegség
gel, fogsággal, kárvallással és röttentő hírrel
ostoroztatnak.
(P. I I . 285.1.)
Kísértetek.

Már 1564-ben az volt az egyik vádpont ellene, hogy házas.
Felesége 1573-ban Poltári Soós János zólyomi alispán testvére,
ez azonban egy-két év múlva meghalt, mert már 1575. évi köny
vében keservesen így panaszkodik:
Sokszor voltak én rajtamis oly nagy kísírtetek, azaz bűnre
való izgatások feleségemnek
halála után, hogy úgy tetütt,
mintha sem imádsággal, sem éjjel-nappal
való tanulással és
semmi röttentő avagy bíztató írással soha semmiképpen
meg
nem meneködném az bűntűi: kikbe sírva panaszkodtam sok szép

szókkal Isten előtt, hogy szent kívánságimban meg ne hallgatna.
De midőn két és níha három hónapigis egymás után erősen meg
rostáltatott
és losnokoltatott volna, mint Páltis 2. Cor. 12., és
midőn immár Istenemetis erőtlennek vélném és ígéretitis hasznatalannak állítanám és csak nem el hanyatlanám, búval, bánattal,
félelemmel
elegy hitecském lévén, oly csuda képpen gonosz
hírt indított, kinek ijesztésével mint egy késsel minden kísírtetimet le metszette. De ott az egyik kísíretnek vége lévén, ottan
más harcot bocsátott reám az ő szent Igéjének
háborgatása
miatt; kibe az első noha meg enyhedt, de a másik megint jól
meg hánkódtatott.
Ezek el múlván tudom esztendeig egymás
után húsz röndbeli különb különb kísértetimet, kibe mind az által
SY
győzedelmetis,
nagy épületetis adott. Végre penig nagy
sok kísírtetben
el esteknek szép tanúságokat
és
bíztatásokat
adatott velem, olyanoknak, az kik pokolban való
kínlódásoknak
cserélését inkább óhajtották az kísírtetnél. Kikből azokis szépen,
nagy örömmel ki menekedtek tanításom által. Ily
csudálatos
Isten az ő szentinek kísírtetibe. (P.III.421.sköv.1.)
na

Az ilyen belső harcoknak nyomával majd minden könyvé
ben találkozunk. Már 1573-ban is ezt olvassuk: Nagy álnoksága
vagyon az ördögnek: mint a sidókat, törököt, tégedis el akar
idegeníteni Jézus Krisztustól. Ezt én magamról mondhatom, mert
énrajtam
meg
kesergetté
az átkozott
állat. (P. I .
CLXXXV.)
A következő esztendőben pedig még drámaibb vallomását
kapjuk:
Az ördög mostis óránként azon jár és forog, hogy tiszta
merő siket, vak, néma és sánta lenné! minden jónak és idvességes dolognak hallására. Kit atyámfia Szent Pállal együtt én magamrólis bizonnyal mondhatok te neked. Mert midőn ez utolsó
igéket írnám, szinten akkor oly rettenetes fertelmes gondolatok
jüttek vala eszembe, hogy kit nem csak meg írni avagy mon-r
dani, de még csak gondolniis éktelenségnek
éktelensége.
Mely
undokság ellen noha számtalan szép gondolatokat forgatok vala
az Istennek igéjéből, de mind ezek ellen annyi vakságot és sü
ketséget őtött vala az ördög elmémbe és szívembe, hogy fel
ugordanám és az el kezdett írásomat félbe hadnám és az undok
ságnak cselekedetire készülnék. De midőn nagy szomorún és fo
hásszal elegy mennék, azonban az Jézus Krisztusnak lelke oly
malasztot ada, hogy ki miatt ugyan el rettenek az undokságtól.

Kire segíte imez gondolatis Ro. 8.: Ha test szerint éltek, meg
haltok, de ha az Lélek által meg ölitek az testnek
kévánságát,
élni fogtok. Kiről nagy örömmel oly nagy hálát adék az én Iste
nemnek, mint ha holtomból elevenné tött volna. Mely dolog nem
csak most ez egyszer, hanem az előtt ezerszeris volt, ezutánis
míg élek, leszen. De bizony atyámfia, nemcsak én éröttem, hogy
énis valóba vigyáznék, hanem teérettedis eresztette ő Felsége
ezt rámis Fáival együtt, hogy amit neked írok, nagyobb bizodalomval vall hassam. (P. 11.476. sköv. 1.)
Én magam felől bizonnyal ezt írhatom, hogy valamely evan
géliomot írtam, de az írás között mindenik evangéliomnak
kísirtetit reám eresztette az Ür Isten, oly igen kedig, hogy én magam
tól csak meg sem moccanhattam ellene. Hanem minden kicsin
fohászkodásomat
ottan kegyelmesen meg hallgata az édes
Jézus Krisztus, kit bizonyára azért müveit, hogy azt akarta ö
Felsége, hogy az én írásom bizonyosb lehessen és mind az
ördögről, mind az Krisztusról való dolgot valóban hirdethessem.
Ezekről azért emlékezem itt, mert szinte az írás között
érkezett
vala reám az egyik. (P. 11.477.1.)
Efféle kísértéseit később is említi.
Rajtuk keresztül nem
csak emésztő indulatait tárja fel előttünk, önmaga iránti kímé
letlen őszinteséggel, de betekintést enged a kor lelkébe: a háború
és renaissance féktelenségeinek küzdelmébe a reformáció szigorú
erkölcsi elveivel.
1

Rossz napja.

Volt azonban Bornemiszának az ördöggel másféleképpen is
dolga:
Tudok oly napot, hogy az sátán el kezdette az haragra, az
szorgalmatosságra,
az bujaságba való indítást és azokban ugyan
meg bolondított volna, ha az Úr hozzám nem tért volna. Mert
az nap jobbágyim ellenem fel rohantak és morgottak velem és
bocsóztak és köttözettek ok nélkül. Feleségemis azonban meg há
borított igen apró dolgok miatt. Hol egyik, hol másik gyermekim
szó fogadatlanságokkal,
kikre fel indultam, hogy verekedjem
köztük, és azonba az Ür más gondolatot hozott és nem eresztett
reá. Ezek után mindjárt kocsisom, szolgáim és más gyermekim,
azután szakácsom. Az apró gyermecskék rívtak, sívtak reám, és
ki betegségbe esett bennek. Azon napon könyv nyomtatóim
reám
1

P. IV. 872 b, 884 b.

részegedtek és velem ffetődtek, könyv kötőim bocsóztak. Még az
ebekis az tyúkokat kergették és meg ölték. Azokat meg hagy
tam, hogy vízbe vessék. Más felől más dolgom érközett. Az lovak
el szaladoztak és egymást annyira marták, hogy senki el nem
vehetné, hanem ő magok le dűlének és az véres veríték le csorgana róluk. Oskola mesterem és udvarló deákim étel fölött szomorítottak;
étel után, hol felházamba mentem imádkozni, hol
kertben, és azokat velem félbe hagyatták. Tanulni akartam és
barátim panaszkodni hozzám jüttek. Az város népe, az Gróf, az
tiszt tartók reám izentek hol egyről, hol másról. Mind ezek egy
nihány képpen egy nap háborgattak. Kiből eszembe vöttem nyil
ván, hogy egy ördög nem győzte volna ezeket, hanem ugyan
seregvei futostak ellenem.
De mind az által az Úr ennyi kegyelmességvel
volt hozzám,
hogy néha el búsultam, néha panaszolkodtamis, de ismét magam
meg tartóztattam.
És ha ájtatoson nem könyöröghettemis,
de
mégis untalan Istenhöz fohászkodtam.
(P. IV. 822b. sköv. 1.)
Rossz nap volt ez valóban; de azzal, hogy apróra az olvasó
elé tárta, akaratlanul bepillantást engedett hatalmas méretű
háztartásába.
Peti halála.

Ez a lángban emésztődő ember egyben a leggyengédebb
szívű édesapa. Az apai szeretetnek meghatóbb képét alig találjuk
a magyar irodalomban ennél:
Mikor gyermekem halálán volna és rajta igen kesergenék,
azban annyira meg enyhedtek sok féle bűneim, hogy sirnékis
bűneimen és fogadást tennék, hogy soha többé nem míelném
egyiketis. És úgy tetütt az keserűség miatt, hogy immár meg
bírhatom magamot ez után.
De az Isten így próbála meg: gyermekemet oly szépen meg
könnyebbíté
egy nap, hogy úgy tetszenék, hogy immár meg
gyógyulna. — Ez után csak egy óra múlvais vidámságomban hol
nyalánkodásra, jó lakásra, hol telhetetlenségre,
hol bujaságra
úgy kezdek fel indulni, hogy ugyan reszketnék belé. Azért az Úr
Isten ismét meg nehezíté gyermekemet és azzal meg szomorítván fojtogatni kezdé bennem az bűnöket. Végre el vevé tíz esz
tendős Peti fiamot.
De miért hogy az gyermek jó tanuló vala és az egyházbanis
katechizmust tanyított és otthonis az több cseléddel
imádkozott,
ezzel vígasztala meg az Úr Isten, hogy noha gyermek volna, de

u
száz esztendős emberis, még Dávid király is és Szent Pális nem
mondhatná szebben és ájtatosban imez igéket: Én édes Iste
nem, bocsásd meg az én bűneimet az te szerelmes Fiadért. Egy
nap kedig többszer százszornál kiáltotta édes szóval az Ür Istent
és az Mi Atyánkotis szépen el mondta. — Kinek halála mind az
által igen nehéz volt és sok bűnömet el nyomta. (P. IV. 823b.) -;v.
De végre megent az ördög, mint az ebet az okádásra és az
disznót az sárra, ismét el hevertetett volna; hanem az Ür hol dög
halállal röttentett,
és azban több gyermekemis, cselédemis el
holtak, hol pogánokkal,
hol feleségem, hol gyermekim beteg
ségével, hol bálvány imádók fenyegetésével,
tömlőével, halállal
és hol egy, hol más aggodalommal.
Azért énis vallom Szent Pállal és mind azokkal, kik felől sok
kísírteteket számlálok, hogy hova inkább nyavalyog az külső em
ber, annyival többet épül az belső az Úrnak Lelke által. (P. IV.
824. 1.)
;

Démonok.

Történnek azonban olyan dolgok is vele, amiket középkori
babonák maradványának tarthatnánk, ha nem volnának hiteles
tudósításaink arról, hogy hasonlók többek közt a nagy Blum
hardt Kristóffal is megtörténtek a múlt század közepén ; akár a
szeredi megszállott beteg esetére gondolunk (akiről később még
szó lesz), akár' Babindali hajigáló ördögére.
Híjtak vala engem Babindali hazához Nyitra
vármegyébe.
És ott hagyigálkodtak
az gonosz lelkek. Estve vacsora fölött ül
vala mellettem egy szolga biró, ki hozzám képest jütt vala oda.
Azt úgy hagyitá, hogy ottan be törik a feje. Egyebeketis hagy in
gált, én mellettemis ütötte az falt, de csak ruhámot sem illette:
Míg ott voltam, szép dicséreteket és könyörgéseket
mondot
tam és írva nálok hadtam az könyörgő imádságot, hogy az sze
rint segítségül híjják az Urat és életjeket meg jobbítsák. Az után
rövid nap el távozott. (P. IV. 800b. 1.)
1
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Noha nem kívántam
semmi társai kod ását, és szem látomást
nemis
iáttam, de titkon Szent Pálként ezer képpen tapasztaltam meg, hogy rajíarp vagyon. A mint Szent Pális, midőn bűnre izgattatott, ottan az ördög
követének
mondta, kiből eszébe vötte, hogy rajta termett az ördög. És
1

hardt;
—
kesek
104 1.

L. Friedrich Zündel (Heinrich Schneider): Johann Christoph Blum1Ü> kiadás. Giesen 1926.
^ ,
Babindali Gergely és Sághi Imre 1564-től az érsekújvári érseki tel
n á d o r a Oláh Miklós rendeléséből. (Lányi-Knauz: M . Egyh. Tört. I I .
jegyzeté.) '.
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sokatís sírtam miatta, 4e*az Úr, látván, hogy nem en kényemből
míelem.
meg szánt és viszont ezer képpen
vígasztalt
és erősített
ellene. Kiből
sokat használtatott
az Ür
másnakis.
De ezbenis csuda mély az Ür Istennek az ö ítéleti és tanácsa: hogy
nekiknek ezer féle hasznára és épületire lesz az ördög kísírtete,
nekiknek
védhetetlen
kínjának
kezdete. De mind ezekben igaz ítíletvel
cselekszik
a/. Ür, ki látja, mindennek minden dolgait és azokhoz illendő
büntetése
ket tud szabni. Nam malum, malo aptissimum. Ezt vedd eszedbe imez
röttenetes
históriákbólis.
Itten közel
Far kasdon /577. esztendőbe
két embert
röttenetesen
kínozott
az ördög.
Az egyikhöz
híjnak bűvös bájos asszonyt, azt úgy
kínozta, hogy mégis öli és a miatt eljöttén
az falu. Az másikhoz
híjnak
egy prédikátort,
azból jövendőt
mond az ördög és aztis meg
mondta,
most nem jöhet az prédikátor,
mert iialottat temet és itt találjátok,
de
azért az után el jű. — Hogy oda megyén, az ember örül neki és kéri,
hogy tanyítsa és bátorítsa. Az öidög más felől mást mondat vele. Mond
az ember: Níha én magam szólok, de níha nem én, hanem más szól ki
belőlem. Ügy tetszik, hogy jobb felől vagyon bennem, bal felől az szívem
fele még nem éreztette
az Isten. Sokszor igyekezik oda menni, de könyörgek Istennek és neki szólok, hogy nem megy oda, nem, és ottan meg
tartózkodik.
Mikor kedig ezből szól az ördög, jobb felől az szája félre
ficorodott
és meg mondta az ember: ö mondja ezt.
Ezen az falu meg rémült és midőn az mellett hallották volna az pré
dikátor bíztatását,
az faluis meg kévánta és az okkal fel indulván
hozzám
jöttek, hogy én bocsássak prédikátort
közikben.
Gondolhadd ezből is, mi
nemű ítélettel
eresszen az Isten még ily szörnyű
nyavalyátis
némelyre,
hogy azból nekik el vesszenek az ő érdemek
szerint, nekik meg
rötteníenek, nekik mind magokat, mind egyebeket
építsenek
az
szörnyűségek
által. (P. I V . 802. sköv.)

Mai, a sátán realitásában kételkedő, az Újszövetség démonűzéseit is legendának tartó átlagember ezekkel a történe
tekkel nem igen tud mit kezdeni s hajlandó őket a Huszár Gál
varázsló emberének meséjével egy kalap alá venni. De a pozitív
hitű ember is nehezen igazodik el rajtok, s elsősorban okkult,
spiritiszta manipulációkat gyanít. Pedig Bornemisza tudatosan
távoltartotta magát minden effélétől, noha történt kísérlet arra,
hogy médiumnak használják fel.
Gróf Julius és az felesége Turzó Erzsébet arra kérnek vala
engem, hogy én angyali látásból szólnék ő nekik. Az gróf egy
1
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Huszár Gál mondta, hogy beszéllett
egy emberrel, aki
kígyóból
ételt főzött
és valaki azban ött, minden állatnak,
madárnak,
tyúknak,
lónak, tehénnek
az szavát meg értötte.
— Históriát
is beszélt róla, az
tyúk mint szólt fiának, hogy farka alá bújnék és azon mosolyodott a szol
ga, ki titkon ött volt ura étkébe. Az verebeknekis mint hoztak
követsé
get, hogy szamár el öntött egy zsák búzát az utón. — De én aztis ördögi
praktikának
vélem. (P. IV. 801 b I.)

níhány imádságot tud ott,'azt mikor az kelhré vágy
kristályra
mondta, el jütt az angyal és amire kérdették, meg: felelt. Üe ő
maga nem láthatta, hanem egy gyermecskével nézetté, vagy kit
igen jó erkölcsű prédikátornak
vélt — De én nem míeltem,
mert féltem ördögi csalárdságtól.
(P. IVíSOlb.l.)
Másrészt természetesen egészén a korszellem számlájára kell
írni a különféle égi jeleknek, így különösen az 1577-ben, Szent
András havának 24. nap játul.-sok napigdáthatö
nagy üstökös
csillag, meg 1578 a Fias tyúkban (amint híj jak a magyarok)
lassan-lassan el fogyott csillag dől gát, mely fogyást
csudálkoztátják égi forgásnak mesteri (Fol.P. VlIIb.) s amelyek döghalál
lal, forgószéllel, északi fénnyel együtt mind az utolsó idők köze
ledtét példázzák.
4
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Döghalál.

. Már 1576-ban egészen borzalmas idők következnek, de ezek
nem pusztán személyes gyötrődései,-hanem az egész országra, a
török területre, sőt egész Közép-Európára kiterjednek: méretei
ben és pusztításában még soha nem tápasztalt pestis-járvány
szedi a maga áldozatait. Világszerte megbénítja még a közle
kedést is. Egyes községekben utolsó emberig kipusztítja a
lakosságot/ másutt harmada, vagy fele- marad csak életben.
Közigazgatás, közfend, közerkölcsök megbomlanak. Azokat is,
akiket a betegség megkímél, sajátságos pszichózis üli meg: egy
felől szélsőséges apokaliptikus váradalom, másfelől a legnagyobb
erkölcsi feslettség kísért.
i
Amint ez észtendőbeis 1576, midőn mind ez világ szerte
minden nemzetek közt omlanának az népek a dög miatt, azt hal
lom, sok helyen, kivált képpen, ahol Isten Igéje nem vala, öszvégyűlvén éjjel-nappal öttek, ittak, azt mondván, csak az lesz
hasznunk, és így az Istennek haragját fejekre,
gerjesztvén,
3
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Salmné T h u r z ó . Erzsébet f 1573 nov. 29-én. A grófék kísérlete
t e h á t Bornemisza semptei működésének legelejére eshetett.
í g y jelenik meg Heltainé kolozsvári nyomdájában is Misocaeus V i l 
mos danzigi orvosnak Prognosticcnja,
vagyis az 1577-ben fel tűnt új
Cbrríéta felől való jövendölés,
és Besztercebányán Pribicer Jakab T r a k t á tus'a de cometa; qui sub finem anni a nato Christo "1577 conspectus esi.
(Gulyás P : " i . m. 97, 195 1.)
>
;
:
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I
A "törökök Budán foglyot ásnak el'elevenen, hógy a dög halál meg
állna kőztek'. (De levegőhöz "jutott; kiásta magát, m e g m e n e k ü l t ) (P/TV,
241) b.)
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ugyan az asztal fölöttis fel dűltek. Kiknek Isten nagyobb bünteté
seket az örök halára halasztotta. (P.IV.424.1.)
Némelyet büntet Isten dög háláival, amint egy níhány esz
tendőben, 1577 és az előtt és után sok helyen egy ember sem
maradott, sok helyen harmad része vagy fele. És mind az egész
világ szerte mindenütt sívtak, rívtak, ki gyermekin, ki feleségin,
ki férjén, ki jó barátin, ki jeles fő fő népeken, bölcs tanyító
prédikátorokon.
(P.V.71.1.)
1578 egész Magyar országban ugyan le omlott az nép.
Némely faluba alig maradt öt ember. Bécsbe egy néhány kazdagok, kiknek nagy gondjok volt sok ház építésre és némelynek
három fő házais volt, noha sok atyafiasok voltak, de mind csak
egyre szállottak; és midőn az örülne, hogy annyi jószág reá szál
lott, azonban őis meg holt. (Fol.P.DCCVI.)
Az igehirdetőket ez az ítéletidő emberfeletti feladatok elé
állítja. Sibolti Demeter Nagyszombatban maga is pestisbe esik
(etiam in agone et extremis), mégis kész bárkinek szolgálni.
Meg is írják bíró, esküdtek és polgárok Ernő főhercegnek,
hogy ha elűzeti, nem lesz, aki vallásuk vígasztalásában részesítse
őket és halottaikat eltemesse.
Bornemisza is e szörnyű aktualitás adta lelki szükség kielé
gítésére veti magát. Még az éppen készülő postillakötetben is
egyszerre a halál kérdései kerülnek sorra.
immár ezután csak az halálról való tanuságinkról
szólunk.
Kiről kénszeríttetünk
mind ez mostani 1576 esztendőben
dögös
időért, kibe az egész világ szerte halnak. (P. IV.351.1.)
A naini ifjú történetével kapcsolatban (Luk. 7, 11—17.) 149
levélen, nem kevesebb, mint hét prédikációt közöl a halálról,
kit ha egy napon sokallod meg olvasni, hiszem, elég időd lesz
hetedszaka. Ha más dolgod vagyon nappal, hosszú az éjtszaka.
Az ki érkezik,ottan
az olvassa,kinek hasznátis veszi. (P. IV. 321b.)
Ezek a prédikációk azonban csak 1578 pünkösdje táján
hagyják el a sajtót.
A nagy pestisjárvány miatt úgy látszik a nyomda tevékeny
sége is megbénult; bár 1577 pünkösdjén ismét megjelenik egy
munkája Bornemiszának, de ezúttal nem postilla, hanem ka1
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V. ö. P. I V . 364: sokan kétséggel
tobzódtak,
öltek, ittak, azt mond
ván: együnk, igyunk, mert majd meg fialunk.
H. H. u. Staatsarchiv Bécs Hung. fasc. 110, tot. 90—91.
P. IV. 321 b. — 440 b.
2
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tekizmus. — Helyesebben hárorri-kis könyvecske, amelyikből SLÍ
egyik rövidebb, a másik bővebb káté, a harmadik pedig agendárium, azaz szertartáskönyv. — Még ugyan azon év augusztu
sában egy az előzőkkel azonos oktávméretű negyedik könyv is
kerül hozzá, amely nem más, mint az öt évvel előbb Balassi Bá
lint neve alatt Krakkóban már egyszer kiadott Bock Mihály-féle
Vigasztaló könyvecske. De ezúttal nem Balassi János vigaszta
lására nyomatott a Würzgärtlein für die kranken Seelen, — hi
szen az már május elején meghalt, — hanem saját magának erő
sítésére, mert éppen megjelenése idején saját házanépe között
szedte a közben kiújult pestisjárvány szörnyű áldozatait.
Semptén forgó szél támada Szent Jakab napján,
prédiká
ció után 1577 (júl. 25.). Egy nihány ház előtt kéményképpen
for
golódott és az port el fel vitte az égre, végre jőve az én házam
eleibe és mikor az Úr nevével titkon magamba el küldenem, rút
büdös kőnküves szagot szerze és el múlék. De az után tizenket
ten dögösültek meg házam népébe. Hata meg holt, négy gyer
mekim, két szolgám, hata meg éledé. (P.IV.801.1.)
Peti fiát tehát rövid egy-két éven belül négy testvérke kö
veti a halálba. — Bizony nem csekély sanyargatása az Istennek!
1
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A T. Akadémián őrzött unikumpéldánynak, amely egybe kötve tar
talmazza mind a 4 könyvecskét, hiányzik a címlapja és néhány első levele
Az irodalomtörténet „Négy könyvecske" címen tartja nyilván. (RMK. I .
138. 1.) — Sztripszky H . szívességéből közölhetem valószínű címét is:
Lelki tudományokkal
teljes könyvecske.
(így olvasható u. i . a soproni ev.
líceumi kvtár Le 644 jelzetű X V I I . szd.-beli könyv tábláján és előzéklapján
felsorolt 16 magyar könyvcím között.)
A h á r o m első könyvecske ajánlva i f j . Balassi M e n y h é r t n e k s emlí
tés t ö r t é n i k Balassi Jánosról és Sulyok Annáról, Balassi Andrásról és
Méray Annáról, kik sokáig tengettéK lelkeket az én tanyításommal
mind
udvarok népével egyetembe, és Zrínyi Ilonáról, Menyhért édesanyjáról, kit
sok keserűségekben
és még halála órájakoris vígasztaltata
velem az Ur ö
Szent Felsége. Mais kedig az te szerelmes atyád a N. Balassi István nagy
óhajtván sok testi és lelki háborúi közt, ottan-ottan az Ür édes
ígéretihöz folyamodik és velem mind eleitűi fogva sok drága nemes lelki épü
letekről
tanácskozott.
Kiből ő felőle mindenkor jő reménységbe
voltam,
hogy az Ür magának választotta
ötökké való szolgálatra...
— Az egyik
kis könyvecskét
mindennap által olvassad, nemcsak az te tanuló
szol
gáiddal, hanem minden udvarod népivel egyetembe; sőt jobbágyid,
cselédidis intsed, hogy minden háznál mindennnap el mondják,
magyarok
magyarul, tótok tótul. — A negyedik könyvecske ajánlva U n g n á d Anna
Máriának, Ungnád Kristóf és Losonczi Anna leányának.
A 10 éves Peti bizonyára a I I I . k ö t e t megjelenése (1575 ápr. 2.)
után halt meg, különben k o r á b b említette volna, viszont nyilván meg
előzte a négy testvér halálát. Valószínű, hogy az még az első járvány
idején, 1576-ban következett be. — A második járványról 1. Kárpáthy-Krav.
i. m. 25 I .
2

A „Négy

Könyvecske"

előszavából.

E családi vonatkozású csapásokat sűrű egymásutánban kö
vetik a fentebb már tárgyalt nagyjelentőségű események: ősz
szel megjelent Telegdi postillájának I . kötete. Ugyanakkor
egyre válságosabbra fordul Sibolti nagyszombati helyzete. Újév
táján hét előkelő szombati polgár tömlöcbe kerül miatta, s úgy
látszik, hogy Bornemisza ellen is elfogató parancsot adnak k i .
Ennek ellenére megjelenik a pozsonyi országgyűlésen s azon
„vígan és mosolyogva" osztogatja Fejtegetését Telegdi könyve
ellen.
1
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Az ö r d ö g i Kísértetek.

Ilyen mozgalmas előzmények után hagyja el a sajtót 1578
pünkösdje táján a Postillák IV. része. E kötetet Salm Ecchius
gróf özvegye, Gúthi Országh Borbála fiának: a tizenkét eszten
dős Enyingi Török Istvánnak ajánlotta. Mert az negyedik rész
kivált képpen azzal a költségvei nyomtatódott,
kit az te kegyel
med szerelmes anyja kétszer ajándékon küldött énnékem. (P.IV.
Előszó.)3
Ez a 930 levélnyi IV. postillás kötet tartalmára nézve lénye
gesen eltér mind az előző háromtól, mind a későbbi ötödiktől.
Mindössze 11 vasárnapra szóló prédikációt tartalmaz (Szent
Háromság után 8.—18. vasárnapra), azonkívül pedig három na
gyobb önálló betétet, úgy mint Az Halálról, Az Kevélységről
és
Az ördögi
KisírtetekrőL
1

Kolofon: 1577 jun. 1. Azonban a bécsi könyvnyomtató ú g y látszik
jó ideig visszatarthatta még fizetési nehézségek miatt. L. Mosóczy Z.
o k t ó b e r 8-áról kelt levelét Kisvárdai Mihály pohárnokhoz. (L, 81.1. * jegyz.)
L. a velencei követ jelentését 1578 jan. 18-ról. (77. 1. jegyzet.)
P á p a és Diósgyőr úrnője nagy tisztelője lehetett Bornemiszának.
M á r 1575-ben úgy intézi útját P á p á r ó l Diósgyőrbe, hogy Istennek
Igéje
hallgatásáért
a húsvéti ünnepeket Semptén töltse mind fiával Ferenccel,
mind T ö r ö k Jánossal, néhai Törők J á n o s árvájával. Egy níhány napig lel
ketek épületire lőtök foglalatosok nálam. Kinek édes ízi szívetekben
lévén
az után két esztendővelis,
hogy meg térnétek Diós Győrből Pápára,
ismét
meg szállátok annak az Igének tanulásáért, kibe Isten örök életre való ha
talmat rekesztett. Azkor veletek együtt lévén asszonyomnak anyádnak
öcscseis, az Nagys. Losontzi Anna asszony, az Nagys. Ungnád Kristóf Tót orßzägi bán uram házas társa és az kegyelmed hajadon húga Susanna Asszony.
Prédikáció
után, hogy szinten el készülnétek,
adék egy kis
könyvecskét,
kibe szép renddel először az kis gyermecskék,
az után az korosbak
és
értelmesbek,
harmad rendbe az együgyűbb
prédikátorok
tanyíttatnak
az
keresztyénni
tudománnak
mindenik cikkeléről.
(P. IV. előszó.)
Gúthy Országh Borbála előbb Enyingi Török Ferencnek, ( f 1571
januárjában), Török Bálint fiának volt felesége. 1572 okt. után Salin Eck
gróf vette el, aki G y ő r ö t t 1574 júl. 7-én halt meg. Harmadszor Geszthy
Ferenchez ment férjhez.
2
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A Postilla

IV. részének

címlapja.

A halálról a naini ifjú feltámasztásáról szóló evangélium
után beszúrt hét prédikációja az 1576-i, előbb tárgyalt pestises
időben keletkezett s 120 levélnyi terjedelmű.
Valóságos enciklopédiája a XVI. századbeli ember halállal
kapcsolatos problémáinak.
Ezeket nem oka nékül írtam ennyi bőv szóval: Hogy mint
egy tükörben előtted lennének, micsoda vigyázásodnak és vitéz
ségednek kellene lenni egész életedben. Azért ezeket nem csak
egy héten, hanem untalan olvassad és szívedben forgassad, mind
magadnak, mind'másnak
tanítására. Énis fő képpen
én ma
gamért
írtam.
De immár ím veletekis közlöttem.
Kiváltkép
pen kedig halottas háznál, hol egyik, hol másik
prédikációt
olvassátok meg. (P. IV. 353.1.)
Folytatását is ígéri és adja is az V. kötetben.
Bornemisza sorsára végzetes jelentőségűvé a harmadik tol
dalék lett, amely e könyve végét, helyesebben bőséges utolsó
harmadát teszi, nem kevesebb, mint 283 levélen: „Prédikációk"
nagy sok csudálatos
kisírtetekről.
E mű nemcsak a magyar irodalomnak, de az egész világ
keresztyén vallásos irodalmának is páratlan alkotása. — Egy
nagy központi élményből fakad: az ördög emberfeletti kísértő
hatalmának személyes megtapasztalásából.
Midőn az Negyedik részhez kezdettem volna, támaszta reám
Isten titkon való ördögi kísérteteket, kiket csak igen kevés em
bernek mondtam, de azoknakis nem minden részét. Azok rajtam
lévén, készeríttettem
írnom az ördögnek sok féle kísírtetiről; de
oly iszonyúk jutának eszembe, hogy félve írnám és sírva kér
ném az Istent, bízná másra az féle írásokat. De hova inkább
igyekeztem le nyomnom, annyival inkább nőttön nőtt és öregbedett rajtam a sok kísírtet, kik miatt nem lön mit tennem, hanem
akaratom ellenis nagy pironkodva ki kelleték ez világ láttára bo
csátanom, hogy azból,— kinek szeme volna, — úgy nézné undok
ságát, mint egy Basiliskus az tükörbe. (P. V.hhhhij.)
Célja vigyázásra inteni minden embert, bölcset, jámbort,
erősét, együgyűt egyaránt, hogy résen legyen a kísértővel szem1
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Ennek az anyaga, részben legalább, m á r több mint egy eszten
deje e g y ü t t lehetett, mert a Négy Könyvecske karaján ( I I I . 193 b.) ezt
oivassuk: A kisírtetekről
bőven nagy dolgokat találsz a Negyedik
részé
ben az én postaiamnak, 19. űrnapján pinkesd után.

ben, aki ellen csak a Megváltó Krisztus segítségével lehet meg
állani.
Mint midőn az ördögi kísértetekről
írnék, és azban szem
látomást meg akarnám mutatni mindenféle bűnben mely undokul
hever ez világ, és elő számlálnék sok szörnyű latorságokat,
né
melyek kértek, hogy ne írnék olyról, mely hallaniis röttenetes.
De az hasonló ahhoz, a ki rút fekélyes, türös, farkassebes, büdös
testet hordoz és sem ő maga nem akar reá nézni, sem borbélylyal nem akar reá nézetni, hogy ki ne hírhedjék. És azonba
nőttön nő az méreg benne és meg hal belé. (P.V:kül.leny.Cjj.)
Összehord i t t mindent, ami az ördögről a Szentírásból,
patrisztikából, az ókori irodalomból, történelmi hagyományok
ból és a közelmúlt vagy jelenkor botránykrónikáiból és plety
káiból csak tudomására jutott.
"•>-•
Különösen a ,,ne paráználkodjál" parancsolata elleni vétkek
vég nélküli sorát vonultatja el előttünk, a k a p á j á t felfosztó ba
rát, a budai friss polgárasszonyok és Enyingi Török Bálint viselt
dolgainak és kortársai, meg tulajdon élete megkísértéseinek
részletes feltárásával.
Realizmusa ezúttal nem ismer határt. De pletykáló kedve is
eddig nem tapasztalt és később sem észlelhető méreteket ölt.
Aristoteles, Melanchthon, Sylvester János és Tuba Mihály felesé
gei, Fráter György, Izabella és Kálmártcsehi Márton viselt dolgai,
Alexander pápa és Bálint fia veszedelme, Dobó István fukarsága,
Sztárai Mihály haragja, főpapoknak, elsősorban Telegdi Mik
lósnak félrelépései, — számtalan perverzitás és sexuális küszkö
dés leírásának tarka egymásutánja valóban pszichoanalitikai
problémává teszik ezt az írást.
Mikor szinten ezeket írnám, énis csaknem úgy jártam, mint
egy orvos doktor, ki azt mondja vala: engem az én orvos dok
torságom igen meg röttent sokszor, mert midőn csudálatos röt
tenetes és iszonyú betegségre találok, énis röttegek belé, hogy
netalám Isten engem azfélekkel ver meg. Énis az sok kísértetek
között nem csak röttegést, de ugyan kóstolásátis éreztem. —
De mondhatnád, miért szólsz magadról? Meg felel Szent Pál,
hogy senki feljebb ne vélne annál, az mi vagyok. (P. IV. 884b.)
Rengeteg kor- és művelődéstörténeti anyagot is tartalmaz,
így Tardoskeddi Szerencse Benedekné híres bájoló varázsígéit,
érdekes babonákat, több hírt a nyírségi Fekete Emberről, meg
néven említett főurakról, a kétszarvú emberről, Thurzó lantosa-

nak szép keresztlegendájáról, szellemidézéséről, hagyigáló
ördögökről stb., stb.
Két főrészre osztotta az ördögi Kísértetekről szóló írását
Bornemisza. Az első főrész négy „prédikációban" tárgyalja té
máját, a második már mellőzi ezt a hozzá sehogysem illő neve
zetet és hat „rendben" veszi sorra mondanivalóját.
Maga is érzi, hogy indokolnia kell e szokatlan írását, azért
ilyen magyarázatot ád:
Az én igyekezetem mind ez históriákban ez vala: Hogy
Ádám esete után valami bűnt szerzett az ördög, azt mentül ször
nyebben lehetne, úgy mutatnám meg. Ez az oka, hogy az féle
utálatos bűnöketis, kiket említeni sem volna méltó, az önnön
undok nevével neveztem meg, meg követvén az jámbor szömélyeket. Jól lehet éktelen némelyeket ki mondani,
kiváltképpen
gyenge szömélyek előtt. De nem annyi éktelen ki mondani, mint
meg szerezni. (P. IV. 921b.)
Hogy penig níhol ki is neveztem az szömélyékben
nagy
urakban, asszonyokban, nemesekben, bölcsekben,
nagyokban,
kicsinyekben, — azért míeltem, hogy ne vélné valaki, hogy ez
útálatosságokra a Sátán csak ez világnak az gazzát vinné; hanem
meg gondolná, hogy őis ember. Azért valamire akár kitis el vitt
az Sátán, őtetis el viheti. Mert sok bolond csak röhegi, mikor
másról valami szörnyűt hall és azt az embert ítéli belőle, magát
valaminek vélvén. De ezek ellen sokat szól az Szent Írás Rom. 12.
(P. IV. 923.1.)
A hatás.

Nincs mit csodálkoznunk azon, hogy ez az írás óriási port
vert fel. Balassi János és Menyhárt, Báthory György, Bot János,
Csórom András, Dobó Ferenc, Homonnay Gáspár, Liechtenstein
Kristóf, Pekri Lajos, Soós István, Török Bálint és Török Jánosné
a kipellengérezett nagyurak, és a kevésbbé ismertek is, vagy
életben voltak még személy szerint, vagy gyermekeik legalább.
Könnyen képzelhető, ezek mit szóltak ahhoz, hogy parázna
fertelmességük, hasaszolgálásuk, jobbágynyúzásuk, sanyargatá
suk és minden álnok latorságuk nyomtatásban is világgá kürtöl
tetett.
1
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Beiczi Ambrus, Csikós András, Csirkéi György, Kerecsényi László.
Kopácsi G y ö r g y , Lendvai Mihály és Szürtei J á n o s már az alázatosságról
szóló betétben kiprengereztettek. (P. IV. 598 sköv. 1.)

Volt, aki az írás jószándékát elértette. így pl. Balassi Ist
ván, Menyhárt fia, aki rövidesen Bornemisza tántoríthatatlan
védelmezőjének bizonyult, pedig apjának lator bujaságát az
ugyan leírta.
Általában azonban ellene fordulnak.
Nagy sokak mint az áspis kígyók be dugák szemeket, füle
ket ellene. — Nagy sokan minden felől reám feltáták
szájokat.
Az hívek közül miatta nekik pironkodának és el
szomorodának.
Az ellenkezők rajta kapának, sok képpen kacagának, de elegy
farkas nevetéssel. Az prédikátor atyafiakis, tótok, németek, ma
gyarok meg komorodának;
kik közül némelyek azt
hirdették,
hogy meg bolondultam, némelyek, hogy magam el hittem, néme
lyek pedig csak magokban forgatván gondolták, honnan indultattam azokra. Kik közül némelyek meg érthették azokat, néme
lyek nem érthették. — Mely írás kiter jede egy
níhány
egyéb
nyelvekenis
és el juta nagy urak és
császárok
eleibenis.
(P. V.hhhhij.)
Ellenségeinek száma megnövekedett, a régiek pedig uj
jongva igyekeztek hurkot vetni néki saját írásából.
TELEGDI a néhány hónappal ez ominózus IV. kötet után
napvilágot látó I I . postillás kötete előszavában ugyan helyben
hagyja Bornemiszát:
Nem lön neki elég, amit a Fejtegetésben hánya reám, (maga
bizony annyi sok rútétás az, hogy szabadon meg
elégedhetett
volna véle), hanem postilláinak negyedik részébenis (ott, ahol
mint ű mondja, az ördögi, világi és testi kísértetekrül ír: de min
den, valaki olvassa, látja, hogy de arte amandi és egyéb e féle
éktelenségekrül
prédikál), elő vonszon engemet és oly igen
ostrozza szegény fejemet, hogy annál inkább sem lehetne. Isten
meg fizesse ezt a nemes, bölcs embernek.
Ki nem látja, mind ezeket mi végre míveli az, akirűl szólok,
ki nem érti, hogy az én gyalázatomból keresne magasztalást ma
gának és az én írásomnak meg utalásából az övének nevezetet
és böcsületet? Engemet mind könyvemmel egyetembe a pad alá
akarna vetni, hogy csak ű ülhetne az asztalnál. De különben kez
dett esni a dolog, hogy sem mint ű várta. Nálam nélkülis sok em
bereknek ítéleti meg felel ű neki én érettem, úgy annyéra, hogy
talám ingyen sem volna szükség nekem csak egy szótis felőle
szólanom. Mert senki nem találtatik, ki az ű szörnyű átkait di
csérné je és jóvá hadnája. Sőt még azokis, a kiknek
tisztességes

nevezetet ád és kedveskedik szidalmazó írásában, azt mondják
felőle, hogy által hágta a mértékletességnek
határát és nem illett
volna én ellenem úgy írni, hanem ha írni akart, ami az én pos
taiamba neki nem tetszett, azt Szent írással, én magamat szelédségnek lelkével kellett volna meg feddeni. Amaz késértő prédi
kációkból peniglen, (melyekbe fő képpen én reám,
pispökökre,
káptalanokra, jezsuitákra, barátokra, apácákra és az köz nép kö
zül azokra, a kik misét hallanak, és az római egyház hitit vall
ják, sok kígyót, békát kiált) mely kevés dicséretet és tisztessé
get nyert legyen magának, űis jól érti.
És jóllehet egyvezetéken
járó íráskát adogat immár magá
nak mentésére azoknak, a kik az ő gonoszságra tanétó
könyvét
meg veszik, de keveset használ avvalis; sőt midőn látják az em
berek, hogy ilyen hamar tisztító orvosságot keres
rútságának,
annál inkább utálják az ő szörnyű fajtalan írását és tulajdon
vallásából kárhoztatják
űtet.
Fel álltatnak olyak egy néhányan, kik ennek előtte
égbe
magasztalták és csak nem egyenlővé tötték Szent Pálhoz, mostan
kedig mást szólanak felőle és hitekre fogadják, hogy többé sem
prédikációját nem hallgatják, sem könyveit nem olvassák. Mert
valamit ez előtt épétett volna az Isten Igéjével, azt mind el rútí
taná ja e szörnyű undok írásával...
Mert nekem készített
gyalá
zatot, de az ű fejére hárétotta az Isten.
Én hiszem, hogy mikor ez ilyen mocskos prédikációkat
írta,
el távozott volna tűle az jövendő mondásnak lelke, mely által
egy néhányszor prófétált (ha az ű dicsekvő szavának hiszünk: de
arte amandi folio 845, 849, 880.) és azért nem vehette eszébe,
hogy jövendőre nem szinte oly nagy tisztességére esnének ezek,
a mint ű várta volna. (Telegdi P. I I . Előszó.)
Viharfelhők.

Még 1580-ban is így tér TELEGDI vissza erre a nevezetes
írásra:
Igazat mondok benne, hogy noha tudományodat és valláso
dat soha nem igazlottam, mind az által míg ezt a te szép köny
vedet nem olvastam vala, mértékletesb
erkölcsű és csendesb
elméjű embernek állétottalak tégedet; de most veszem eszembe,
hogy távol vagyon te tűled mind az mértékletes erkölcs, mind
az csendes elme. (Telegdi: Felelet 5. lap.)
Az Ördögi Kísértetek egyrészt Bornemisza ellen ingerelték

tör

saját híveit, másrészt olajat öntöttek ellenfeléi tüzére. Helyzete
válságosra fordult: akinek idegzetét az elmúlt esztendőben a
Nagyszombatért vívott harc, a döghalál okozta sokszoros munka,
feleségének és gyermekeinek halála, saját maga súlyos beteg
sége már a végsőkig feszítette, hirtelen újabb veszedelembe jut:
hűséges patrónusa, Salm Julius gróf is ellene fordul.
Hiába Választotta el az Ördögi Kísérteteket postillája IV.
részének végétől és igyekezett azokat a forgalomból kivonni, —
már késő volt. Lefordították egy níhány egyéb nyelvekreis és
el juta nagyurak és császárok eleibenis.
A kísértetekről való írásim miatt csaknem az egész Magyar
és Német ország fő fő népei szájokat reám tátották; vala, ki sok
jót, ki sok gonoszt mondván, ki miatt sok háborúkatis cselédes
tül szenvedtem, még az ennen atyám fiaitúlis, régi
barátimtúl,
prédikátor társaimtól, úgy annyira, hogy mint Illyés és Dávid,
úgy kellett lappagnom. (P. V. 557.)
Perneszi András.

Az itt jelzett események rekonstruálására ezúttal kivétele
sen külső forrás is áll rendelkezésünkre, egy polemikus irat,

Osztopáni

Perneszi

András

aláírása.

amelyet Salm Julius egyik udvarnagya írt Bornemisza ellen:
Perneszi Andrásnak válasz tétele a Bornemisza Péter levelére,
melyet az ü ördögi késértetrűl írott könyve eleibe nyomtatott.
(Kelt Felsőlindván 1579. október 23-án, nyomatott Nagyszom
batban.)
1
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RMK I . 160 sz. Egyetlen példánya
könyvtárban.

a kolozsvári

r. kat.

líceumi

im
Ez az Osztopáni Perneszi András birtokából a török által
elűzött dunántúli nemes, aki valamely megyénél főjegyzői tisztet
viselhetett s idővel Felső-Lindva várkapitánya, a Salm-család
egyik főszervitora és bizalmasa lett. Gyakran szerepel Salm Ju
lius képében; hitére nézve inkább katolikus, mint protestáns ér
zésű, ami talán anyagi függetlenségének elvesztésével is össze
függ. (Legalábbis több ízben találkozunk az udvarhoz intézett
birtokadományt kérő folyamodásaival.) Egyébként kiváló jog
tudós hírében állott.
Bornemisza elsősorban neki és a másik főszervitornak Peserer János temetvényi várkapitánynak tulajdonítja patrónusa
ellenefordulását.
Az után, hogy az ötödik és utolsó részét kezdettem volna
nyomtatni, és immár csak igen közel volnék az véghöz, két ud
varnagy mesterségvei az papi fejedelmeknek bátorságokért
reám
indíták az korbeli uramat, kinek két városába nyolc esztendeig
prédikálván mind egyebeknek felőtte igen kedves voltam. De az
kor hirtelenségvei
annyi nehézségvei indula reám, hogy félbe
hagyatná velem az utolsó résznek nyomtatását, ki miatt egy ke
véssé tovább haladna a nyomtatás. Az ő haragja penig a kisírte
tekről való írás miatt volt. Kiről nekiis nem mondhattam meg
annak titkon való okát. De én értvén az dolognak eleit és utói
ját, mindeneket nagy békességes szívvel tűrtem. (P.V.hhhh.)
Pünkösd táján hagyta él a sajtót a IV. kötet. Egy-két hónap
is eltelhetett, amíg híre ment és az érdekeltek a legalkalmasabb
részeket latinra, németre lefordították, és Prágában s egyebütt
a hatalom kezeihez juttatták. Nyár eleje lehetett azért már, ami
kor egy vasárnap délesti prédikáció előtt Perneszi András felke
resi Pozsonyból Bornemiszát Salm Julius gróf követségében,
hogy nyomtató szerszámait és a kísértetről való írását elvegye
tőle, őt magát pedig Semptéről kiutasítsa.
Perneszi közli vele patrónusa haragját, azt is, hogy már
Prágából is kaptak hírt, hogy utálatos, undok és fertelmes írási,
kiket prédikációnak
nevez, immár a fejedelem (vagyis Rudolf
császár) eleibe mentenek.
A kiutasítás, búcsúadás okát PERNESZI így foglalja össze:
Akkoris meg mondottam a követségben,
meg
érdemiette
volna te tüled (az én uram, ki te neked igen kegyelmes urad és
1
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Perneszi: Választétel: A 5. (3 helyett sajtóhiba!)

jó patrónusod volt), hogy a mit az ü oltalma alatt írtál, addig
ki ne nyomtattad volna, míg ű nagyságának meg nem jelentetted,
avagy az ű nagysága jámbor szolgáinak.
Ha ezt cselekedted
volna, nem hoztad volna ennyi gyalázatba magadat. Hogy penig
a követségben a fejedelem felől valami szó lött, az sem ok nél
kül lőtt. Mert mikor az én uram meg értette, hogy te a fejede
lemnek személyétis a több undok írásid között oktalanul igen
meg bántottad, méltó és illendő volt az én uramnak a fejedelem
nek méltóságát böcsülni és őr zeni, kit mind az által nem olyan
istentelenül, sem olyan okból mivelt, a mint te írod, valami jó
szágnak könnyebben való meg nyeréseért, mint ha nem nyer
hette volna, míg tégedet varasában tartana,^ — hanem mivel
hogy Isten félő és tisztességbeli úrhoz az illett, hogy meg mu
tassa azt, hogy efféle fertelmes különb különb féle paráznasá
gokkal, eretnekségekkel
és minden utálatos ondokságokkal
meg
rakodott könyvedet
(melyet vakmerőségedből
prédikációnak
mertél nevezni) ű nagysága hírével az ü birodalma alatt ki nem
nyomtattad. Tudod, ez volt oka a búcsú adásnak és ez követ
ségnek. (Perneszi: B2b.)
A vád.

A vád tehát kettős: hogy könyve patrónusának birtokán
annak híre nélkül jelent meg, és hogy a császár személye okta
lanul igen megbántatott. Mindkettőn érezni a felső nyomást,
amely Prága felől Salm Julius ellen irányul. Őt teszik felelőssé,
mint földesurat. —
A dolog sokkal komolyabb, semmint azt Bornemisza látja.
Csak holmi birtokügyekre gondolt, amik az udvar jóváhagyásán
múlnak (Ireg), pedig a grófnak közvetve súlyos felségsértési és
hazaárulási váddal kellett megküzdenie.
Rudolf személyéről az Ördögi Kísértetekben tulajdonkép
pen nem is esett sok szó. Amit a szolgák képében udvarló ördö
gökről írt, az naivitásában nem is volt olyan veszedelmes, mint
a másik, ami Báthory István lengyel királlyal kapcsolatos.
2
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„az üregi igyekezete szerint" (Perneszi: A 2.)
Egy níhány császárok tartottak olyakat, kik elő hozták
szemláto
mást az ördögöt sok féle urak és emberek képébe. Némelyek
vendégeket
oly étkekkel
tartottak,
kiket
az ördögökkel
hozattak
sok
fejedel
mek asztaláról
messzünnen.
És azok tálaltakis
szolgák
képébe és sok
lovakonis kísírtettek
az udvarba, mint
1 57 7 Rudolphus
császár
nálhallom.
(P. IV. 801 b.)
2

B á t h o r y IsfváV.

1577 Magyar országban, midőn az nemes és paraszt nép kö
zött sok fertelmességet
és tékozíást szerzettének volna Rudolphus császár szolgái, Isten imíly büntetést tudott rajok adni:
Hogy fel indítsa őket, hogy el mennének Somlyai Bátori István

Rudolf

aláírása.

király ellen Danczka oltalmára, és ott vészének el miatta. —
ímé magyarral töltötte ki Isten az magyarok közt lött csíntalanságát. (P. IV. 870b.)
Ezidőben a lengyel király nevét magyarok előtt csak emle
getni is felségárulás határán járt.

Báthory

István

lengyel

király

aláírása.

Miksa annakidején maga is pályázott Valois Henrik helyébe
•és hogy vele szemben az erdélyi fejedelem nyerte el a trónt,
nagy csorbát jelentett a Habsburgok tekintélyén és nagy büsz
keség volt magyari szívekben. Fokozta az udvar ingerlékenysé
g é t annak tudata, hogy Báthorynak állandóan jelentős pártja

in

Vari az országban, mely örömmel cserélné fel német kapcsolatát
a lengyellel.
Balassi Jánost pl. még a portai császári követ is nyilván
tartja, mint főkolompost, vagy legalább is egyik legelőkelőbb
magyar levelezőjét a lengyel királynak. Fia, Bálint meg éppen
kint is szolgál Lengyelben.
Bornemisza viszont az Isten hatalmának példázására egyre
előhozza a szegény nyíri nemesből lett király dolgát, kinek elein
csak két lóval való szolgája volt, ki harmadfélesztendeig
volt
Bécsbe fogva az Szarvasháznál
s ki miatt Maximilianus császár
végülis ugyan meg hala mérgében.*
. Salm Julius a vallás ügyében már régen éles ellentétben
állott Rudolffal. Bécsben éppen ez időben folyik legelkeseredettebben a küzdelem az alsó-ausztriai rendek szabad vallásgyakor
lata körül, s ebben neki vezérszerepe volt.
A gróf azonban mégsem akarhatta helyzetét még a Báthorykonspiráció gyanújával is nehezíteni, amelytől mint mégis csak
o s z t r á k főúr, mindenképpen távol állott. Ezért kénytelen volt
„egyebeknek fölötte igen kedves" prédikátora ellen fellépni. —
1
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Kárpáthy-Krav. I . m. 31 1., Szekfű: N . T. I I I . 312. 1.
Ungnad Dávid t ö r ö k o r s z á g i követnek 1577. ápr. 30-án kelt jelentése.
(Dézsi: Balassa B. minden munkái I I . 778 1.)
P. IV. 920 1. Ezt a f o g s á g o t (1565 jún. 6—1567 júl. 4.) Bornemisza
különösen számon tartotta, hiszen annakidején Balassi M e n y h á r t B á t h o r y é r t
cserébe kapta vissza erdélyi fogságából István fiát, miután felesége és
leányai nem sokkal előbb E r d é l y b e n túszként meg is haltak, (v. Házy
J e n ő : M . Nyelv X X I V , 1928 117. 1.)
Az mely Isten híred nékül mindennap feljebb feljebb
nőttetett
gyermekségedben,
azon Isten falatonként
mégis adogatja mind
étedet,
ilodot, ruházatodot
és minden egyéb szükségedet,
akár császár, akár úr,
akár szolga légy. Az ki imezt magossá nötteti, amazt kurtává, — azon
/mezi úrrá, amazt szolgává teszi, mint Dávid pásztort
és ez
esztendőben,
1576 az Somlyai Báthori Istvánt királlyá tevé egy szegény
nyíri nemes
emberből, midőn nagy királyok
és császárokis ellent tartanának
benne,
így az pad alólis elő tudja rántani azt, akit ő akar és az polcrólis le tudja
taszítani, mint Békés Gáspárt. — Azért nála nékül akár mint
fussadis,
csak ottan maradsz, vagy alább esel. (P. IV. 280 b.)
Jaj, ki heába valók mind ezek, hogy mást felyül haladjunk és magunk
Isten gyanánt tiszteltessük.
Öh, ki nehéz és igen heába való e féle
szépelkedés; mert azt mondja Szent Péter, hogy Isten ellenek áll ezeknek, és
helyetlek az alázatosokat
magasztalja fel, ki ő nekik nagy mérgekre
és
kínjokra
lesz. Midőn őket le veti székekből
és helyekbe alávalót
ültet.
Mint Dávidot Saul helyett, és Somlyai Báthori Istvánt Maximilianus
csá
szár helyett az Lengyel országi királyságban,
kinek elein két lóval való
szolgája volt. (P. IV. 499.) (L. m é g P. IV. 541 b, 919 b.)
Kárpáthy-Krav.: i . _m. 36. sköv. U 2
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Huzavona.

Pérneszinek követsége után Bornemisza igyekszik időt
nyerni. Az udvarnagytól nem várhatott jót, azért gazdájával
keresi a közvetlen érintkezést.
Perneszi előbb három napot engedett neki dolgai rendezé
sére és eltávozására s annak elteltévél nem röstel újfent átjönni
Pozsonyból, hogy meggyőződjék parancsa végrehajtásáról. —
Mivel közben a superintendens nem mozdult, újabb három nap
haladékot enged. Találkozásuk most a semptei cinteremben tör
tént, tehát alighanem valamilyen hétközi istentisztelet után a
templomkertben, bizonyára sok nép színe előtt.
A méltóságára rátarti, deákos műveltségű és a maga jog
tudós hírét gonddal ápoló grófi követ hitvitaszerű kioktatásban
részelli Bornemiszát arról, hogy a bűnt miképpen költetik gyű
lölni s egyenként való gyóntatás és gyónóhét mire volt való a
régi jámboroknál. (Perneszi: D ij.)
A második határidő még le sem járt, amikor némi enyhülés
állott be a szorongatott helyzetben.
Gálffi Imre, akit bizonyára Bornemisza menesztett patrónusához, talán az ausztriai Neuburgba, talán Felsőlindvára, vagy
valamely másik birtokára, azzal a hírrel jelentkezik Pozsonyban
Perneszi Andrásnál, hogy Bornemisza megnyerte az úrtúl kö
nyörgésével, hogy addig el ne küldje jószágából, hanem elébb
hívasson jámbor tudós embereket és azokkal ítéltesse
meg,
érdemli-é azt, hogy elűzze varasából, avagy nem. (Perneszi: B3b.)
PERNESZI e hír hallattára így fakad k i :
Bizony szánom, mert ím kevesebb szégyennel el mehet vala,
és emlékezzetek
meg rúlla, hogy tíz annyi szégyen vallással me
gyén el az után. (Perneszi: B4.)
Mindamellett kénytelen volt a prédikátort egyelőre béké
ben hagyni.
A papiszék.

Salm Julius gróf annyira komolyan vette a dolgot, hogy
rövidesen megjelent Semptén és személyesen elnökölt a Bor
nemisza által kért egyházi bíróságban. A részletes tudósítást
erről ismét PERNESZI ANDRÁS-nak köszönhetjük:
Emlékezzél jól meg ezekrűl, mikoron a te jó, kegyelmes
urad a te könyörgésedre
azokat a prédikátorokat,
a kiket te ma
gad kévántál, a te hitván könyvednek meg látására és ítéletire

fl3
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égy néhány mély föídrűl, úgy mint fríncsénből,
Galgócrúl,
Szemperül, Bazinból, Szent Györgyből,
Macsédról,
etc. ked
vedért öszve gyűjtette volna Sempte várába, harmad napig be
rekeszkedvén, magais közöttök lévén, nagy
szorgalmatossággal
és igaz lelki esmerettel meg hanták és meg próbálták azokat a te
hitván írásidat és ilyen ítéletet tettek felőled, hogy Isten ellen
és az Evangélium ellen nagyot vétettél azokkal a te ártalmas
írásiddal és azon képpen a te földes urad ellenis, hogy annak
híre nélkül az ű birodalma alatt ki nyomtattad,
prédikációnak
nevezvén azokat az
ondokságokat.
És mikoron ilyen sententiát mondottak volna a választott bí
rák, hogy teneked azt, amit gonoszul írtál, nyilván hátra kell
hínod, avagy méltó, hogy az úr ű nagysága ki küldjön
jószágá
ból, — ezt hallván, a te jó uradnak patrónusodnak
ugyan azon
prédikátorok előtt reá feleltél, feleletedet kezed írásával, pecsé
teddel meg erősítetted és leveled által fogadtad, hogy az ű íté
letek szerént hátra akarod híni és hogy az hátra
hívásodnak
módját ki akarod nyomtatni. —
De ezeknek utána mint az tekenőben őtött víz, avagy mint
az nád szeles időben hajladozván, egyszer azt kévántad az úrtúl,
hogy a hátra hívásnak elődbe adott módja egy néhány igében
meg emendáltassék; a te kegyelmes jó urad, patrónusod kedig a
fölül meg mondott prédikátoroknak,
úgy mint fogott és válasz
tott biráidnak tanácsokból azt meg engedte teneked.
Az után másodszor a te fogadásodat meg nem állottad, hi
tedet meg szegted, mert az hátra hívásnak rendit ki nem nyom
tattad, hanem vakmerőséggel az te hitván vélekedéseden marad
tál, kiért másképpen való búcsúzást érdemlettél volna a te jó
uradtúl, ha meg nem bírta volna magát. (Perneszi: C.)
Mikor tárgyalt és ítélkezett ez a fogott és választott
bíróság?
Mindenesetre 1578 októbere előtt. Mert Telegdi Miklós postillája I I . kötetében (amelynek előszava október 7-éről való-)
már világos célzásokat tesz az ítéletre s a vezetéken
járó
íráskára.
Az a 116 lapos különlenyomat a közben serényen készülő
2
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Galgócon 1579 aug. havában Bökényi Dionisii Pál, o k t . t ő l kezdve
Rabricius J á n o s a lelkész. ( M . Prot. Egyh. Tört. A d a t t á r X I I . , 58 1.)
Mácsédon bizonyára Lethenyei Pál lelkészkedik, Bornemisza udva
rának, vagy Semptének volt tanítómestere, akit az 1577-ben helyezett oda.
(P. IV. 803 1.)
2

m
V. kötetből, amely augusztus 4-í dátummal jelenik még e cím
mel: Igen szép és szükséges prédikáció az Istennek irgalmassá
gáról és az mi egymáshoz való irgalmasságunkról,
szorosan
összefügg a bíráknak közeli, vagy talán éppen aznapi összeűlésével.
A papi szék tehát augusztus és október között ülhetett
együtt, maga a kiutasítás pedig nem sokkal azután eshetett.
A huzakodásért PERNESZI rosszmájúan meg is jegyzi, hogy
a bíróság széné alatt az idő közbe igen sietted ki szedni jöve
delmedet, kiért az urat alkolmatlan időbenis sokszor mégis bán
tottad. (Perneszi: C.) Tehát a cséplés után esedékes tizedet még
magához vette.
Mind ebből, mind az eljárásról szóló tudósításokból kitűnik,
hogy Salm gróf haragjában sem veszti el jóindulatát Bornemisza
iránt.
Az elnöklete alatt hozott ítélet föltétlenül enyhének mond
ható és a hátrahívás szövegének újabb-újabb átfogalmazásához
adott hozzájárulása bizonyítja, hogy a superintendenst meg
akarja tartani Semptén.
Bornemisza rövid időre hajlik a visszavonásra. Éppen bírái
nak engedékenysége lehetett az, ami megtántorította. — De
ingadozásában felújul benne az egész kísértés-komplexus, amely
annakidején kényszerítette könyve írására s amelyről meg volt
győződve, hogy Isten nódításának engedett vele. Valósággal
iránta való hűtlenségnek látja a hátrahívást, és az Isten iránti
engedelmességet választja az embereknek való engedékenység
helyett.
1
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A visszavonást visszavonja, kinyomtatását

megtagadja.

Búcsúadás.

Ami erre következett, azzal bizonyára ő is eleve számolt:
Mert csak énreámis meg mondhatatlan fenyegetéssel
roha
mnak és ki taszítanának Semptéről nemesek, urak, papok, pispekek egy tanáccsal. (P.V.557b.)
1

RMK I . 149 sz. Új címek, új oldal és ívjelzés. Azonos az V. kötet
243b—259 lapjaival, amit előbb szedtek k i a k ü l ö n l e n y o m a t b előtti olda
lának összeszorítása tanúsága szerint. (V. ö. Gulyás P.: Prot. Szemle 1928.
970. 1.)
Ezt bizonyítja Bornemiszának 1580 febr. 18-i levele is, ahol ezt írja:
Az többi irásimat mais mind el szenvednék.
De ez egyet mais kérik, hogy
el titkolnám.
És úgy
mind
Gróf,
mind
egyebek
könnyebb
séget
ígérnének.
2

m
Éemptéről minden nyomtató s'tétttá'móddal el pironkodtál.
(Perneszi: Db.) Akkor te a két holnap múlván az én mondásom
szerént tíz annyi kisebbséggel
és szégyen vallással mentél el
Semptérűl, a mennyivel az én követség meg mondásom által való
búcsú adásnak idején el mehetsz vala. Ez a te
dicsekedésednek
virága, (u. o. C ij.) számol be róla kárörömmel PERNESZI.
Futása hirtelen következett be és nemcsak személyére, ha
nem családjára, nyomtató műhelye számos alkalmazottjára nem
kis megpróbáltatást hozott.
Legélesebben erről is természetesen TELEGDI MIKLÓS
nyilatkozik:
Semptére orrunk alá, (amint te írod) nem Isten hozott volt
téged, mert ha ü hozott volna, ha én általam el nem hagyott
onnan űzetni, sokkal inkább nem hagyott volna a te pártodon
valók által. De látod-e, mint mutatá meg ű Szent Fölsége, hogy
ellene volna a te ott léted. Szádra bocsáta, hogy hányat homlok
szagodnál, valahova a te fel fuvalkodott kevély szíved téged
hordozna. Midőn azért rúgnál és harapnál mindent és mint egy
dühös oktalan állat a te ondokságos, korcsomába és bardélyba
való ördögi prédikációidba minden rendbeli embereket oly kevé
lyen, mintha senki te náladnál több jámbor nem volna, szidalmaz
nál, — könyörülvén az Ür Jézus Krisztus az ü egyházán, melynek
te ellensége vagy, azokat támasztá te ellened, kik nem pápis
ták, hanem teneked oltalmazóid és társaid voltak. Kiknek ítéleti
szerint a te írásod éktelennek és istentelennek ítéltetek.
Tennen
magad peniglen méltónak arra, hogy el űzettessél onnat, ahol
lakol vala, ha vissza nem hínád, azaz hátra nem hazudnád, amit
írtál.
És miért hogy nem örömest távozhatol el az Vág égtűl, a
sok tétovázás után meg pöcsételéd kezed írása által, hitedre, tisz
tességedre fel fogadád, hogy hátra hívod. Melyet az után meg
nem mívelél, feljebb becsülvén a te tulajdon vak ítéletedet és
tetszésedet nem csak azoknak, hanem az egész világnak ítéleti
nek és tetszésének. (Mert nem csak azok, hanem mind ez világ,
mind Pápisták, Luterek, Calvinisták és valahol valakik vadnak,
kárhoztatják a te förtelmes, trágár, hivolkodó, haszontalan, bot
ránkoztató, gonoszra tanétó, Isten ellen kísztető írásodat, úgy
annyéra, hogy ha valaki te neked hízelkedvén szemedbe dícsériis,
másutt bátor higgyed, mást szól felőle.) Annak okáért ki kelle pi-

ronkodnod és szégyenkedned semptei lakó helyedről. Szintén úgy
jár ál, a mint a Baal papinak maradéki...
(Felelet (1580) 202. 1.)
Maga Bornemisza így ír futásáról:
Hideg, fagyos esőbe fél esztendős kicsi szoptatós gyermecskéimmel cselédestül űzettem ki énis oly várasból, kinek hat esz
tendeig igen híven szolgáltam. Azért hogy nem kedvezhettem
senkinek az bűnnek meg feddésében. Kiben minemő fő emberek,
urak, nemesek, hízelkedő perédikátorok voltak részesek, ha érte
néd, csodálkoznál rajta; kik az után mindnyájan meg piroltak.
De én velem az Isten áldása
hamar ismeg
el
felejttette; sőt örültem
rajta énis és sok hívekis
(Fol. P. LXXII.
karaján.)
A menekülés a bizonytalanságba és védtelenségbe történik,
Bornemiszát mégis egyetlen ujjongás tölti el, hogy a kísértés
komplexus lemúlott róla:
Mindjárt ez változás után el metszé az Úr Isten rólam amaz
röttenetes titkon való kísírteteket (amelyek azkoris nem fertéztetések, hanem csak indítások valának...).
Mondok azokat hir
telenségvei csudaképpen el metszé rólam és helyette
újabbakat,
más féléket bocsájta, hogy mint Dávid és Illyés és János lappagnék az háborgatok előtt. Kiből mely nagy épületim
lőtté
nek, meg nem mondhatom,
hanem csak ím jelengetem.
Mint Dániel, mikor nézne az ő látásira, és mint az három
tanítvány az Úr szín változására, és János az Ür
jelentéseire
Pathmosba, és Pál midőn el ragadtatott harmad égiglen, vélem
aztj hogy olyan nyugodalomban voltak, kik miatt semmi kíván
ságok nem volt ez földre, hanem csak oda, az hol Szent Istvánis
látá az Jézus Krisztust az Atyának jobbja felől: így az alatt,
míg meg vonnám magam egy kevéssé az község közül, oly
világosságot önte az Ür elmémbe és oly örömet szívembe, hogy
sem étemj itom, sem feleségem, gyermekim, sem marhám, sem
barátim nem kellettek úgy, mint az előtt, noha mind az által szol
gáltam nekik tisztem szerint. Ezek penig lőttek az tanulás és
imádkozás közt. De az édességét csak titkon hordoztam ma1
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Ez tájba /579 a m a r g ó n nyilván sajtóhiba, vagy elírás 1578 helyett,
hiszen TELEGDI postillájából tudjuk, hogy a menekülésnek 1578. okt. 7-e
előtt kellett történnie. Ezeket azért írtam, hogy a keresztyén
olvasók
meg
értsék, mely méltán és érdeme szerént esett abba a verembe, kit én nekem
ás vala e nagy bölcs és mindeneknél
feljebb értő ember. (Előszó Te
legdi P. II.) Azt pedig kevés okunk feltételezni, hogy közben újból vissza
térhetett volna S e m p t é r e .

gamba, kit meg sem mondhatnék minemű, kihoz képest én sem
minek tartom mind ez egész világotis, a mennyibe el múlandó.
(P.V.hhhh.)
Akármilyen elítélő legyen véleményünk az Ördögi Kísérte
tek felől, abban mégsem lehet kétségünk, hogy Bornemisza szá
mára, önmaga szemében, a hatrahívás jelentette volna az erköl
csi elbukást, a száműzetés pedig lelki felszabadulást hozott és az
Isten iránti engedelmesség győzedelme volt.
Lelkem rakva volt az örömmel, érezvén, hogy nem vádol szí
vem azokba, amit e világ kába módra zajgana, sőt érezem, hogy
az Ür Isten ő maga készerített volna reá, hogy ez világ végezeti
felé énis jelengetném mind az ördögnek röttenetes
gyühösségét,
mind ez világnak röttenetes bűneit és azok mellett
tanyítanám,
bátorítanám és vigasztalnám azokat, kik sok kísírtetek miatt el
epedtek és el fáradtak volna, példákat hozván föl nagy sok régi
szent és fő emberekrűl. (P.V. 557.1.)

Mindenekelőtt feleségét és kicsi ikergyermekeit igyekezett
biztonságba helyezni. Ez az — immár negyedik — élettársa
Gyótay Erzsébet volt, akinek özvegységből három levél maradt
fenn a Máriássyak levéltárában. Valószínűleg egyenest Vámos
újfaluba, Sárospatak mellé küldte családját, talán áz asszony
rokonaihoz, talán más pártfogója (Dobó Ferenc?) védelme alá.
(Az bizonyos, hogy körülményei csak 1580 télutóján tisztázód
tak annyira, hogy feleségét onnan megint magához vehesse.)
1

Balassi István oltalmában.

Rövid bujdosás után Bornemisza hamarosan újabb csodáját
tapasztalhatta az isteni gondviselésnek.
Csakhamar támaszta az Ür Isten egy oltalmat oly helyről,
kit senki sem vélne. Mert Balasi István uram magához kapcsol
ván, minden terhét az utolsó résznekis magára vevé, az én és az
ő maga vélekedése kívül, és meg tetüék, hogy az semmikép nem
1

Schulek T.; Prot. Szemle 1937, 58 sköv. 1,

lehetett volna Istennek gond viselése nékül. Kinek várába Det~
rekőbe az Ür Isten végreis vivé. (P. V. hhhh.)
Balassi István Menyhárt vajdának volt egyetlen életben ma
radt fia. 29 esztendős, amikor védelmét felajánlja Bornemiszá
nak, akihez már gyerekkora óta a ragaszkodás szálai fűzték.
(Fol. P.Előszó.) A régi kapcsolat három felől is kínálkozott:
Balassi János, az első patrónus, nagybátyja volt; édesanyja,
Thurzó Anna pedig rokona második úrnőjének, Salmné Thurzó
Erzsébetnek; viszont korán elhunyt felesége, Zrínyi Ilona,
előbb Gúthy Országh Kristóf né volt, Salm Ecchiusné Gúthy
Országh Borbálának sógornője.
Már 1577-ben kis fiuknak, Balassi Menyhértnek ajánlja Bor
nemisza a Lelki tudományokkal
teljes könyvecskét,
amelynek
előszavából megtudjuk, hogy a szülőkkel szoros lelkipásztori
érintkezést tart fenn.
Amikor fölötte az ég Semptén borulni kezdett, a Postilla
V. részének nyomtatása már a végéhez közeledett. Ekkor ke
reste meg Balassi István személy szerint és ajánlotta néki a maga
j ó szolgálatát, különösen a már készen álló legközelebbi iro
dalmi tervekre nézve. (Fol. P.Előszó iij b . )
1

2

Detrekő.
3

Detrekő vára fogadta tehát védő falai közé a bujdosó
superintendenst, aki páratlan aktivitással, lázas iramban, mégis
1

Zrínyi Ilona született 1546-ban. 1560 I 7-én férjhez ment Gúthy
Országh Kristófhoz. M i k o r ez 1567. X. 19-én meghalt, 1569. I I . 7-én Balassi
Istvánnak lett a felesége. 1577-ben azonban már nincsen életben.

Gúthy Országh

László

Nógrád és Heves vármegye főispánja
t 1544.
Kristóf
Ilona
Borbála
országbíró
\ 1569.
X L Enyingi Török Ferenc
nógrádi főispán
X Perényi Gábor.
2. Salm Ecchius
t 1567. okt. 19.
3. Geszthy Ferenc.
X 15R0. jan. 7. Zrínyi Ilona.
(Nagy Iván VIII. 283. 1. Takáts S : Magy. nagyasszonyok. 127. 1.)
Balassi István azidőtt bizonyos Almás nevű birtoka körül szenve
dett erőszakoskodások miatt pereskedik Salm Julius gróffal. (Országos Lt.
Balassa l t . 3749 El. a; E l . 20 Geneológia VI.)
Detrekő vára 1552 óta Fugger zálog volt. Mikor Balassi M e n y h á r t
1562. január 1-én J á n o s Zsigmondtól Ferdinándhoz pártol, ez m é g január
29-én aláírja a neki jutalmul juttatott Detrekőről és Munkácsról szóló
zálogleveleket. — Detrekő átadása 1562. október 25-én megy végbe. (Orsz.
Lt. Ben. Res. 1569, Fol. 239. V. ö. Francisci Forgachii Rerum Hung. 482,
493 1., vit. Házy J e n ő : Magyar Nyelv 1928. 103 1.)
2
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telve lelki békességgel, folytatja megmentett nyomtató szerszá
maival az utolsó postillás kötet befejezését.
Evangélista Jánosis Pathmos szigetben, mikor látta az jele
néseket, kiket az Úr neki mutatott, nagyobb örömben volt, mint
az ő császára, ki országából számkivetette. Kit tudok én magamrólis, hogy mikor ezeket oly helyen írnám, az hová az papi
fejedelmek és az ő császárok űztek, azért, hogy könyveket
ne
írnék és ne nyomtatnék, — de azonban az Isten nódítton nódított, hogy semmit ne féljek, hanem írton írjak: érzettem, hogy
azkor csendesb voltam, hogy nem mint az békességes
helyen.
Mert úgy tetütt, mintha az Ür mindennap velem szóla és tanácskozék mint barátjával, és naponként nagy titkait ki jelengette
és azoknak igaz ismeretire vitt, kiből úgy tetszett, hogy sem
feleségemhez,
sem gyermekimhöz,
sem cselédimhöz, sem bará
timhoz, sem marháimhoz ingyen sem kívánkoztam, kiktől ez táj
ban el távoztam volt. (P. V. 661b.)
1

Az V . rész.

A könyvnyomtató munka halad, mint hogyha misem történt
volna. Csak egy körülmény okoz komoly fennakadást: a betűk
az öt esztendős erős igénybevételtől már szinte a használhatat
lanság határán állanak.
Mentegetődzik is miattuk az előszóban:
De nagy fogyatkozásunkis
lőtt kivált képpen az utolsó rész
ben, mert az nyomtató bötűk szinte el kezdtek volt kopni és ké
sőn hozának új bötűket, kikkel rövidebb prédikációkatis
akar
nánk nyomtatni az Úr Istennek kigyelmes
segítségéből.
A kötet vége felé egyes magánhangzók egészen kimaradnak
és egész szakaszok valósággal olvashatatlanok.
Bornemisza
ajánlja a kopott írást pennával ki jegyezni. — Csak a legutolsó
lapok, meg az előszó olvasható megint: ekkorra már megérkez
tek — alighanem Bécsből — az új betűk.
Pedig az utánpótlást komplikálta Rudolfnak 1579. február
8-án kiadott és a győri püspök által ellenjegyzett körrendelete,
amely szigorúan megparancsolja a császári engedély nélkül műkedő nyomdák bezárását a felszerelés és nyomtatványaik elkob-
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Ez az írás legszorosabb értelemben vett jelenére vonatkozik, amint
a margón is megjegyzi: Énis számkivetett
voltam akkor, mikor ezt írtam.
És magamrólis
csudákat mondhatnék,
mely nagy volt akkor beli nyugo
dalmam Isten és az ó dolgának
írásában.
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zásának terhe alatt. — Ez az intézkedés is nyilván egyik mozza
nata a főpapság és a kezében lévő bürokrácia részéről Borne
misza ellen folyó koncentrikus támadásnak.
Végre 1579. február 22-i dátummal az V. rész is elhagyja
a sajtót s vele befejeződik az egész esztendőre szóló postillagyüjtemény.
Kinek első része Komjátin kezdetett és Semptén
végeztetett,
azis sok hánkódással. Ez utolsó rész penig Semptén kezdetett és
Detrekő várába végeztetett, bizony nem emberi rendelés szerint,
mert sem nekem, sem másnak eszünkbe sem volt. Hanem így
tetütt Istennek. (P.V.hhhh.)
E kötetet nemzetes és nagyságos Ungnad Kristóf uramnak,
sonnegki szabad úrnak, Várasd vármegye főispánjának, az felsé
ges római császár tanácsosának és dalmáciai, Horvát országi és
Tót országi bánnak, és az ő Isten szerint való házas társának,
Losonczi Anna asszonynak ajánlja, akik akkor jártak Semptén,
amikor éppen az utolsó kötethez látott, amelyre sokat költöttek.
Ez utolsó rész 698 levelével az egész mű 3800 levélre, ma
szokásos mindkétoldalas számozás szerint 7600 lapra rúg, —
hosszú ideig a legterjedelmesebb magyar irodalmi mű! Készült
pedig törökdúlásos és dögvészes időben, egyházszervező és
védő harcok közepette, tulajdon, primitív nyomtató szerszámai
val, amelyek közben még egyéb szükségletet is elláttak!
Az előszóban visszatekint nagy munkájára és számot ad
tömören arról, mi volt szándéka, célja:
Másuttis valamit írtam, mind csak az fejében írtam min
deneket, hogy az Isten félő olvasókat hozhatnám az Istennek Igé
je szerint igaz pönitenciára, igaz töredelmes szívre, az Ür Jézus
Krisztusban való igaz hitre és az keresztyéni új vitézlő szent élet
nek követésére. Hogy az által hívnék és gyűjtenék az élő Isten
nek tulajdon népet, olyakot, kik jó cselekedeteket
követnek,
azokban gyönyörködnek,
az Istent mind egész életjekben istenes,
józan, tiszta életben dicsőítenék és kik el szakadván a kárhozat
nak országától az Istennek dicsőséges országában meg koronáz
tatnának és nagy sok temény ezer ez világi bú\, gond, bánat, fá
radság és kínlódás után meg nyugodnának
mind
örökkön
örökké.
Erre való mind az öt részre osztott postillámis, mind az több
* Gulyás P.: i . m. 199 1.

fcnkíricc ennyí fcőítfege nem menet f a
m i n t N a g yfagtoknae, k i t hogy az gazdag
V R Ifién ket kfppenís tcít fseríntis lekc
fzerintísnagy bűén az ő igerctí fzerít meg
teritfen N a g y fagtoknac, m i s t e r e m 6 fői*
feget, Es intem aztőb hiueketís liogy ^ k i $
Jíerícnecérette bo aldolmaft-Nagyfagtok
nac. E-s fegicze ennél nagyob Safarkodas—
laís t i N a g y f a g t o k o t . H a az V R ő f ő l f é g c ^
engedi ez vtan tőbelisigyekezem f z o l g a l n i
t i NagyfagtoknaCí Engedgye p fzent főlfege leheíien az tob hi-uek k ő z t N a g y f a g toknakis Idueőííégcs épületire es őrőcke
vato örömetekre^ mind ezncc es múld cgyeb igaz irafokriacoluafasa. Kinec fegú*
fegere adgya az V R Ifteh az ő fzent Fiaert
az ő fzent lőlket fziuetekben. Ameri.
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BORNEMISZA
PÉTER
Lelki PafctoíV
A Postilla

V. része

előszavának

vége.

írott könyvecskéimis,
kiknek végére igen sok nehézségvei jutot
tam, az mint érti Nagyságtokis (t. i . Ungnád Kristóf és Losonczi
Anna) és ezen ötödik könyvnek az végében előis számláltam egy
níhányat az nehézségekben.
Mind az által akár mint lőtt, dicsér
tessék az Úr Istennek neve belőle: ím már mind az öt rész el
végződött...
(P. V. Előszó.)
Nem kis megilletődéssel így fejezi be nagy művét:
Utolsó szóm:
Midőn annak okáért a több sok kegyelmesség} közt ezbenis
meg hallgatott Isten, hogy véghöz vitette velem ez ötödik
résztis, és el végeztette bőv szóval, sok költségvei, nagy munká
val mind az egész esztendő által való prédikációkat,
kiből Ö
Szent Felsége nem csak engem, hanem sok jámbor híveket fog
építeni az örök életre: méltó immár, hogy én velem egyetemben
minden egyéb híveket tisztelvén, hálát adjanak errőlis ő Szent
Felségének. Azértis én velem egyetembe ímez hála adó imádsá
got mostis és ez után mondjátok el gyakran:
Hálaadás.
Hálát adunk te neked, örök, mindenható, felséges Ür Isten,
hogy nemcsak az mi testünket élteted kenyérrel, hanem lelkünketis a te Szent Igéddel. Kérünkis tégedet, tartsd meg ez te ily
hozzánk való kegyelmességedet
mind végig, hogy tégedet az te
Szent Igédnek általa tisztán és igazán meg ismerhessünk, az
mennyire most az szegény gyarló testben akarsz meg ismertetni
az te szerelmes Szent Fiaddal és az te vigasztaló Szent Lelkeddel;
téged mindenek fölött félhessünk; csak te benned bízhassunk;
te neked istenes, igaz, józan és mindenben kedved szerint való
életben szolgálhassunk;
tűled nagy jó reménségvel ittis várhas
sunk minden oltalmat, gond viselést és segítséget; végr.e az fel
támadást és az örök életet. Holott tégedet minden meg számlálhatatlan sok jó tettidrő! tiszelhessünk és dicsérhessünk mind örök
kön örökké.
Ügy legyen Uram Isten, úgy legyen.
Cjabb tervek.

Azt hihetnénk, hogy e fáradságos munka befejeztével bi
zonytalanná vált életkörülményei között Bornemisza pihenrii
hagyja tollát. De éppen ellenkezőjét látjuk. Telve van újabb
nagyszabású tervekkel, amelyeket már az utolsó kötet végén is
bejelent:

Ezek után kezéé az Ür Isten nódítani egy níhány fő em
berek által, mint Forgáts Simon uram és Forgáts Imre uram,
Balassi András uram és Balassi István uram által, egy níhány
ájtatos keresztyén uraim és prédikátorok uraim által: hogy egy
kis postillának és az Bibliának épen való ki nyomtatására és az
kis krónikának, kit Carionenak hínak, kibe az egész világ dol
ga igen nemesen be foglaltatik, és az Apocalypsisnak, az Szent
János látásának
magyarázatjának
ki nyomtatására
szándé
koznám.
Kis postilla, teljes magyar Biblia, világkrónika és a Jelené
sek könyvének magyarázatja, — bizony töretlen munkakedvre
vallanak!
A „kis" postilla öt év múltán 727 hatalmas fólió levélen
megjelent. — A teljes magyar Biblia puszta terv maradt, noha
Bornemisza messze ágazó levelezést folytat érdekében. De mégis
milyen csodálatos vezérlése a sorsnak, hogy 11 év múlva Károli
Gáspár Bornemisza betűivel és Bornemisza nyomdászával való
sítja meg a magyar reformációnak e legfontosabb feladatát
Vizsolyban! — A világkrónika és az Apocalypsis-kommentár
megjelenéséről nincsen tudomásunk. Csak azt tudjuk, hogy
János látásai egyre foglalkoztatták Bornemiszát: két versezete is
maradt róla, és írásban is többször von párhuzamot a pathmoszi
látó és önmaga között.
1
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Bécsi fogság.

Mielőtt azonban e tervek megvalósításához hozzá láthatna,
váratlanul újabb és az összes eddiginél nagyobb veszedelem éri,
amely csaknem életébe kerül.
1579. február 22-én jelenik meg az V. kötet, — s 23-án már
Bécsben találjuk Balassi Istvánnál.
Csoda képpen mind addég izgatá és furdalá önnön maga az
Ür Isten szívemet, míg fel mennék Bécsbe, mondja Bornemisza;
(Perneszi: A 3b, C i j . ) — semmi idvösséges szükség nem vont té
ged oda, vélekedik erről az útról PERNESZI ANDRÁS. (U.o.Cijb.)
Egyelőre csak találgatni tudjuk, hogy mit kersett ott. Talán

1

Cárion J á n o s (1499—1537) matematikus, csillagász, t ö r t é n e t t u d ó s és
diplomata a brandenburgi udvarnál. „Chronica"-ja (1532) egyik legelterjed
tebb történelmi kézikönyv volt és franciára, spanyolra is lefordították.
Melanchthón átdolgozta és Peucer Gáspár folytatta.
Az egyik különlapos X V I . századbeli n y o m t a t v á n y o n maradt ránk
(R. M . K. I . 325 sz.), a másik énekeskönyvében CCXX. 1.
2

a kész könyvet akarta új patrónusának bemutatni, talán a nem
rég érkezett betűk dolgában volt még eligazítani valója. —
Valószínűbb ennél, hogy a Bécsben néhány héttel azelőtt te
tőfokára hágott vallásügyi harc vonzotta oda, amely a Habsburg
hatalom és a csaknem utolsó szálig evangélikus alsó-ausztriai
rendek között dúlt. Mert jól tudta, hogy a reformáció sorsa
Magyarország nyugati részein, különösen Nagyszombatban és
Pozsonyban, jórészt a bécsi eseményeknek lesz függvénye. —
A Habsburg-uralom alatt élő protestánsok érdekközössége már
kezd kialakulni.
Ernő főherceg még az evangélikus szertartás szerinti teme
tést is megtiltotta, amire az osztrák rendek gyűlést tartanak és
január közepén sérelmeik orvoslására küldöttséget menesztenek
Rudolfhoz Prágába, amely azonban dolga végezetlen tér vissza.
Azidőtt rendeli el Ernő, hogy minden könyvárus, nemes és nem
nemes, tartozik könyveinek jegyzékét a bécsi püspöknek be
szolgáltatni, aki minden tiltakozás ellenére főhercegi karhata
lommal házanként kutat eretnek könyvek után és azokat töme
gesen égetteti el. A városban forradalmi hangulat lesz úrrá,
annyira, hogy Ernő főherceg elhatározza a Burg várszerű meg
erősítését, tüzérséggel, lőszerrel való ellátását.
Ebbe a felizgatott hangyabolyba érkezik Bornemisza feb
ruár 23-án. De még ki sem pihenhette az utazás fáradalmait,
amikor Balassi Istvánnál vacsora közben váratlanul reátörnek,
letartóztatják és tömlöcbe vetik.
Bécsbe áruitatás által meg fogattam, estve vacsora fölött az
polgármester reám jővén sok német hacsirokkal, papok tanácsi
ból és fejedelem akaratjából
három fogházban
hordozván.
Karaján pecjig megjegyzi: Balassi István asztala felyül a császár
és herceg vitetett és tartatott bécsi pispeknél 23. február 1579,
az szándékban, hogy meg öljenek. (Fol.P.IX.l.)
Bornemisza tehát, még mielőtt dolgához láthatott volna,
Neubeck Gáspár bécsi püspöknek tömlöcébe került.
1
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1

V. ö. Kárpáthy-Krav.: i . ni. 45. 1.
Kárpáthy—Krav. i . m. 46. 1.
U. o. 47. 1.
Bővebb részletekkel szolgálhatna: „Summarium und Relation an
die K. M . was von Anfang her in der österreichischen Religionsachen bis
auf den Martium anno 1579 gehandelt worden. — Bécs H. H. u. Staats
archiv ö s t e r r . Acten Fase. 7. (Bibl. Archiv f. Ost. Gesch 1899, 126 1.)
Ez a breisgaui Freiburgból származott. Püspök volt 1573—94. (Asch
bach: i . m. I I I . 112., Loesche. i . m. 94 1.)
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Nyilván kesergetted akkor az Úr Istent, mikor Bécsben,
írod, hogy fel kellett menned. Mert tudtad, hogy esztelenül igen
meg bántottad a fejedelemnek méltóságát és annak okáért távol
kellett volna onnét járnod, — vélekedik PERNESZI ANDRÁS
(C i j b.) s evvel rá is mutat az elfogatás indító okára.
Detrekőn Bornemisza Balassi István főúri védelme alatt
állott, feltehető azonban, hogy ellenségei minden lépését figyel
ték és bécsi útjáról is azonnal jelentést tettek. — Ernő főherceg
nek és püspökének pedig egyáltalán nem lehetett közömbös,
hogy az északnyugatmagyarországi protestantizmus legbefolyá
sosabb és legharciasabb egyénisége Bécs falai közé érkezett. —
Addig kellett tehát eltenni az útból, amíg nem késő.
Fogságában ismét főleg az Ördögi Kísértetek miatt vonják
kérdőre Bornemiszát, de most már töretlenül vállalja a felelős
séget. Prédikátori, superintendensi tisztét is számon kérik tőle,
s ő bátran tesz hitet mellette.
Választ adtam azok ellenis, akik ottis ezek miatt nagy ál
nokul vádoltak, a szörnyűjét ki fejezvén és a többit el titkolván.
A mellett minden tisztbeli egyéb dolgaimrólis vallást töttem, kire
hogy segétett az kegyelmes Úr Isten, legyen áldott az ű szent
neve belőle. (Perneszi: A 4.)
De a mellett rábeszéléssel és kínzások fenyegetésével is
próbálják térítgetni. Ha nem hajlik a jó szóra, vagy kivégzik,
vagy kiszolgáltatják magyarországi egyházi törvényszéknek,
ahol ugyancsak nem várhatott rá ennél biztatóbb sors.
Szorongatott helyzetében megint egészen csodálatos módon
nyer erősítést a kitartásra. — Egy későbbi, az Úr Lelke vígasztalásiról és több drága csel eked étiről szóló prédikációjában így
számol be róla:
Még az kegyetlen császárok szolgái közülis
támasztott
Isten biztatót nekiek (t. i . a hívőknek), mint midőn egy vén Ananiást halálra vinnének és az reszketne, mond Pusices perzsiai ki
rálynak szolgája néki: Jó apám, húnd be egy kevéssé szemedet
és tűrd békével egy szem pillantásig való kínodat, mert majd
meg látod az Isten világosságát. Énis mikor röszketnék az bécsi
pispek és több papok előtt, kik az császár és herceg szavával
nagy kínokkal fenyegetnek vala és intnek vala, hogy az ő pápai
hitekre hajlanék, mond végre egy jezsuvita, Imre,
magyar
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nemzet,
közülük mindnyájok hallására: Légy bátor szívvel, al
mely Isten Lótot a Sodornának tüzéből meg szabadította,
tégedis
meg szabadíthat. Ez mondás meg mondhatatlan reménséget és
édességet indított vala azkor bennem. (Fol.P.CCCXL/x/IIII.)
Menekülés.

A szabadulás valóban nem késett sokáig.
Három héttel elfogatása után, harmadik, méghozzá emele
tes tömlöcének vasrácsát elreszelve, szökéssel menekül.
Énis Kassán 1553 esztendőbe két hétig, Bécsbe három hétig
voltam fogva és Isten ki szabadított kezekből, mint a madarat
az kalitkából, maga minden azt vélte, hogy meg ölnek. És meg
lett volna, ha Isten engedte volna. (Fol.P.LXXIIIIb.karaján.)
Miképen Józsefnek futása Egyiptomba, így nekünkis nagy
sok gonosz szándék jókat ki jelenti Isten az mi
háborgatóinknak
és útat ad az el szaladásra; mint Szent Pál kosárba ki ereszkedék
Damaskusból, csak énis nagy kőházablakon
Bécsből. (U.o.)
Isten, mint Dánielt, beis vettete a temlecbe, kiből midőn egy
ember sem reménlené meg szabadulásomat, mint Dánielét és Pé
terét, a hívek nagy óhajtásokkal meg nyerek az Űr Istentűi, hogy
ű maga csoda képpen ki hozna. (Perneszi: A 4.)
A menekülés egyébként nem ment simán és baj nélkül.
Nagyot kellett-é ugrania az ablakból, vagy a kötél szakadott-e el,
amin aláereszkedett, — nem tudjuk. De alaposan megsérülhetett,
amint azt róla két ellenfele is gúnyosan megjegyzi.
Nagy bűn azis, írja PERNESZI ANDRÁS, hogy Dánielhez és
Péterhez így hasonlétod magadot, mert sok lopó, tolvaj és pa
rázna szalad ki a fogságból, de azért avval az elszaladással egyik
sem Dániel, sem Péter. — Úgy tetszik Szent Péterrűl reszelő nélkülis le esék a vas, de nem te rúllad. Az angyal vivé ki űtet a tömlöcből, az ajtón kedig és minden sérelem nélkül. De te nem győz
ted várni, hogy angyalát küldte volna Isten hozzád, hanem siet
tél el szaladni. És mivel hogy amaz angyalok közül egy sem volt
veled, kiknek parancsolt az Isten, hogy minden híveit meg őriz
zék, hogy lábokat meg ne üssék a kőbe, — az ugrásba, a mint
mondják, mégis sérettél egy kevéssé. (Perneszi: C ijb, iijb.)
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Minden valószínűség szerint Forsler Imre, aki 1564—78., de helye
sebben talán 79-ig, a bécsi jezsuita kollégium rektora. Erről mikor m á r
gráci rektor, 1585-ben azt az alaptalannak bizonyuló hírt viszik Rómába,
hogy k i akar térni a rendből. (Socher: i . m. I . 132, 212, 302 lapok.)

Pécsi Lukács, Telegdi Miklósnak egyházi ügyésze és munka
társa latin gúnyversében még egy esztendő múlva is lógó bal
kezét és sánta lábát csúfolja.
Ez a menekülés, — amely bizonyára külső segítséggel ment
végbe, — a legutolsó pillanatban történt. Mert már elhatároz
tatott, hogy kiszolgáltatják Telegdi Miklósnak, aki, amint fenntebb láttuk, maga is megmondta, hogy életére tör.
A ki kezét fel tűrvén örült fogságomon és várt, hogy ha ke
zébe adnák, és processióval készült élőmbe, hogy a Dunába ve
tessen, aznap vitték hírét, hogy el szabadultam; kin nagy sok
paj társaival sokáig pironkodván
bánkódtak.
1
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Beckó v á r á b a n .
3

Most Beckó vára nyitja meg kapuit a menekülő előtt.
A nagyságos Alsó Lindvai Bzmphi László uram Beczkó várá
ba két holnapig titkon röjtökbe tisztességesen éltetett Bécsből
való ki szabadulásom után. (Fol.P.Előszóijb.v.o.LXXV.karaján.)
Bánffy Lászlóval és feleségével már évek óta szoros kap
csolatban állott Bornemisza. A Postilla I I . kötetére 1574-ben
közel 1000 forintott költöttek. Somi Borbála jótékony szíve
gyakran a semptei superintendensi bízta meg rabok kiváltásával,
szegények támogatásával. (Fol.P.Előszó.iij.)
Bornemisza többször is és mindig különös tisztelettel emlé
kezik e nemes lelkű, istenfélő nagyasszonyról, aki halálos beteg
ségben is gyakran hívatja Semptéről lelki vígasztalásra.
A mint láttam Somi Borbálát, Bamphi Lászlónét, Beczkó vá
rába, ki hosszú betegségébeis minduntalan engemis hozzá híva
tott, messzünnenis prédikálni és az Ür vacsorájával éltetni; és ő
1

Telegdi Miklósnak Felelete stb. 208. 1.: Laeva manus pendet, dextram natura negavit Una vix nato Claudicat ille pede.
Fol. P. X. I t t egyébként is érdekes összefoglalását adja élete vesze
delmes fordulópontjainak: Nagy urakat tudok, kiket midőn az Űr Isten
parancsolatjából
feddenék,
nekiket bálványozást ól, nekiket
ragadazásrói,
nekiket részegségekről
és fertelmes életjekről, és miatta engemis vagy meg
veretett, vagy meg fogatott, vagy üldözők kezekben adott, — az után rövid
nap magok jószágok mind el vesztek. Bódog a ki máson tanul. — Ez nagy
csuda: hogy az ki meg vert, úgy verték, hogy meg holt belé, noha zászlós
úr volt. ( F e l e d i L e s t á r!) Az ki martaléknak
vetett az fejedelem eleibe,
ö maga fogatott. ( B a l a s s i J á n o s ! ) Az ki jószágából
ki bocsátott,
há
rom várait el vesztette. (Salm G y u l a . . . ! ) Az ki penig ő magais kezekbe
adott volna, ha kaphatott volna, csuda képpen az mitül félt, azba esett.
(Perneszi A n d r á s ? ) A ki kezét fel tűrvén stb. (Telegdi Miklós!) — Karaján
három évszám: 1553, 1569, 1579.
E v á g p a r t i sziklafészek a X I V . század óta volt a Bánffyak birtoká
ban. (V. ö. Rupp J.: Magy. o. helyrajzi tört. I . Pest, 1870. 596—98. 1.)
2
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magais sok szép bíztátásit az Krisztus felől való írásoknak e/ó
számlálván, vigasztalta magát. Ki életibenis igen ájtatos,
tanuló,
istenis, irgalmas és alamizsnás vala; — halálos
betegségébenis
csendes. És midőn meg holtis, mintha el aludt volna, kiért éltébenis hallottam könyörgését, hogy az Úr Isten csendes ki múlást
adna, kit mégis adott. (Fol. P. CCCCCLXV.)
Amikor arról szól, hogy mivel vigasztaljuk magunkat is,
mást is a halál ellen, megint őt hozza elő példának:
Valaki Isten Igéje szerint magát igazán tudja vigasztalni, az
a betegségbenis csendes szívvel fekszik és az halálbanis csak el
aluszik. Az igaz vígasztalások kedig imezek lehetnek: hogy a
Krisztus az ő kínjával meg fizeté az bűnt és meg rontá az halált.
Erről szükség szép bizonságot előtted forgatnod, mint imez félé
ket: ez az Isten Báránya, ki el veszi ez világ bűnét. És: azért jelent
meg az Isten Fia, hogy az ördögnek cselekedetit el rontsa.
És többet etc.
Somi Borbála Bamphi Lászlóné halálos ágyában (karaján:
Beczkó várába 1578) számtalan szép e féle bíztatásokat
számlált
elő az én hallásomrais. De éltébeis minden cseléde előtt igen áhí
tatoson olvasta az írást. Ki öt holnapig fekvén, eleget harcolt.
De mikor meg holt, mint ha csak el aludt. Ez nemes asszont és
több szenteket kövessük miis ezekbenis. (Fol. P. CCCCCLXXI.)
Bamphi László az ő idvözült társával a Nagys. Somi Borbála
asszonval ugyan sokatis költettek, közel ezer forintig az öregbik öt részű Postillának második részére és egyéb
szükségemre.
Sőt rabok és egyéb szegények segítségéreis bizalt az kegyes aszszony kezembe, messze házamhoz küldezvén azokatis. Kinek jószágabeli ispitályi és oskolái mostis éltetnek az tűle rendeltetett
alamizsnával. Ki éjjel-nappal az írást forgatván azból nagy ke
gyesen tanyította az ő asszony és leányzó cselédit,
dajkálkod
ván az sok nemes és urak árva lánivalis. — Velem éltekben ők
ezt említeni sem hadták volna, és talám engemis
hízelkedőnek
ítéltek volna azok, kiknek kereng az fejek. De Isten holtok utánis
1
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Bánffy László hamarosan újból megnősült, feleségül vévén a m á r
kétszeresen özvegy Mindszenti Katát, aki előbb Báthory Andrásnak, majd
Zay Ferencnek volt felesége s Bánffy halála után 1584. szept. 20-án az
ötnegyedéve özvegyült Balassi Andrással k ö t ö t t házasságot.
- Bamphi László meghal 1583, négy hónappal Fol. P. megjelenése
előtt. (Előszó ijb.) — Még el sem temették, amikor örököse, Somi Borbála
fia, Bánffy J á n o s (szül. 1557. okt. 1.) Szt. András napja táján cselédestül
elkergeti Beckó várából mostohaanyját Mindszenti Katát. ( ü r s z . Lt. Balassa
lt. 1588. o k i . 4. idézőlevél.) — E Bánffy J á n o s felette méltatlan lehetett
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Bornemisza 1580 febr. 18-án kelt levele Máriássy Pálhoz.
(Országos Levéltár, Máriássyana.) Kicsinyítve.

Utóirat-cédula Bornemiszának 1580 febr. 18-án Máriássy Pálhoz írott leveléből.
(Országos Levéltár, Máriássyana.) Eredeti nagyság.

Még akäria említeni, amint Krisztus Urunk ezt ígéré amaz aszszonnakis, ki drága kenetét az Úrra önté. (Fol.P.Előszó.iij.)
Minden sorból kiérzik, Hogy egészen bensőséges ragaszko
dással van Bánffyék iránt, akikről beszélni, illetve írni csak akkor
kezdett, amikor már egyikük sem volt életben.
Ismét D e t r e k ő n .

Két hónapig rejtegeti Bánffy László vágmenti sziklafészkéhen Bornemiszát. Ott kezdi el írni a Fóliópostillát. (Előszó ijb.)
Akkor azután visszatér Detrekőbe, de egyelőre ide is csak leg
nagyobb titokban.
Most sem tölti tétlenül napjait. A „kis" postilla írása és
sajtó alá rendezése leköti minden idejét.
Csak énis ezt a könyvetis Beczkó és Detrekő várába írtam és
nyomtattam, okosság szerint igen erőtlen emberi gondviselés és
oltalom alatt. (Fol.P.LXXIII.)
Lappangását Luther wartburgi tartózkodásával hasonlítja
össze:
Luther Márton, noha ágyába holt meg, de hogy Carol csá
szárt arra vitte pápa, hogy mindenütt kergesse, az miatt Fridericus herceg egy fel felé való várába Wartburgusba titkon jó
falkáig tartotta. Holott az csendesség alatt igen drága idvösséges
dolgokat írogatott. — Így tartott engemis Bamphi László Beczkó
várába és Balassi István Detrekőbe. Holott nagy jó kedvem volt
az írásra. Azkor írtam és nyomtattam ez postillátis.
Luther Mártont mikor Wormáciába idézték volna, és intenék
nekie, ne menne el, mert mint Huss Jánosnak nem használt csá
szár levele és az pápa hiti, így járna őis, ő nagy bátor szívvel
felel: Ha, annyi ördögök volnánakis az várasba, mennyi sindel
vagyon az házakon, mégis be mennék. — Ezt minemű bátor és
buzgó szívvel mondta, meg tetszik az ő énekéből, kit magyarulis
fordítottak,
ki imígy kezdetik: Erős várunk nékünk az Isten.
Mely éneket sok százszor mondtam énis mind utamba, erdőkbe,
mezőkbe, kocsimba, házamba, kiből sok édes
vígasztalásokatis
vettem. (Fol.P.CCCXL/x/IIII.)
A bujdosásra jutott nyomtató műhelynek első detrekői ter
méke a jelek szerint az az elveszett latin és magyar nyelvű előszüleihez. Felesége Balassi Mária, akivel 1582 május havában k ö t ö t t házas
ságot Vágbesztercén, Balassi J á n o s n a k volt az árvája. De öt év múlva már
elvált tőle. (Századok 1875, 118 sköv. 1.)

szó, amellyel Bornemisza a IV. kötet végéről leválasztott Ördögi
Kísérteteket császár és világ haragja ellenére mégis újból pony
vára vet.
Erről csak annyit tudunk, amennyit Perneszi András 1579.
október 23-án kelt rövid vitairatában feljegyzett róla, vagy idé
zett belőle.
A címlapon Semptét jelezte kiadási helyéül 1578. évszám
mal. Ebbe Perneszi beleköt. Bornemiszának nem volt tanácsos
új tartózkodási helyét elárulnia, viszont azzal mégis igazat írt,
hogy maguk az Ördögi Kísértetek ott és akkor nyomattak.
Perneszi választétele azt a benyomást kelti, hogy 1579.
őszén még titok fedte Bornemisza detrekői tartózkodását. Télre
azonban annyira megnyugszik a helyzet, hogy a nagy rejtőzkö
dés fölöslegessé válik. — Ez időből (1580. február 18.) megma
radt Bornemiszának egy terjedelmes levele Máriássy Pálhoz,
amely akkori életkörülményeit eléggé megvilágítja.
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Balassi Menyhárt fia.

Fenn lakik a várban, egy Balassi István által neki személy
szerint rendelkezésre bocsátott házban. A várnép között, s talán
az alatta lévő faluban is, már rendszeres lelkipásztori munkát
végez, de felesége még a távoli Sárospatak melletti Vámosújfalu
ban tartózkodik. Éppen ezidőtt tesz lépéseket elhozatala érdeké
ben. — Mély, szinte álmélkodó hálával emlékezik meg Balassi
Istvánnak hozzá való ragaszkodásáról. Nem különb, mint ha egy
anyátúl volnának. De még ő magais eszébe vötte, hogy Istennek
csudálatos dolga. Amikor e levélben arra kéri Máriássy Pált, kül
dené majd meg feleségével a nála bizományban levő könyvek
árát, főleg Balassi István mentesítésére gondol, aki minden ter^
hét magára vötte, kit régen sok urak viseltek. — Az valóban
minden igyekezetével azon van, hogy mindazt nyújthassa Bor
nemiszának, amit Semptén azelőtt élvezett. Elképesztően nagy
1

A pápai ref. kollégium k ö n y v t á r á b a n fennmaradt egyetlen rongyolt
levele, amelyen ez áll:
Miért hogy penig hirtelenséggelis
szorultam vala ezeknek ki nyom
tatására, az után úgy vettem eszembe, hogy ha másszor nyomtatódnék
ki,
más renddel és nyilvabban kellene ki fejezni az egész tíz parancsolat ellen
való rettenetes bűneit ez utálatos világnak,
és azok miatt való
különbkülönb ostorozásait
istennek. De ha csak ezekben maradis, az figyelmes és
kegyes szívvel olvasó alkalmason eszébe veheti, micsoda ellenségi
legyenek
6 neki: az Ördög, az test, az bűn, ez világi háborgató és az örök halál és
kárhozat...
L. Függelék és tüzetes elemzését Schulek T.: Prot. Szemle 1937, 52.
2

anyagi áídozatoktóí sem riad vissza. Á fóliópostilla egyik lap
széli jegyzetében így emlékezik meg róla:
Engemis Isten Balassi Istvánnál csudaképpen tartott, kinek
várába Detrekőbe és sok költségével ez könyvetis
nyomtattam,
feles
cselédetis
tartottam;
jó falkáig tartott Bamphi
László uramis Beczkó várába igen nyugodalmason. De
Balassi
uramnak
áll az én tartásom
más fél ezer
forintjába
csak esztendeigis.
Ki nem emberi, hanem csak nagy isteni
gond viselésből lett. (Fol.P.LXXIIIIb.)
Ez az 1500 forintnyi horribilis évi eltartási összeg (a tyúk
darabja 1 fillér, a marhahús fontja 2 fillér, bor meszelye 1 kraj
cár! ) természetesen a nyomtató és könyvkötő műhely fenntar
tásának költségét is magába foglalja.
" .
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Könyvek és tervek.

Első önálló detrekői tevékenységéről is a Máriássy-levél ad
felvilágosítást: kalendáriumot nyomtatott az 1580. évre. —

Máriássy

Pál

aláírása.

Lehetséges, hogy már ez is nyomtatómesterének, FarinolaMantskovit Bálintnak neve alatt jelenik meg (példány nem ma
radt fenn belőle), miként az „ítéletek az ég forgása szerint ez
MDLXXXII.
esztendőre."*
A magyar Biblia-kiadás ügyét élénken szorgalmazza megint.
Erdélyig terjedő levelezést folytat érdekében és Máriássy Pált
kéri, lépjen érintkezésbe Rueber János kassai főkapitánnyal, hogy
engedje be nyomdájával Sáros várába és finanszírozza a négy
ezer forint költséget, amely a Bibliák árusításából megtérülne.
Ruber urammal mind az által ha Kd. szembe lenne, vagy va
lamely barátja Kd-nek, jó^volna jövendőn emlékezni, hogy ha
1

1582-ben 100 magyar forint értéke egyenlő 125 rajnai forinttal, két
rhenusi forint pedig egy magyar arannyal. (V. ö. Breznyik i . m. 230 1.)
Gulyás: i . m. 247. 1.
Czobor Pálnak és M á r t o n n a k ajánlotta a nyomdász 1581 szept. 21-én.
(RMK I . 196 sz)
2
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Sárost adhatnák oly módon, hogy az bibliát ott nyomtatnám ki
és ha ő magais segíthetnéje költséggel, úgy hogy meg térne neki
az könyvekből.
Vélem, hogy az Bibliára négy ezer forint reá
menne. Erről írtunk Erdélybeis. De mind ezeket fű képpen hagy
juk az Ür Istenre.
1

Ujabb veszedelmek.

A sárosi tervekből nem lett semmi, pedig Bornemiszának
jobb lett volna keletebbre húzódnia, mert mihelyt detrekői tar
tózkodása nyilvánvaló lett, Balassi Istvánt mindenfelől ostro
molni kezdték szép szóval, fenyegetéssel, hogy küldené el vé
delme alól.
Láttam egy néhány fő népeket, nem hogy ő magok akartak
volna szenvedni az Krisztus mellett, de mástis erősen féltettek és
intettek, hogy az császár ellen házába ne tartsa azt az prédiká
tort, ki el szaladott az császár tömlöcéből. Az oltalmazó noha so
káig sok próba alatt hánkódtattatott,
de azért nagy csuda képen
úgy oltalmaztatott meg, hogy hajszálais az miatt el nem esett.
(Fol.P.DCXXXIb.) Jellemző azonban Bornemiszának megválto
zott pozíciójára, hogy még Balassi István is a saját városába,
Malackára kiszemelt prédikátort, Zábori Lászlót, nem vele ordináltatja, hanem Wittenbergbe küldi felavatásra. (1581. május
hó 16.)
Balassi István mellett Bánffy László haláláig küldezett min
den esztendőbe
hűségesen aprónként
szekereken
tengetésre
valót, (Fol.P.Előszó, ijb.) mégis éppen 1582 t á j á n komoly vál
ságba j u t Bornemisza kiadói tevékenysége, amely akkor főleg a
fóliópostilla nyomatásából meg énekeskönyve kiadásából állott.
Ennek az időnek feszültségét tükrözi ez a kifakadása is:
Az pápa papjai mind ál levelekkel, mind
átkozódásokkal,
mind erő hatalommal mint gyühösködjenek,
csak énis érzöttem
kétszázszor.
(Fol.P.CCCXLIII.)
TELEGDI már 1580-ban azt írta, hogy azon leszek, hogy
abból a likbólis ki ugrassalak, amelybe most róka módra lap2
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Függelék. Schulek T.: Protestáns Szemle 1937. 55. 1.
P r ó n a y — S t r o m p i . m. 68. 1.
.
Az időpont megállapítását a következő teszi lehetővé: a Fol. P.
5 esztendeig, tehát elég lassan készül. Közben néhány kisebb mű hagyja
el sajtóját, többek közt 1582-ben a nevezetes énekeskönyve. Ezt a Fol. P.
CCCCXCIII. levelén idézi először, amiből az következtethető, hogy a nyom
tatásban akkor jutott el kb. odáig. A CCCCLVIIb levélről idézettek pedig
„Az tájban lettek, mikor ezeket írtam." CCCCCb levélen félreérthetetle
nül megjegyzi, hogy 1583 ez mi mostani
esztendőnk.
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pangasz...
és nem szűnöm meg... a mennybéli Istennek és e
földi fejedelmeknek esedezni, hogy te ellened ki nyújtsák az ő
kar jókat, ki vonják fegyvereket és hatalmasságokat:
büntesse
nek, kergessenek és üldözzenek, mind addig, mig meg nem
térsz. Ha peniglen ugyan nem akarandasz meg térni, meg ölje
nek és ki töröljenek e földrül. (Felelet: 198. 1.)
Ügy látszik, hogy a prédikátor társak intrikája is fel
fellobban:
Többekrőlis nagy dolgokat mondhatnék, kik akarván, hogy
becsültetnének,
irigykedtek reám az nyomtatásért
és ugyan
érötte reámis törtek, maga ezekben örülvén az Isten tisztességét,
nem az ő magokét kellett volna néznie. (Fol.P.CCCCXXV.)
De minden veszedelem közepette, bizalma rendíthetetlen
maradt hite ügyének győzelmében, Istennek minden rosszat jóra
fordító erejében.
Magamról tudom ezt, mely igen féltem az sok háborúk közt
és míg fogva voltam (karaján: midőn Kassán, Semptén, Bécsbe
az pispek izgatási miatt sok képpen háborgattattam)
és viszont
az félelem közt sok ezerszer meg tapasztaltam eztis, a Szent Lé
lek mely szép bíztatásokat tett bennem, kiket végre mégis bizo
nyított rajtam, hogy igazak voltak.
Nagy fő fő okos és bölcs embereket is láttam, kik a nagy
háború miatt el fogyatkoztak hitekben és nekemis csak jó taná
csot sem tudtak adni, sőt inkább őkis rémítettek és azonba az
Ür Krisztus az ő ígéretit nagy csuda képpen be teljesítette
raj
tam. Kik háborgattak, azok úgy jártak, mint az három ifjak és
Dániel háborgatói; az pispekek hova inkább szépelkedtek
le
nyomni tanyításomat, annyival inkább nevekedett mind tudomá
nyom, mind bátorságom, mind vigyázásom. Sok csudát mond
hatnék, mondok, csak magamrólis, hogy hova nagyobb háború
alatt voltam, Isten annyival inkább az által mint gyalázta az papi
fejedelmeketis és mint építette az híveketis. És énis lelkembe,
testembe, marhámba, jó hírembe, mennyi áldást vettem utána.
— Azért bizonnyal mondhatom, hogy az Krisztus mellett való
szenvedés igen győzedelmes és nyereséges. (Fol.P.CCCIII.)
Egyik-másik régi fautorának támogatásában is csalódni
kénytelen. Egy hosszabb megjegyzése élénken megvilágítja egy
részt a superintendens fellépési módját a nagyuraknál, másrészt
sejteti a klérusnak és jezsuitáknak állandó aknamunkáját mind
a főurak, mind az uralkodó udvaránál:

Egy úrtúl, kivel tudom, hogy az Isten én tudtomrais két száz
csudálatos jókat míelt, olyakot, kin még ő magais
álmélkodott,
— midőn kérnék segítséget ennek ez könyvnek ki nyomtatására,
ki az előtt sok jókban jó kedvvel költett ez félére, az mi Isten
tisztességére nézett. De egy igen nagy betegségében, kiben sok
kal ajánlotta magát Istennek, midőn meg gyógyult volna, oly
igen meg változott, hogy a mit az előtt költett volna, aztis bánná.
Ezben annyi változás lőtt, hogy mikor Isten előtt való fogadá
sára emlékeztetném,
és egy níhányszor inteném, hogy meg ne
szűnnék az el kezdett jótúl, hanem Salamon kínt forrása foly
ton folyna és várna újabbat Istentűi, — végre meg tiltaná, hogy
efféléről ingyen se szólnék. Ezen az után sok felől hiába való
röttegések támadtak az miatt, mivel tartá magát. És sok hiába
költségekis és károkis érkezten érkeztek, kinek az előtt egy ní
hányszor meg mondtam, hogy Isten egy órába nagy kártis, nagy
hasznotis adhat. — Ezen ne csudálkozzál, hanem magadba es
mérd meg, micsoda az emberi változás. És félj te és vigyázz,
hogy ne juss oly kelletlenségre.
Mást, nagyobbat mondok: Ez tájba egy úr ki hetven ezer
forinton készült egy várat venni, nagy keservesen levelet ír, hogy
az szíve fáj, hogy ily közönséges épületre való dolgokban nem
volna mivel segíteni. Mert az mely jószágot akarnais venni, azbanis kölesen kellett kéregetni; kinek meg írám, miért hogy elöszer az magáét akarta meg szerezni és utóira hadta az Isten dol
gát, véghöz nem viszi szándékát; — és úgy lett.
Másis ennélis csudálatosabban járt, mert annak a gyermeki
ugyan mindenét fel sípolták igen hamar, ki sokat gyűjteti
volt
az szándékba, hogy kő várakat venne és az után Isten tisztességireis költene.
Ez nagy csuda, hogy ez tájba
mind az urak
közülis
egynél
több nem volt, ki ez könyv
nyomtatását valóban
segítette
volna, azis szintén
az
közepin
lankadózni
kezdett.
De azért mind főttig sem hadta, mert
azt aránzottam, hogy készeríttetett
csuda isteni esztekékkel
ten
getni. Azonba az Ür Krisztusnak fő ellenségi a papok, a je
zsuiták
izgatton
izgatták
a fejedelmet,
hogy
félben
r

1

1

Bizonyára Ungnád Kristófról van i t t szó, aki
megszerezni, melyet azonban Pálffy Miklós nyer el,
előle. (L. Fugger M á r k leveleit Pálffyhoz 1583 jan.,
P.: Adatok E r d ő d i Pálffy Miklós, a győri hősnek
1552—1600. Eger 1897.)

Vöröskő várát a k a r n i
főleg házassága révén,
márc. 25. — Jedlicska
életrajza és k o r á h o z .

hagyassa.
És egy níhány írás tudókat alattomban bocsáttak,
hogy engemis, az segítőtis ijesztenének csuda álnok
fogásokkal
és kába emberi rémitésekkel. Kik ellen Dávid második psalmusával bátorítottam
magamis, az segítőtis; és Dániellel, kire az
egész ország és az oroszlánok agyarkodtak, és az Ürnak sok
nemes ígéretivei. Kit az Ür nemis hagyott hiába, nem én értem,
hanem sok több híveiért, hogy ezbőlis bátorítnék sokakat, hogy
valaki ő neki szeretettel igyekezik az ő parancsolati és tiszti sze
rint szolgálni, azt nem hagyja el semmi nagy igyékben.
Ez szem látomást való példákat azért elegyítem ide, mert
szinten ez tájba lettek, mikor ezeket írnám és ezbőlis esmérnűk
meg a hála adatlan szorgalmatosságok
mely károsak
volnának.
(Fot.P.CCCCLVIIb.)
Körülmények változása.

A vallási helyzet ebben az időben az egész vonalon végső
kig feszül. A felek egyre ádázabbul csapnak egymásra s a kato
licizmus, amely az örökös tartományokban, — jórészt az evan
gélikusok egyenetlensége miatt, (fláciánus küzdelmek) — határo
zott sikereket ér el, Magyarországon is egyre elszántabban
támad.
Még senki sem látja tisztán, hogyan oszlanak meg az erők.
Egyik 1577-ben kiadott prédikációjában TELEGDI még
egészen siralmas képet fest a római egyház erőbeli és erősen
csak védekező helyzetéről:
Itt Magyarországban
ritka helyen vagyon maradások, ahol
vagyonis, nem kevés búval, nyomorúsággal. Mert még csak azok
közöttis, akik hiteknek vallásába egyet értnek velünk, igen kevés
böcsületünk vagyon. (Telegdi: P.I.97.)
1580-ban sem látja kedvezőbbnek a viszonyokat:
Mivel hogy Istennek segétségével eddigien meg maradtunk
az anyaszentegyházban
és azok után nem indultunk, a kik bot
ránkozást és visszavonyást hintenek, ki nem látja, mennyi nyo
morúság következett
a mi fejünkre? Meg utáltattunk a fő né
pektűi, szidalmaztatunk, ondók beszédekkel
illettetünk.
Néme
lyeket a szegény egyigyű paraszt népek közül kalodáznak, a
földes urak, némelyeket bírságolnak, némelyeket vernek és tömIöcöznek érette, hogy ide Nagyszombatba, avagy egyebüé, ahol
vannak még valakik, kik az Isten Igéjét igazán hirdetik, szalad
nak néha gyónni, misét és prédikációt hallani. Némelyek bottal
haitnak az eretnekek prédikációjukra.
És annyira
jutott

igyunk,
hogy azt sem tudjuk,
mely
napon,
avagy
mely időben
egyszersmind
le vágattatunk
a mi há
borgat ói nktúl.
Mert ugyanis gyakorta halljuk, hogy azt em
legetik, hogy egy olykor oly háborúság támad a hit miatt, mely
ben boldog ember leszen,a ki meg maradhat.(Telegdi: P.III.275.)
A szorongatott régi egyháznak azonban éppen ebben az idő
ben támad az első elszánt főúri támogatója Erdődi Pálffy Miklós
pozsonyi gróf személyében, aki Rudolf udvarában Spanyolor
szágban nevelkedett és császári urának bizalmát, támogatását
nagy mértékben élvezte.
Ez 1582 elején eltávolítja a pozsonyi várhoz tartozó fal
vakból a protestáns prédikátorokat, 1583 októberében a bir
tokába jutott Vöröskőt téríti vissza a római egyházhoz Kiesi
Menyhért bécsi prépost, későbbi kardinális közreműködésével.
1

2

3

1

Kineveztetett 1580 dec. 23. (Jedlicska: i . m. 1552—1600 szám, 6 1.)
U. o. 86. 1.
A módszer megismerése céljából érdemes idejegyeznünk m a g á n a k
Kleslnek tudósítását Dietrichstein Ádám báró császári főudvarmesterhez
P r á g á b a 1583. november 6-án Bécsből írott leveléből: (németből.)
„Palphi úr o k t ó b e r 17-én és 18-án megkereste az apostoli nunciust ( B >
nomi J á n o s Ferenc), bízzon meg azzal, hogy vöröskői uradalmát reformál
jam, aminek elvégzését a nuncius úr nekem 18-án megparancsolta. 19-én te
hát ú t r a k e l t e m és 20-án megérkeztem Vöröskőn, a lutheránus p r é d i k á t o r o 
kat, akik hárman valának, magamhoz rendeltem, nekik a Szent Lélek segít
ségével Isten Igéjéből tévelygésüket megmutattam, mire kettejük behódolt
(die 2 ghar herum getretten), a harmadik megfontolási időt kért (ein be
dacht genumen hatt). 22-én a profanizált templomot rekonciliáltam, vala
mennyi alattvalót 23-ára Palphi úr rendeletével prédikációra hívattam,
amelyen egész szent vallásunknak kivonatát (auszug) adtam s kijelentet
tem, hogy ezt tulajdon prédikátoraiknak, akik jelen voltak, mind vállalniuk
kell s vállaltak is (bestehen müessen und bstandten haben) és a jövőben
is vállalni fogják. Azután prédikátorai és alattvalói még dél idő előtt a
várba hívattak, ahol Palphi úr eléjük tárta nézetét és az én prédikációmra
hivatkozott. Ez légyen akaratja, hogy mindenki higgye és tartsa, miként
tulajdon p r é d i k á t o r a i k n a k is vállalniok kell, nem félelemből, hanem az
i g a z s á g n a k kedvéért. És azután m i n d h á r m u k a t cikkelyről cikkelyre meg
vizsgáztattam, különösen affelől, hogy nem szabad a szentséget kiszolgál
tatniuk. E k k o r mindent ordine vállaltak. Ezután a községet (die gmain) és
minden alattvalót, néhány százat, amennyire tehettem, a katolikus hitre
intettem. Erre mindnyájan azonnal megfogadták Palphi úrnak és felesé
gének (Fugger Mária bárónő, Fugger Márk augsburgi polgármester leá
nya), hogy ebben az egyházban maradnak és halnak, s ezt a legdicsősége
sebb szentségnek katolikus papok általi felvétellel a közeli k a r á c s o n y k o r
bizonyítani óhajtják. Ennek Palphi úr és mi mindnyájan örvendtünk, érte
Istennek j ó t e t t é é r t hálát adtunk és a katolikus plébánosokat (die pfarherrn
so catholisch) nekik bemutattuk és beiktattuk. A p r é d i k á t o r o k n a k alig tud
tunk elengendő védelmet adni. annyira haragudtak rájuk az alattvalók.
Hogy pedig Palphi úr minő rendeletet hirdetett k i in religione, N.-od mel
lékelten láthatja.
.
i
Ezeket N.-ódnak azért írom, hogy mindnyájunkkal együtt örülhessen,
Istennek hálát adhasson és uránál (Rudolf) odahasson, hogy Szent G y ö r g y
2
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1584 júniusában Possevino nuncius már azt jelentheti a Kú
riának, hogy Pálffy Pozsony vidékén mintegy 4000 jobbágy meg
térését eszközölte, s mikor ősz felé a komáromi kapitányságot
is elnyeri, e vár környékéről is elűzi a prédikátorokat. Ekkor
már X I I I . Gergely pápa is elismerő levelekkel serkenti további
buzgólkodásra és az újból felállítandó nagyszombati jezsuita
iskola támogatására.
E Pálffy Miklós édestestvére volt Pálffy Katalin özv. Krussith Jánosnénak, aki Bornemiszát Semptén s még Detrekőn is
szorgalmasan támogatta.
Még 1581 táján jelenik meg a detrekői nyomdában egy
Evangéliomos és epistolás könyv, amelynek előszavát a nyom
dász Farinola Valentin, azaz Mantskovit Bálint írt, — akivel itt
találkozunk először — s benne nyíltan köszöni özv. Krussith Já
nosné Pálffy Katalinnak, Bazin, Szent György, Likova, Szitnya
és Csábrág stb. úrnőjének (1582-ben már a későbbi nádornak,
Illésházy Istvánnak lett a felesége), hogy urát Sempténis, Detrekőbenis tengetné ez könyvek
nyomtatásában.
1
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is, ahol nékem barátaim vannak, egyszer m á r szintén reformáltassék. Bazin
is l u t h e r á n u s és senki sem tesz ellene; miért ne tehetné meg Miksa úr is
(Dietrichstein Miksa, a levél címzettjének, Ádám bárónak fia, aki felesége
Krusith Ilona kezével Bazin és Szent G y ö r g y ura lett) a magáét, hoíry
Istenének dicsőségére és engedelmességére az igaz és helyes vallás plán
táltassák és prédikáltassák. Bejelentettem ugyan magamat Szent G y ö r g y ö n ,
de ő n a g y s á g a nem t a r t ó z k o d o t t ott, — ha nem utazott volna el, a kéré
semet teljesíteni kellett volna. Meg vagyok győződve affelől, hogy N.-od
nem fog nyugodni (feiern), míg a szegény nép e tévelygéstől szabadul.
(Archiv für Österr. Gesch. 88 Bd. 1900, 488 1.)
Fraknói V.: M . orsz. és a római Szentszék I I I . 192 1.
I L o. 203. 1.
Jedlicska: i . m. 115, 118 stb. 1.
Leányát Ilonát ( t 1586 szept.) Dietrichstein Miksa, Ádám b á r ó n a k ,
Rudolf császár prágai főudvarmesterének a fentebbi jegyzetben m á r em
lített fia vette feleségül. E nagy katolikus család annyira elidegenítette
Krissith Ilonát evangélikus édesanyjától, hogy az még birtokperrel is szü
lője ellen fordult, miértis Pálffy Kata — most már Illésházy Istvánné —
mind a Dietrichsteinokat, mind Pálffy Miklóst kirekesztette 1583. január
jában kelt végrendelete szerint örökségéből. (Jedlicska: i . m . 11, 167, 273 1.)
Nagyságos
asszonyom, noha én magam esmeretlen voltam
Nagysá
godnál, de midőn az én uramat Bornemisza Pétert Sempténis,
Detrekőbenis tengetné
Nagyságod
az könyvek
nyomtatásában,
akkor énis részel
tettem Nagyságodnak
jó tételiben.
Kiről szándéka vagyon az én uram
nak, hogy nagyobbal annál meg hálálja a Nagyságod
jó tettét.
Addig
énis egy kicsínből szolgálni
akarok Nagyságodnak
ezből, hogy az esz
tendő által való evangéliomokai
az epistolákkal
és imádságokkal
egye
tembe, k i t r é g e n Kolozsváratt
nyomtattak
volt,
ismét
újon
nan az bécsi könyv árosok (Hiller Erhard) kértére ki nyomtatnám,
Nagy
ságodnak
ajánlanám.
(Sztripszky 1816 sz. V. ö. Gulyás i . m. 169, 230,
Magyar Könyvszemle 1894, 345 1.)
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Énekeskönyv.

Erre az időre esik Bornemisza egyik különösen jelentős
könyvének megjelenése is. 1582. június 23-i dátummal hagyja
el a sajtóját 334 leveles énekeskönyve: Énekek három rendbe,
külömb-külömb
félék.
1

I. Elsőbe rövid dicséretek
vadnak, kiknek számok
118, kik
közű
sok prédikációk
mellé valók. II. Másikba
hosszabbak vadnak, a Szent
Írás intési és magyarázati
szerint, kik prédikációk
gyanánt
oktatnak,
kiknek számok apróval elegy 60. III. Harmadikba a Bibliának ki váloga
tott fő-fő
18 históriájából
valók. Rendeltettek
Bornemisza Péter
által.
Nyomatott Detrekő várába 1582.
x
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Az egész Szentírásból
valamit keresztyén
embernek tanulni kellene,
ez kicsiny könyübe
mind hé foglaltattak,
még nenig különb-különb
gyö
nyörűséges
isteni dicséretekkei.
mely könyvecskének
kivált képpen
három
része vagyon. Első része olyan énekeket
tart, kikkel a keresztyéni
gyüleközethe
prédikáció
halláshoz
készülünk...
Második
részébe kedig egy níhány válogatott
hosszú énekek
vad
nak, az Szentírásból
szén tanulságokra
rendeltettek,
kikkel házunknál
és
házunk
kívül menvegzőbe
és mértékletes,
nem zabáló lakodalomba
és
minden helyeken, ha élünk, szabadon prédikáció
gyanánt
lehetnek.
Kik
nek tanyításáról
én most elegendő képpen nem szólhatok;
hanem a kik
ájtatos lélekkel gyakorlani fogiák. azoknak éneklésit,
meg esmérik,
hogy
az Istennek Szent Lelke az előttük való tanyítóknak
és lelki
pásztorod
nak elméjeket,
szíveket, nagy buzgóságoson
indította
az énekeknek
szer
zésére ...
Harmadik részében
csak históriák
vadnak a Bibliából az Istennek
sok különb-különb
drága cselekedetiről
ki szedettek.
Mint: Az sidó és
hasonló képpen az magyar nemzettel, melv csuda képpen cselekedett
Isten.
Kiket nem kicsiny nehézséggel
kellett öszve szedegetnem
hol mi
tudatlanoknak
írásiból, ki miatt sok helyen némely verseket én magam
nak kellett meg változtatnom.
Jóllehet egyéb más szorgos dolgaim miatt
szinten elegendő képpen nem mindenütt
azoknak meg
jobbításira...
Kinek rendelésére
és ki nyomtatására
kivált képpen imez két dolog
adott okot énnékem. Előszer mert az mely új postillát egész levélen kez
dettem, a Nagyságod
szerelenies ura és házas társa Balassa István uram
intéséből és bővséges segítségéből,
azban mindenik evangélium
előtt jedzettem hozzájuk
illendő énekeket. és egyházi
dicséreteket.
Sőt elein az
szándékbanis
voltam, hogy azon könyvbe
lennének
az meg iedzett énekékis. De az könyvnek
temérdeksége
miatt látván nem illendőnek,
külön
akartam afféle énekeketis
ezben e könyvben
szorítani.
Ennek azért első
része mind afféle énekeket
tart. Az egyik oka honnét indultam ez köny
vet ki nyomtatnom.
Másik oka Nagyságod
lön. mert midőn tűlem
egy
olykor énekes könyvet kéretne, és az előtt valók el szűkültek
volna, ket
ten, Nagyságtok
urammal egyetembe,
ajánlatok
magatokat
ezben való
segítségreis.
Kit én történetnek
nem véltem, hanem mint hogy az postillára még Semptén
laktomban ő maga indíta fel uram, és sok
képpen
meg tapasztaltam, hogy ez eszköz által az Ür Isten nóditván nódított
áz
nak munkájárais:
így ezben való intésitis
és magok ajánlásit
^Nagyságtoknak isteni indításnak
állítám és ugyan mégis tapasztaltam. Azért elő
szer ö Felségének,
az után Nagyságtoknak
és egyéb Isten szerető
híveknekis kedveskedvén
örömest és ió kedvvel munkálottam
ezbenis...
Költ Detrekőw
várából, Nagyságtok
házából, sok számtalan
ió té
telek közt 24 Junii 1582.
Bornemisza
Péter.

Oltalmazója feleségének, Csoron Annának kérésére adta k i
e quart alakú kötetet, amelyet eredetileg függeléknek szánt a
„kis" postilla végére. Mivel ez azonban időközben teméntelenre
nőtt, — már közel 500 fólió levélnél tart és még csak a Szent
Háromság utáni 9. vasárnapnál jár, — külön kiadta az énekeket

Balassi

István

és felesége

Csoron

Anna aláírása

és

pecsétje.

önálló kötetben s ezzel a X V I . századi magyar egyházi népének
nek (lírának és epikának) egyik jelentős megőrzőjévé lett.
Saját énekeiből is tartalmaz e kancionale négy darabot,
úgymint az Énekecskét gyermekek rengetésére (CLXI. 1.) a Te
remtésről (CLXV. 1.) az ítéletről (CCXI. 1.) és Isten városáról, a
mennyországról
való éneket (CCXX.i.).
Az utóbbi három hosszú akrosztichon, amelyek közül leg
jellemzőbb a Teremtésről szóló, mert Bornemisza jelszavát lát
szik magában foglalni: Michi autem absit gloriari, nisi in cruce
Domini nostri Jesu Christi.
A Huszton, alighanem még diákkorában szerzett Cantio de
SzentJános látásáról nem talált helyet az énekeskönyvben. Bizo
nyára azért, mert tárgya azonos a terjedelmesebb Isten városá
ról való énekkel. — önálló X V I . századi röplapon, meg az 1593.
évi bártfai énekeskönyvben maradt fenn.
1
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L. Dézsi L . : Jegyzetek a R. M . K. T. V I I . kötetéhez. Bp. 1926. 402.
sköv. lap.

Fóliópostilla.

Közben a fóliópostilla, az egy kötetbe szorított teljes évi
piédikációs anyag, lassan halad előre. A munkának fele költsé
gét Balassi István viseli, másik felére új segítők kerültek:
Nádasdi Ferenc, a nádor fia, tulajdon „sógora",
Márkusfalvi
Máriássy Pál, bízott barátja és tanuló pajtása: Kapi Ferenc, az
egyik Szepes, a másik Sáros megyének alispánja, továbbá Eszterházy Ferenc pozsonymegyei alispán és Debreczeni György
tárnokmester. (Fol. P. Előszó.)
Végre 1584. március 25-i kelettel megjelenik 3-J-723 sűrűn
telenyomott fóliólevélen, vagyis Í472 lapon a Prédikációk egész
esztendő által minden vasárnapra rendeltetett
evangéliomból,
Gyarmati Balassi Istvánnak, Detrekő és Nagy Tapolcsán szabad
urának ajánlva. — Maga a könyv Detrekőben nyomatott, de a
hazzátartozó faluban Rárbokon (Rohrbach), a mai Nádasfőn,
fejeztetett be „magam házába, kegyelmed (t. i . Balassi István)
falujába", ahol Bornemiszának majorsága is volt, amelynek jö
vedelme szintén a kiadás költségeit szolgálta.
Az előszóban bensőséges szavai vannak legfőbb fautorához,
Balassi Istvánhoz. Ennek folyamán saját művéről imígy emlé
kezik:
Te kegyelmedet ezzel szerette és erre vezérletté Isten, hogy
ily könyvet bocsáttatnál ki nem kevés segítséggel, kiből sok ideig
a mi nemzetünk
közül sok faluk, városok, várak, mostani és
jövendő fejedelmek, urak, nemesek, községek, némely prédikátorokis, nagyok és kicsinyek, el tévelyedtek és jó útba indultak,
közel és messze valók, minden vasárnapi prédikációra össze gyűl
vén lelkeknek épületire és örök éltetésére valót
tanulhatnának.
Mert ez könyvbe mind egész esztendő által minden vasárnapra
rendelt evangéliomok
magyarázati meg vadnak, az mérték sze
rint, az mint az Úr énnékem osztotta.
Magyar nyomdában és egyáltalán magyar nyelven, vagy
bármi nyelven magyar szerzőtől, ilyen hatalmas könyv addig
még nem jelent meg.
1
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1582-ben juthatott csak el a második harmadhoz, mert i t t (a
CCCCXCIII lapon) említi először a közben megjelent saját énekesköny
vét, amelyet eredetileo" függeléknek szánt. (Az énekeket legutól ez könyvbe
meg találod. — Fol. P. I . 1.)
Majorságocskám
általis ez könyvnek
kegyes táplálója volt ő Fel
ség az Ür Isten. (Előszó.)
2

Áz előszó után néhány mentegető és ujabb téfvet közlő
szava van a kegyes olvasóhoz:
Elein ez szándékunk volt, hogy csak rövideden
bocsátanánk
ki ez könyvet, az mint egy níhány evangéliomból
az kezdetin
meg tetszik. És azért mind ez egy könyvbe akarjuk vala rekesz
teni az szentekről
való prédikációkatis
és még az pré
dikációkhoz
illendő énekeketis
és kis
catechismustis
délyesti tanulásra. Az mint sok helyen ezeket mégis
említöttük,
hogy hátul ezeket itt meg találnák. De midőn nagy okok indíta
nának, hogy némely lelki éhezők tanulására egy níhány evangé
liumnak magyarázata
meg öregbítenűk
ezbenis, mint az ötöd
részű Postillába, hol azon igékkel mint ott, hol sok változással,
hol kevéssel. Azért hogy azok el ne maradnának, még apró betűkkelis melléjek nyomtattam. Hogy az prédikációra való tanu
lás kívülis más naponis lenne mit olvasgatniok nimely igen szom
júhozó tanulónak, kik az rövid olvasással nem telhetnek be.
Ez félék noha ritkák, mind az által én csak azoknakis csak hasz
nálni igyekezem. — Ez miatt az többi ide nem fértek.
Hanem az szentekről
való tanúságokat, ne talám az Ür
Isten meg engedi, hogy más könyvecskébe ki bocsáthatom; azon
képpen az előbbi catechismustis
meg jobbítván. Az
éneke
ket kedig immár is ki bocsáttam.
Mindenikbe mindnyá junkat
segítsen az Ür Isten az ő szent nevének most és örökké való
dícséretire.
Ámen.
Ezenkívül még mindig előtte van a már hatodéve forgatott
nagy terv:
Mind az egész Bibliát
kévánnám, ha egy könyvbe
szorít
hatván rövid magyarázattalis
ki bocsáthatnám, kire régtűi fogvais onszoltatom egy néhány fő emberektől. — De a holnapi nap
gondot visel az ő dolgáról; elég az napnak az ő nyavalyája.
A gyertya kialszik.

És valóban végleg elég is volt.
Terveiből ítélve erejének teljességében lehet még, amikor
49 esztendős korában, röviddel a fóliópostilla megjelenése után
az egyház Ura hányatott életű fáradhatatlan szolgáját magához
szólította.
Az a jóslata, amelyet 1581 táján nyomatott papírra, amikor
utolsó bécsi szabadulásáról emlékezik, beteljesedett:
Az Urat segítségül híván csodaképpen ki hozott kezekből, de

azért az üldözésnek ázutánis nem tett vége, kit reám
várok
mind addig, míglen
az én idvezítő
Krisztusomat
meg
látom
színről
színre.
(Fol.P.IX.l.)
Élete mindvégig harc volt. Hatalmas ellenfelek ellen, külső
hatalom segítsége nélkül. Az üldöztetésből soha k i nem került.
Ez a nyomás volt éltető eleme. Az Evangélium Uráért vett szen
vedés töltötte meg azokkal a szinte emberfeletti energiákkal,
amelyek vaskos könyveinek írása mellett egyházszervező, védő
és támadó tevékenységét hajtották.
Mindkét végén meggyújtott gyertya volt, amely szokatlan
fényességgel égette el magát 49 esztendős korára az isteni kül
detés tántoríthatatlan szolgálatában. —
Balassi Isván nagy tisztességgel temettette el atyai barátját,
udvari prédikátorát, a mátyusföldi superintendenst Detrekő vára
tövében fekvő széleskúti templomában, ahol apja, Balassi Meny
hárt és első felesége, Zrínyi Ilona tetemei is pihentek, és ahová
később maga is megtért szerettei mellé.
Bornemisza sírköve ott még a XVIII. század első felében
megvolt, utóbb azonban eltüntették.
Özvegye, Gyótay Erzsébet siratta, aki a reá maradt nyom
dával együtt nemsokára Galgócra költözik s részben onnan, rész
ben rárboki majorságából ura megmaradt prédikációs köteteinek
eladásával vesződik.
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Halálának ideje.

Bornemisza halálának okát nem tudjuk, de még időpontja
is csak megközelíthetően állapítható meg.
1584. Szent Iván napján (június 24.) jelenik meg Mantskovit
Bálint kiadásában a Bock-féle Füves Kertecskének immáron ne
gyedik magyar kiadása. A nyomdász patrónusának, Balassi Ist
ván királyi étekfogónak ajánlja művét és munkája
zsengéjének
3
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M a g y a r o r s z á g vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky S. Pozsony
v á r m e g y e . 113 1. (Széleskút.)
G y ó t a y Erzsébet özvegyasszony lehetett, amikor Bornemisza fele
ségül vette. 1580-ban fia megy érte Vámosújfaluba. Ez csak első házas
ságából való gyerek lehetett s alighanem azonos azzal a Helmeczy Thomaskóvak aki özvegységéből származó első levelében szerepel. Bornem
iszánéval anyja is együtt élt s két katona testvéréről tudunk. Egyik bátyja
t ö r ö k f o g s á g b a esett s az asszony igyekszik kiváltani; öccse pedig, Gyótay
Benedek előbb Balassi Ferenc alatt szolgál Egerben, később Kátay Mihály
környezetéhez tartozik. (Schulek T.; Prot. Szemle 1937. 37. 1.)
* R.M.K. I. 208. sz.
a

nevezi, ámí csak úgy érthető, hogy Ö n á l l ó nyomdai tevékeny
sége első termésének tekinti.
Még e körülménynél is nyomósabban bizonyítja Bornemiszá
nak időközben bekövetkezett halálát Mantskovitnak másik 1584ből való kiadványa: Sibolti Demeter által káté formában írott
kis ájtatossági könyvecskéje, a Lelki harc.
Tudnunk kell, hogy Bornemisza és Sibolti munkatársi kap
csolatának, amely legszorosabb a nagyszombati ispitálytemplomért vívott közös küzdelemben lehetett, — 1578-ban az ö r d ö g i
Kísértetek körül keletkezett bonyodalmakban vége szakadt.
Minden jel arra mutat, hogy Sibolti is egyike volt azoknak a
választott bíráknak, akik Salm Julius gróf elnöklete alatt Bor
nemiszát elmarasztalták s kikről az annyi szemrehányással emlé
kezik meg. — Hogy közvetlen utóda a semptei prédikátorság
ban Sibolti Demeter lett, azt bizonyosan tudjuk, mert ottani
tizednyugtáit már 1579-től kezdve ismerjük.
1
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Miért hogy kedig sok számtalan lelki és testi jónkra az Isten reánk
szokta az nyavatát bocsátani, tehát méltán örvendeznünk
kell rajta,
segít
ségül kérvén az ő bátorító
és vigasztaló
Szent Lelkét, Krisztus
nevével,
kinek belső vígasztalásával
nem csak mi magunkat, hanem
egyebeketis
vígasztalhassuk
nyavalya/okban.
2. Cor. 1.
Ez kis könyvecskeis,
mely az Szent írásnak drága
vígasztalásival
rakva, nagy könnyebbségre
és vigasztalására
lesz minden meg
keseredett
olvasóknak,
kinek minden cikkele az Szent írásbeli bizonsággal
meg erő
síttetett.
Kit azértis
Nagyságodnak
neve alatt bocsáttam
ki, hogy az
több idvösségre
való könyveknek
Nagys-od költsége
által ki
nyomtatása
mellett ezis bizonyság
lehet Nagysd-nak az Isten Igéjének szeretettel
való
terjesztéséről.
És énis az én munkámnak
sengéjével
hálaadó vol
tomat meg jelentsem Nagysd-hoz, mint ily jó akaró kegyelmes
uramhoz
és patrónusomhoz,
kinek oltalma alatt Isten után most vagyok. És kérem
az mellett alázatoson
Nagyságodat,
ne nézze Nagyságod
ez
könyvecské
nek kicsin voltat, hanem inkább azban való be foglaltatott
és Isten Igé
jéből öszve szedegetett drága és édes vígasztalásit,
vegye Nagyságod
jó
néven tűlem, kik bizonnyal használni
fognak jövendőre
Nagyságod
mel
lett sok több meg keseredett lelkű
keresztyéneknekis.
Az mindenható
és kegyelmes
Atya Ür Isten, ki az
irgalmasságnak
Atyja és minden vígasztalásnak
Istene, bírja, oltalmazza, vigasztalja és
tartsa meg Nagyságodat
az ő Szent Igéjének
terjesztésére,
oltalmára
és
az által való sok keresztyénnek
lelki épületire, Asszonyommal, az Nagysá
gos Czorom Annával, kis urammal Balassa Menyhárttal
és szerelmes kis
leányival, Borbála és Erzsébeth asszonyval egyetembe sok bódog, jó egész
séges és békességes
esztendeig; és végre az örök éietnekis
országlására,
az ő Szent Fiáért a Jézus Krisztusért,
Sz. Lelkének
általa.
Költ
Detrekőből,
Nagyságodnak
várából,
Szent
Iván
napján
MDLXXXIII1.
Nagys. alázatos és engedelmes
szolgája
Mantskouit
Bálint
könyv
nyomtató,
RMK I . 209 sz.
a M . Prot. Egyh. Tört. A d a t t á r X I I I I . 60.
2
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Semptén az új rendszerrel változás következett be, főleg
liturgiái vonatkozásban, amire Bornemisza — egyelőre név em
lítése nélkül — már az V. kötetben (1579. február közepe előtt!)
keserűen reagál:
Mert csak én reámis meg mondhatatlan nagy fenyegetéssel
rohanának és ki taszítanak Semptéről
nemesek, urak, papok,
pispekek egy tanáccsal; és ottan utánam olyak tárnádénak, kik
mind két felé kezdenek hízelkedni, az egyházi
szertartásokat
változtatván az pápaságnak módja szerint, ki miatt sok szerel
mes barátimat és tanyító társamat sirattam, — tudván bizonynyal, hogy ezek kezdeti volnának nagy sok lelki és testi követ
kezendő veszedelmeknek. (P.V.557b.)
Ez a szertartási ellentét egyre élesebb küzdelemmé lesz s
mint főellenlábasait lapszéli jegyzetben Siboltit és Fabricius
Jánost, a galgóci tót prédikátort, meg is nevezi és a többivel
együtt hímező-hámozónak,
csélcsapnak, két felé sántikálónak, se
hév, se hidegnek stb. bélyegez. (Fol.P.LXXXb.l.)
Bornemiszának ez az ítélete róluk fóliópostillája vége felé
még szigorúbb lesz. (De mégis a régi babilóniai kurvára — Apocal. 17 — az pápaság paráznaságára ihog, vihog, mosolyog, stb.).
(Fol.P.DCLXXVI.) Semmi okunk tehát feltételezni, hogy a Siboltival keletkezett feszültség halála előtt megenyhült volna.
Ha a detrekői, illetve rárboki nyomda mégis éppen Siboltinak művét adja ki, akkor az kétségkívül annak bizonysága, hogy
Mantskovit, a fürge lengyel nyomdász új munkaadó felé fordul,
mivel az eddigi immár nincsen az élők sorában.
1
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A n y o m t a t ó műhely sorsa.

A következő évben csakugyan ismét Salm-birtokon, Galgócon
jelenik meg a nyomda legközelebbi fennmaradt terméke:
Rauscher Jeromosnak ájtatossági könyve, amelyet Vidos Lénárd
galgóci magyar prédikátor unszolására maga Mantskovits for
dított, vagy fordíttatott magyarra és ajánlott „gróf
Annának",
Salm Julius gróf és néhai Thurzó Erzsébet 17 esztendős leányá1

Őrájuk vonatkozik ez a panasza is: Mostis, kiváltképpen
háborúság
nak idejében az Isten Igéjének prédikálása
mellett Baal papi öltöző ruhá
kat, gyertyákat,
képeket,
ostyát, oltárt oltalmaznak féltekben,
torkok es
hasok kedvéjért
oly emberek,
kik jelesnek
tetszenek.
(Fol. P.
CXII b.)
Hogy az előszóban Soos János uramra, Bornemiszának egyik ko
rábban elhalt felesége utáni sógorára t ö r t é n i k hivatkozás, az talán éppen
bizonyos érzelmi nehézségek áthidalását célozza.
2

fiak. Ennek tulajdonát képezte u. í. az a gaigóci kaíastrom, amely
nyomtatónak és szerszámainak nyilván szállásul szolgált.
Ugyancsak ebben az évben
jelenik meg „typis Valent.
Mantskovit" Kyrmesser Pál el
veszett munkája: Confessio de
vera Deitate Domini Jesu
Christi.2
1

Fennmaradt levelének ta
núsága szerint Bornemiszáné
Gyótay Erzsébet is Galgócon
tartózkodik ekkor (1585. feb
ruár 10.) s nagyon lehetséges,
hogy az özvegy szeretné az
üzemet tovább vezetni, mint
ahogy Heltai Gáspár özvegye
is tette Kolozsvárt.
Hogy miképpen jutottak
Bornemisza nyomtató szer
számai Mantskovit birtokába,
arról minden adatunk hiány
zik.
Mantskovit 1587-ben még
Galgócon
tartózkodhatott,
mert november 20-án felkéri
a pozsonyi kamara Mosóczy
Az
keresztyéni
Zakariás nyitrai püspök hát Rauscher-Mantskovit:
tudománnak
főágairól
(Galgóc
rahagyott könyvtárának fel1585) egy lapja.
becsülésére.
1588—89 fordulóján azonban már Vizsolyban találjuk: 1589.
február 1-én ott lát hozzá Károli Gáspár Biblia-fordításának
kinyomatásához.
3

A postillák sorsa.

Bornemisza könyveinek sorsáról több érdekes adatunk van.
— Máriássy Pálhoz 1580-ban írt leveléből megtudjuk, hogy ba1

V. ö. Gulyás P.: i. m. 172 I. (Sztripszky 29. sz.)
R. M. K. II. 185 sz.
Gulyás P.: i. m. 173 1. — Hogy ebben az érseki jószágigazgató és
egy pozsonyi könyvárus mégis megelőzték, annak bizonyára felekezeti
meggondolások voltak az okai.
2
3

rátái, még alispánok ís, segédkeztek neki a postillák eladásában.
Az öt kötetet eleinte tíz forintért árulta, Márkusfalva környékén
utóbb nyolccal is beéri.
Máriássy Pál még öt év múlva is bizományosa Bornemisza
könyveinek, amint az Gyótay Erzsébet, az néhai Bornemisza Pé
ter özvegyin meg hagyott felesége leveléből kitűnik. — 15891

Özv. Bornemisza

Petemé

Gyótay

Erszébet

aláírása.

ben már Pál fiával, Máriássy Ferenccel levelez Bornemiszáné a
könyvek dolgában, s ugyanilyen tárgyú levelet ismerünk még
1595-ből is.2
Hogy Bornemisza halála után a postillákból még nagy kész
leteknek kellett maradniok, annak bizonysága az a jegyzőkönyv
is, amelyben 1633. december 5-én öt nagyszombati fertálymes
ter a nyitramegyei Nemeskürtön nemes Százady Ferenc uram
kértére megbecsüli az annak tulajdonában lévő magyar postillás könyveket. Eszerint:
Bornemisza Péternek könyvei, az melyeket Detreköben és
Semptén nyomtattanak, az mely postilla könyvek vannak 230
darabokban, melynek az egykét böcsüllöttük 3 forintja és 25
1

Az előtt egyebek ítéletiből tíz forintra rendöltem
csak az öt köny
vet. Ottan Kd. nyolcra bocsássa. Ha kedig ni melynek azis soknak tetsze
nék, szintén mint magáéból engedhet Kd., hogy azt adja, az mint akar. Csak
Isten látja, inkább kévánom az hívek épületit az áránál.
Az mely két könyvet
most vittek, ha másnak kell, csak három fo
rintért adja az kettőt Kd, jóllehet itt négyen járt. De ha Kd.
ajándékon
adná valamely barátjának,
egy pénzt se adjon Kd. Elég jóval vagyon Kd
annékülis,
kit az Ür Isten háláijón meg Kd-nek; az hívekis köszönjék
és
szolgálják mégis Kd. (L. Függelék.)
Prot. Szemle 1937. 60 1. i . Függelék
2

pénzre, mely könyveknek az ára testen egy summába 717 forin
tot 50
pénzt
E becslés felette érdekes, mert igazolja, hogy közel 50 év
múlva nagyobb árat szabtak a postilláknak, mint amin maga a
kiadó bocsátotta eladásra. (Bizonyára nem a fóliópostilláról,
hanem az V. és egyik-másik korábbi kötetről van szó, mert kü
lönben mégis csak kétféle árat mondtak volna a fertálymester
urak.)
1
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Elveszett könyvek.

Sajnos, nem maradt fenn napjainkig Bornemiszának vala
mennyi munkája. Nemcsak a Telegdi ellen írt Fejtegetés kalló
dott el, hanem egyéb írásoknak is el kellett veszniök. A csak
imént is említett Mosóczy Zakariás nyitrai püspök hagyatéká
nak könyvtárjegyzékében a következő művekről olvasunk:
No. 695 Contiones Petri Bornemisza.
765 Scripta Petri Bornemisza is voluminibus 8.
767 Resolutiones Petri Bornemisza.
771 Petri Bornemisza fundamenta religionis Christianae.
773 Libellus Ungaricus dictus consolatorius.
775 Petri Bornemisza de re militari.
Az első tétel talán a fóliópostilla, a második az öt kötetes
műve. A harmadik már ismeretlen, — talán az Ördögi Kísérte
tek hátrahívása vagy a „vezetéken járó íráska." A Fundamenta
religionis Christianae lehet a Négy könyvecske első három része,
a Libellus Consolatorius mindenesetre a Vigasztaló könyvecske.
Meglepő és rejtélyesnek látszó azonban a De re militari. —•
Tekintve, hogy aligha lesz valami katonai szakmunka, feltehető,
hogy ez vagy katonákhoz intézett exhortáció, amilyet a Postilla
V. kötetében (457b—482. 1.) is találunk, vagy talán éppen a jel
zett résznek külön lenyomata, amilyen a már említett Isten irgal
masságáról való prédikáció is.
1

1

írod. Tört. Közlem. 1905, 369 1.
Gallen János, 1583-ban elhalt könyvkereskedőnek hagyatéki leltá
rában Kulcsár Istvánnak postillás kötete (Alsó-Lindva 1574, vagy Bártfa
1579) egy forint értékkel szerepel. (Gulyás i . m.: 201, 254.)
Iványi B. i . m. 128 1.
2

3

II.

R E S Z .

z eddigi fejezetekben feltárult előttünk
Bornemisza Péter élete. Egyes szakai
homályban maradtak, mások részleteik
ben is megelevenedtek előttünk, aszerint,
hogy a századok enyészetéből mennyi
adatcserepet sikerült összegyűjtenünk.
A következőkben életedényének t a r t a l m á r a kell
tekintetünket fordítanunk, hogy megismerjük pásztori éle
tének egyház-épitő, szervező és védő tevékenységét, theológiájának jellemző tanításait, általános műveltségét,
koráról való tanúságtételét, igehirdetésének sajátosságait,
végül egyéniségét és jelentőségét.
Eljárásunkban ezután is az induktív, inkább össze
rakó módszert követjük, ami talán hosszadalmasabb, köz
vetlenségében azonban hűségesebb és patinásabb.
A fennmaradt számos hézagot remélhetően hama
rosan betölti a további XVI. századi theológia-történeti
kutatás.

A Négy Könyvecske

2.

részéből.

PÁSZTOR.
Az Ige jegyében.

izös kincse a reformációnak a mintegy újra
felfedezett, a feledés homályából kimentett
és újra értékelt Szentírás volt. Bornemiszát
is ez tölti be. Ebben találja meg a keresz
tyénség fundamentumát, ebből táplálkozik
személyes hite, ennek terjesztésére és védel
mére szánja maradék nélkül minden erejét,
teszi kockára szabadságát, életét. Ennek olvasására, hallgatására
buzdít; ezt prédikálja házanként és templomokban, betegágy
mellett és utcai csődületen; ennek érdekében szervezi a gyüleke
zeteket az íge Egyházává s pásztorolja féltő gonddal pásztorait;
ezt védi elszántan pápás püspökök, káptalanok és újrakeresztelő
meg háromságtagadó rajongások ellen. Theológiájának ez az
egyedüli fundamentuma és postillái, mindennemű egyházi írásai
is ennek szolgálatában állanak.
Hogy az Igéhez való viszony mennyire alapviszonya az
emberi életnek, arra az alábbi — kardinális jelentőségénél fogva
nagyobb bőséggel közölt — idézetben megkapóan világít reá:
Nem azért éltet az Isten, hogy ragadozzunk,
kapdossunk,
takarjunk, együnk, aludjunk, hízzunk és az után el vesszünk.
Hanem hogy ő vele meg békéljünk, új emberré legyünk és meg
menekedjünk
az ördögnek, az halálnak országából, és mind
örökké éljünk és jó legyen mi nékünk. Ezért lakozunkis egy
csoportban, egy faluban, városban, nem úgy, mint az vadak:
medvék,
oroszlányok,
sárkányok, farkasok, széllel bujdosva,
hanem egy csoportban, hogy öszve gyülekezzünk,
egy mást
segítsük, tanyítsuk és építsük az Istennek igaz ismeretibe, míg
len mindnyájan egy örök országnak lakására
megyünk.

Erre való kedig az Evangéliumnak prédikálása és az szent
ségek szolgáltatása, hogy ez eszközök által értsük és hittel elis
vegyük azokat, kiket Isten nekünk hirdetett, ád, nyújt.
Ezen
kívül senkinek nem lehet része az ő örömébe. Tehát azt meg kel
lene keresnünk a föld végezetibenis, inkább hogy nem mint az
aranyat, gyöngyöt, drága követ, búzát, bort és életet. El kellene
az Evangéliumnak hallásáért Indiábanis mennünk, ha közel nem
találnák. De nem menthetjük
magunk azzalis, hogy messze
volna, mert előtted vagyon és ha el futsz előleis, utánad fut és ő
maga keres. Ha kedig semmiképpen nem akarod, hanem a menynyei manna helyett egyiptomi eledelt kévánsz és vissza rabsá
godra kévánkozol, avagy mégis hátra nézsz, mint az Lóth fele
sége az undok Sodomára: el veszi az Úr az ő gyönyörűségét
te
tűled és másnak adja és nem hagyja az ő Lelkét hiába föddőzni
te veled. Az ő szent eledelit nem hagyigáltatja az disznók és ebek
elibe. Mind az által hiába nem tér meg ő hozzá az ő Igéje, de
te neked oly émelygést indít az orrodban, kinek az dögét nyelten
nyeled keserű méregvei. Így jára az pápaság, törökség, az Izrael
és az sidó nép. Félj, hogy te is így ne járj, kitűl el vétetett az
Isten országának prédikálása és más népnek adaték. Kiknek kelletlenségéről imígy szóla az Ür az példába, hogy mikor híjnak,
nem akartak el jőni a menyegzőre.
De ők ezt el hallgatván
el ménének.
Némely
az ő
szántó
földjére,
némely
kedig az ő
kereskedésére.
Immár négy féle rendbelieket számlál elő az Ür, az kik kü
lönb-különb képpen utálják meg az Krisztus Evangéliomát.
Az
egyik ingyen sem főtölli, semminek és hiába valónak tart ja. Sokan
vadnak az félék, kik bűnnek sem ismerik nem hallgatni az Isten
nek Igéjét. Avagy, ha reá megyenis, mint egy fakép ál! ott, avagy
mulatságért megyén és a mit hallott, játszódik és csúfolkodik
vele. Nem tanul azból isteni félelmet, bizodalmat, szerelmet és
tiszteletet. Ez félék kedig mely sokan legyenek, te magadtúl gon
dolkodjál róla. Mi kedig jól eszünkbe vegyük, noha nagy és
szörnyű bűnök ölni, tolvajlani, országot árulni, lopni, kóborlani,
usoráskodni, csalni, árvákat fosztani, szegény népet
nehezíteni
sok hamis munkával, adóval, paráználkodni, bujálkodni,
házas
ságot rontani, részegeskedni, szidkozódni, verekedni, — mondok,
noha elég röttenetes bűnök ezekis, kikért az Ür Isten sok képpen
ver, ostoroz és ront sok népeket, de mégis mind ezeket felyül
haladja ez a bűn: nem hallani, nem tanulni, nem érteni az Isten

Igéjét, az ő szent akaratját, arról nem gondolkodni, arra nem
igyekezni. Mondok ez e bűn felyül halad minden egyéb bűnöket.
Azért, mert az Isten Igéje hallása meg fojtaná az több bűnöketis,
Istentis meg ismertetné, vele meg békéltetne.
Az több bűnök felebarátink ellen valók és az más táblán
valók, de ez Isten ellen az első táblán való bűn, kit az Isten vakságval és isteni kelletlenségvel
és örök setétségvel büntet meg.
Tehát valamikor el mégy az Isten Igéje mellől, mikor prédikációt
hallhatnál, nagyobb bűnnek tartsad az Isten előtt, mint ha loptál
és öltél volna.Mint ezekért ez világ meg öl, így az Istenis színe
elől el vet az örök halálra, ha az ő akaratját meg nem érted és
meg nem
követed.
A Szentírásnak ez a mindenekfölött való értékelése teszi
csak érthetővé azt a halálos elszántságot, amellyel a magyar re
formátorok, a Dévaiak, Sztáraiak, Szegediek és Bornemiszánk
isteni küldetésüket tömlöcözésen és üldöztetéseken keresztül be
töltik; hogy két pogány közt pusztuló népüket a bűn fojtogatásából megmentsék: még életük árán is igyekeznek közel vinni
hozzá az Istennek szentséges éltető igéjét.
Valóban Bornemisza szemében az embernek a Szentíráshoz
való viszonya üdvösségének mintegy mutatója.
Nem hiába mondja Szent Pál, hogy nagy bőven
lakozzék
a Krisztus beszéde miköztünk eszes és bölcs értelemmel. És kér,
hogy azonkívül soha csak ingyen se neveztessék miköztünk se
undok beszédek, se kába beszédek, se csúf beszédek, azért, mert
akármely kicsiny fajtalan szóis és csak gondolatis fel indítja un
dokságra mind elménket, szívünket. Viszontag míg el nem fára
dunk az Isten Igéje hallgatásában, hanem arra jól
figyelmezünk,
addig folyton fojtatik a bűn az romlott természetbe, hogy se
bujaság, se irigység, se kevélység, se torkosság, se telhetetlen
ség ingyen se mozogjon bennünk. De mihent csak egy szem pillantásbais máshova figyelmezünkis,
ottan mint az sok csík az
kádban, avagy az nyivek az dögbe, mihent mozdítják, úgy forog
bennünkis ezer undokság: mondom, míg az Isten Igéjére nem
figyelmezünk.
Ezek indítsanak bennünk, hogy mi szeressük azt
és éjjel-nappal forgassuk. (P.V. 84b. sköv.)
1
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P. V. 67. (Részlet a királyi menyegzőről szóló prédikációból.
H á r o m s á g u t á n 20. vasárnap.)

Szt.

igehirdetés, igeolvasás.

Bornemiszának legfőbb gondja, hogy a Szentírás mint hir
detett, hallgatott és olvasott íge egyaránt eleven életközösségbe
kerüljön a hívekkel.
Jól míelnék az tanítókis, ha arra való napot hetedszaka
választanának, hogy a község előttis el olvasnák akár csak igén
ként mind az Ö, mind az Új Törvényt és Testamentumot, kiből
níha más rendelt napon magyarázatotis
tennének.
Én nekem úgy tetszik, ha kétszázszor mind által olvasnámis,
mindenkor újabb-újabb tanúságokat, több-több vígasztal ásókat
és mindennapi épüléseket vennék belőle, amint veszek is min
dennap.
Hiszem, hogy másnakis lenne, aki szeretettel
ol
vasná, avagy hallaná.
Azmint tudokis mind f ír fiakat, mind
asszonyokat, kik ilyen intésemet meg fogadván, hogy minden
nap egy-egy részt el olvasnának a Bibliából, és nagy épületet
vettek. (Fol.P.LILI.)
Nem szűnik buzdítani a híveket, hogy meg ne unják az
Isten igéjét. (Pl.P. II. 420.1.) Mindennap előszer Istennek or
szágát, azaz Igéje tanulását keressék. (P.V.75b.l.) Aki írás
olvasó, igen gyakorta az Új Testamentumot által olvassa, hol a
négy evangélista mindegyik vallásunknak históriáját sok jeles
dolgokkal elegy szépen ki írták, kiknek magyarázatit a próféták
és az apostolok írásiból lássák. (Fol.P.LII. 1.)
Bibliások.

Például állítja oda nápolyi Alfonsus királyt, aki tizennégy
szer olvasta volna átal az Bibliát, kinek szokása volt, hogy udva
rában mellette levőkkel is olvastatván, minden reggel meg kér
dette, hogy ki-ki mit olvasott, és úgy kezdett egyéb dolgaihoz.
Én intésemreis,
teszi hozzá boldogan, egy níhány
fírfiakat
és asszonyokat tudok, kik háromszoris által olvasták. (Fol.P.
DCLXXIXb.)
Már postillája I . kötete előszavában nyomós észrevételei
vannak, amelyek nemcsak őreá, hanem korának hitéletére is
igen jellemzők:
Mostis láttam Máriához hasonlatosokat, kik noha nagy nem
zetek és gazdagsággal büesek, de áznak bizonytalan voltát lát
ván, azt csak árnyéknak tartják és azért minden bizodalmokat
nem a bizontalan marhájokban, hanem az élő Istenben vetötték,
kinek Szent Igéjének
csak hallgatásátis
gyönyör.űségesbnek

tartják, hogy nem mint e világnak minden kénesét. Kinek tanúlására oly mohók és oly telhetetlenek, hogy nemcsak ünnepnap,
avagy idők közt, hanem mindennap, még étel köztis, ebéden és
vacsorán olvastatják előttök ez evangéliomoknak
magyarázat
ját, hogy áznak édességével
elegyíttetnék
ételeket,
italokat,
hogy egyszersmind éltetnék
mind lelkeket és mind testeket.
(P.I.(:)ijb.)
Hűtlenek.

Az ilyen örvendező közlésnél azonban sokkal több a szem
rehányó, korholó szó.
„Ma" már a szomszéd faluból sem akarnak imádkozásra,
prédikációra jönni. (P. I I I . 194b. 1.) A szabadsággal most is go
noszul élvén az Isten Igéje tanulása helyett kereskedő
szekerét
rakja, borát hordatja, nyúlász és vadász, sokadalmat és lakodal
mat jargal. (P. II. 54b. 1.)
Lám a bethlehemi pásztorok sietnek a jászolhoz s azalatt
angyalok őrzik a nyájat. („Keressétek először az Isten orszá
gát!") De nem hiszik ezt a mostani csorda, disznó és juh pászto
rok, kik csak egy óráigis egy hétbe egyszer ünnepnapis
nem
akarják el hagyni az ő csordájokat Krisztusért. (Azért Isten hol
döggel, hol vaddal, hol ellenséggel e vereti nekik.) (P. I I . 248.1.)
Azonban nemcsak a csordapásztorokkal van baj. Más nép is
van, akik szunnyadnak és ásítnak az Isten Igéjének
hallgatá
sán és akiknek
nehéz
a hosszú
prédikáció,
hanem vagy
öt iga barmokra, disznójokra,
menyegzőjökre,
tobzódásokra,
majorságokra
és ez világi telhetetlenségre
veszett eszek, még
akkor is, mikor Istennek Igéjét ünnepnapon nem két
óráig,
hanem éjjel-nappal kellene gondolni. (P.I.XVIIIb.l.)
Az község köztis szántalan zabálódás, torkosság
és sok
hiábavaló mulatságok támadton támadnak, és oly nagy kényességekis vadnak, hogy bár orra előtt • legyen az prédikációis,
inkább ül az fal alatt, inkább terecsel, inkább metélget
fácskát,
hogynem mint az Istenről, idvességről és az örök életről tanulna.
Óh ki röttenetes hatalma ez a Sátánnak, hogy ennyire el untassa
az emberekkel az féle tanúságot, kiből mind lelke-teste örömet
és édes nyugodalmat vehetne. (Fol.P.CCCCIXb.l.)
Számítók.

De jaj, sok ezer vagyon a község közöttis, kik ugyan ezen
fejébe hallgatják a prédikációtis, hogy ez világi dolgokban le
gyenek jó szerencsések és frissek. Kik mihent az Ür Isten egy

kis keresztet és próbát adand reájok, mindjárt készek mind pré
dikátorokat, mind Isteneket, mind Istennek Igéjét a pad alá buj
tatni. És azonba ő magokat tettetik, mintha ők az előttis az
Krisztus tudományát csak színnel követték volna. Kiket az inga
dozó nádhoz hasonlít Üdvözíténk, melyet a szél hol imide, hol
amoda hajtogat. Mind ezekből meg tetszik, hogy az mi dolgunk
csak tettetesség és a mi keresztyénségünk
csak kilsű
keresztyén
ség, belől az mi szívünkbe nem gyökerezett
még meg az Krisz
tus, kivel örömest élni együtt, ha együtt kevélykedhetnénk
vele,
de miért hogy az Krisztus természet szerént fölötte igen alázatos
volt, az ő hozzá semmi képpen nem férhet. (P. II. 163b. 1.)
Mostis sokan csak világi jót kévánnak Krisztusiul, ki ha nem
lesz, semminek tartják...
Mint akik szokták mondani, hogy a
bálvány imádáskor Magyar ország jobban bírta magát. Az törökis bolondoskodik, hogy ő azért jó szerencsés, mert az Istent
igazán vallja, az tolvaj is azt gondolja, hogy Isten szereti őtet,
azért jó tolvaj, ő adta az szerencsét ő neki. (P.III.67 1.)
2

Kelletlenek, gyalázkodók.

Nyilvánvaló, hogy itt-ott földesúri nyomásra is terelődött
a nép prédikáció-hallgatására. Csak elenyésző részük idegenked
hetett hitbeli meggyőződésből, mint pl. a Nagyszombatba gyónni
járó ábrahámiak, hanem inkább az előző korok hitéletének tel
jes aláhanyatlása miatt esett messzire az Isten dolgától. Ezekről
így emlékezik: A menyegzői ruha nélküliek azok, akiket erővel
hajtnak az Isten Igéje hallgatására. Az atyák, fejedelmek pálcá
val, kalodával, tömlöccel, bírságval űznek reá, avagy csak mulat
ság örvéjért egyebekhöz képest egy kiesig oda, de
önkéjekben
semmi kedvek nincsen sem imádkozásra, sem az tanulásra, sem
az Ür vacsora jár a... ott áll mint egy írott kép az prédikáción,
de ingyen sem figyelmez arra. (P.V.87.1.)
Ez utóbbi típusról máskor is szó esik. Nyilván úri rendből
került ki az ilyen elsősorban:
Láttam oly úrfiat, ki még az prédikációtis úgy hallgatta,
hogy azból vött társai között csúfolkodó mulatságot. (De fél
esztendő múlva török tömlöcre adá és ott bolondula.) (P.V.84b.
ésFol.P.CCXXIX.l.)
Nemcsak az sidók és törökök, de az keresztyének közülis so
kan vannak, kik az Istennek Igéjét valami hiába való csacsogásnak és hasznatalan dolognak tartják. Azért örömestebb ül vesz-

teg vagy aluszik vagy játszik, hogytíetrí mint azt tanulná. És so
kan játszadozván mulatnakis vele, kiknek ha a prédikátor
szól,
nem úgy tartják, mint Isten szavát, hanem mint társáét avagy
szolgája szavát. Csúfolván és szidalmazván azt mondja: „Ez
Neste, én jobbágyom fia vala, immár ő akar tanyítani." Ha pe
dig felebarátja szól Isten Igéjéből, azt feleli: „Lám, teis pappá
lőttél. Ez mia vésze az ország, hogy ily étének kezdenek prédi
kálni." Avagy ezt mondja: „Társ, légy én káplánom, mert jó pap
vagy." Avagy másképpen csúfolódik, mondván: „Nem oly hév
azért az pokol, kit el nem tűrhetnénk." Ha azt mondod, hogy
elő álljunk a számadásra, azt feleli, hogy: „Egy pénzt sem adott
Isten énnekem, miről adnék számot?" (P. V. 83. sköv. 1.)
ígehirdetőjét durván bántalmazó és gyalázó duhaj nagy
úrról is hallunk:
Láttam aztis, az ki az ő maga prédikátorának
az fejére töl
tötte az bort és arcul csapdosta, hogy együtt nem ivott duskát.
(De Istenis meg verte bolond ésszel, éktelen, fertelmes buja és
részeges élettel és nagy kába kevélységgel és testi, lelki szégyen
nel és gyötrelemmel.
Ki végre mindeneket magára fel inditván
sok képpen
halálra kergettetett,
noha kőváras ura vala.)
(P.V.84b.)
Különös alkalmak.

Bornemisza nemcsak templomban hirdeti az ígét. Galgócon
g y gyilkos vallatását, majd felnégyelését bámulja borzongva a
tömeg. Egyszerre csak köztük terem s megrendítő prédikációt
mond nekik bűnösségükről, a pokol kínjáról s a megtérés szük
ségességéről.
Csak egy büntis mikor Isten valóban ki fakaszt, sokan emel
getnek belé. Mint láttam, mikor egy polgár egy nemes rabnak
szállást adott volna és tudná, hogy kolkolt pénz volna nála,
éjjel meg öli és el rökkenti. Időre kezdi lovát árulni és azt meg
fogják és nagy kínnal vallatják. Végre midőn az hóhár néggyé
vágná és sok ember láttára koncolná, láttam, hogy sokan iszonkodnak bele. És én ott fel kiálték és mondék: Tü sem vattok
ártatlanabbak Isten előtt eznél, de most szemetek előtt akarta
Isten meg mutatni a ti el röjtetett bűnötöknek útálatosságát és
arra való haragját. És hogy az egy óráig való, kiből meg
gondolhatjátok,
mi lészen a pokolnak örökké való
kínja.
(P.V. 100. sköv. 1.)
Ez a történet mély pillantást enged a reformátorok műhelye

t

titkaiba. Biztosak lehetünk affelől, hogy nem magában álló eset
ről van itt szó.
Cura pastoralis.

Lelkipásztorkodása természetesen nemcsak tömegeket érint,
hanem egyéni lelkigondozás is, amely nem nézi, gazdaggal, sze
génnyel van-e dolga. A szeredi megszállott és Bánffy Lászlóné
esete példa rá, hogy kunyhóba, kastélyba egyaránt elmegy s ott
együtt imádkozik a betegekkel és imádkozni tanítja a ház
népet is.
A beteg ember magatartására, pásztorlására érdekes taná
csai vannak:
Mihent betegségbe esünk, legelőszer is az testi orvosság előtt
az lelkit keressük meg: hívassuk ottan hozzánk az lelki pásztort,
ha találhatunk; tegyünk vallást bűnös voltunkról és hogy méltán
érdemiettük
ostorát Istennek. Kérjük, könyörögjen
érettünk,
vigasztaljon meg az Istennek Igéjéből, hirdesse bűnönk bocsá
natját oly képpen, mint az bénának Ő magának monda Krisztus:
Bízzál fiam, a te bűneid meg bocsáttatnak te néked. —• De a lelki
pásztor értse meg előszer a betegtűi jól, ha valóba útálja-e bű
neit és hiszi-e, hogy a Krisztus ő érötte holt meg. Erről való
vallását hallván, oldozza meg, az az a Krisztus nevében hirdet
vén bocsánatot, bocsássa meg bűneit és tegye részesévé az Krisz
tus vacsorájában az ő érette szenvedett testével és vérével. Ha
az betegség sokáig tartana, ezt minden héten, vagy kettőben
gyakorolja. Ha lelki pásztort nem találhatna, óhajtsa ezeket és
ő maga jóra szándékozkodván,
szüntelen imádkozzék; ója magát
zúgódástúlis.
Ez mellett élhet testi orvosság\ahs ... (Nem jó volna ezért
ezis, ha kinek orvosa vagyon, és azzal nem él, azt mondván, hogy
ő csak Istenre hadta magát. Ez oly Isten kísértés, mint az kinek
kenyere lévén, nem akarna enni, azt mondván, hogy Isten étel
nélkülis el tarthatja.) (Fol. P. DCXVII. 1.)
Másutt saját személyére is jellemző szavai vannak a meg
fáradtakról és megterheltekről: .
Mondok, ha ez féle nyögő, síró, kesergő, búskodó,
meg
terhelt bűnösre találkozol, (a mint énis egy ni hányat
lát
tam,) meg ne utáld, hanem szelíd lélekkel fel emeld, érötte imád
kozzál, tanyítsad, feddjed, dorgáljad,
vigasztaljad,
bátorítsad
és intsed, hogy szüntelen éjjel-nappal esedezzék Isten előtt. És
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ie'is untalan-untalan hozzá siess, gyakran vele együtt járj, szólj,
egyél, mint az Ür Krisztusis azt mi elte. így nyered az ő lelkét az
Úr istennek.
De még ha valaki oly volnais, hogy csak meg sem akarná
ismerni bűnét, sőt ha arról meg szólítanád, bánnáis, — még ez
féle embert se utálnánk meg hamar, hanem mint akit látunk,
hogy vízbe akar ugordani, magát fel akasztani, által verni, és mi
meg ragadjuk és nem hagyjuk, feddjük, tanítjuk, érte imádko
zunk, — így kell az vakmerő bűnösökkel cselekednünk,
hogy
sokszor hol mi magunk, hol felesen, hol az prédikáló
székből,
hol bíró, fejedelem által, hol szép szóval, hol haragval igyekez
zünk meg jobbítani. Ha penig mi semmi jót nem
tehetnénk
benne, könyörögjünk
érötte az Ür Istennek. (P.V. 211.1.)
Akiből ez a lelkület áradt, azt sokfelé hívatták és sokfelől
keresték fel lelki tanácsért, vígasztalásért. Példa a sok között az
a híres-neves olasz orvosdoktor, aki sok lelki furdalásit beszéllette és ezt mondta neki többek között: „ím most, míg veled
szóltam, csendes és békességes voltam. De immár el hagyod
szegény fejemet és én majd ismét a tengeri szélvésztől el ragad
tatom." (P. IV. 846.1.) Sennyey Ferenc is sok kísértéseit beszélte
neki felesége halála után (P. IV. 913.1.), és lelkipásztorok is fel
feltárják kísértéseiket előtte, ő pedig imádságában hordozza
őket. (P. IV. 67lb.—673.1.)
Igaz pásztor lelkülete nyilvánul meg ott is, amikor egy jám
bor prédikátor röttenetes dolgainak elmondása végén a lapszé
len megjegyzi: Luther Mártonis azt felelte, midőn kérdenék, mi
dolog, hogy ugyan meg tapasztalod az embernek
nyavalyáját?
Mond: Mert magamon érzettem. (P. IV. 372b. 1.)
Szavát persze nem mindig fogadták szívesen. Sokan jártak
úgyis, hogy mikor inteném az tanulásra és hogy gyakran meg
gyónjál és az Úrnak szent vacsorájával hitiket erősítsék, — ezt
az kik semminek vélték, olykor holtak meg, hogy nem találtak
lelki pásztorokat és vigasztalás nélkül holtak meg, meg rémült
hitetlen szívvel. (P. IV. 855b. 1.)
Kivált, amikor az igének nem a vigasztaló, hanem ítélő tisz
tében járt, találkozott gyakran ellenkezéssel. A Balassiakkal
kapcsolatban nem egy esetről tudunk.
Ilyenféléről szólhat az alábbi idézet is:
Énis jeles bölcs embereket feddettem kemény és kevély
magoktartásáról
és midőn azt mondanám: várd el csak, teis na-

gyot eshetel, 6 kedig magában fel fuvalkodván harägudt es dúltfúlt, — azonban kedig meg lett, amit neki jelentgettem. Kiből
nekik csudálkozván, magokat meg alázták, nekik az utánis ha
ragudtak, hogy eszekbe juttatnám és ezt mondám: lám mondom
én, hogy teis így jársz, mint imez, amaz. (Fol.P.CLIÍ.v.ö.
CLXVIIb.)

Egyházszervező.
Akármily nagy súlyt vet is Bornemisza az egyéni gondo
zásra, nem szűnik meg a keresztyén közösségnek, a gyülekezet
nek, a közös ígehallgatásnak és közös imádkozásnak jelentősé
gét hangsúlyozni.
Meg vonni magad az hívek társaságitól sok fogyatkozás
nékül nem lehet. Mert úgy imádságidbanis el lankadsz, hitedbenis
meg hidegülsz és lassan-lassan el idegenülsz Istentülis. Viszontag
az gyakran való közönséges gyülekezetben
sokképpen
épülsz,
viulsz lelkedbenis, testedbenis, Istennek tiszteletibenis; és még
ezek felett másnakis jó példát adsz, kiket ájtatosságra
indítasz.
Kikért Isten mind testedben, mind lelkedben meg áld, mind ma
gadban, mind emberek előtt. (P. III.395.1.)
Mind az által azis nem gonosz, hanem dicséretes, midőn kö
zönséges gyüleközet
helt tisztán tartunk, hova sokszor öszve
gyűlünk, mind imádkozásra, mind tanóságra, — csak hogy arra
kötelességedet
ne állítsd, mint ha másuttis olyan
kellemetösen
nem imádkozhatnál. Jó azért össze gyűlnünk és együtt tanulnunk,
a mint Idvezíténkis midőn az undokítókat egy níhányszor ki osto
rozta volna, oztán ő maga mindennap tanít vala a templomban,
így miis jól míeljök, ha mindennapis össze gyülekezünk
tanó
ságnak és imádkozásnak
okáért, hogy midőn egyszer el távoz
tunk az bálványozástúl és ördögi szolgálattól, az után minden
nap foglalatosak legyünk az isteni szolgálatban, Istennek Igéjé
nek tanulásában, imádkozásban
és minden jó cselekedetben.
|P.IV.51b.l.)
R e n d t a r t á s . — Négy Könyvecske.

Az Isten igéjének ez a központi jelentősége hozta magával,
hogy az igehirdetés intézményes biztosítására különös gondot
kellett fordítania; — kiváltképen attól kezdve, hogy a super
intendensi tisztnek viselője lett. Ebből kettős feladat követke-

lei
zeit: tisztázni kellett az íge hirdetésének módját, alkalmát, és
vigyázni az igehirdetők méltóságára, maguktartására.
A reformáció a régi istentiszteleti rendet erősen megváltoz
tatta. Középpontba mindenütt az Ige került. Ennek hirdetése
azonban szintén megkívánta a gyülekezeti életnek jó rendjét.
Bornemisza számos világos utasítással szolgál.
Szervező tevékenységének jelentős megnyilatkozása volt az
1577-ben tizenhatodrét alakban megjelenő Lelki
tudományokkal
teljes négy könyvecske, amely a keresztyén házi nevelésnek, fő
leg pedig a lelkipásztorok szolgálatának akar segítséget nyújtani.
Az első könyvecske a szokásos káté-anyagot tartalmazza:
Tíz parancsolat, a hit ágazati, Ür imádsága, keresztség,
úrva
csora, reggeli, estvéli imádkozás, közönséges imádkozás és asz
tali áldás.
Luther Kiskátéjának ugyanez a beosztása, azzal a jelenték
telen különbséggel, hogy ott a keresztség után a gyónásról is
van egy szakasz, az asztali áldás után pedig a „házi tábla" kö
vetkezik, viszont hiányzik a „közönséges imádkozás". Borne
misza azonban az egészet templomi katekézis formájába öltöz
teti, 26 kérdésben, lelki tanító és gyermek párbeszédeként, amely
nek végén az admonícióra a gyermek „úgy legyen"-nel felel.
Először öt bevezető kérdést találunk. (Micsoda vagy te?
Miért teremtett Isten téged emberré? Micsoda hiten való ember
vagy? Mi okáért mondod keresztyénnek
magadat? Mit kell
tudnia főképpen a keresztyén
embernek?)
Azután sorra veszi az anyagot:
6. Mondd el Isten parancsolatit.
7. Hány részre osztatnak? ,
8. Be töltheted-é te?
9. Miért adta ki tehát Isten és miért tanulod?
10. Ha be nem töltheted, mint üdvözülhetsz hát?
(Kegyelem, hit által.)
Tégy vallást arról a hitről.
11. Hány részre oszol ez hitről való vallástétel?
(Négyre: Atya, Fiú, Szentlélek,
Egyház.)
12. Ismered-é szívedben, ha tökéletes hited vagyon?
(Nincsen!)
13. Mi képpen jutsz tehát hozzá és mint öregbítheted meg?
(1. könyörgéssel,
2. szent jegyekkel való éléssel, 3. a
Lélek vezérlése által.)

14. Miképpen imádkozol az Ür IsiennekP
(Miatyánk.)
15. Ez mi sok részre oszol-e?
(Kettőre: 3 Isten tisztességére néz, 4 az Anyaszentegy
ház hasznára.)
16. Melyek a sakramentumok?
17. Micsoda a keresztség?
18. Ki szerzetté?
19. Micsoda az Ür vacsorája?
(Az mi Urunk Jézus Krisztus szent testével és vérével
közönséges
képpen való élésünk az látható kenyér és
bor által az ő parancsolatja
szerint.)
20. Ki szerzetté az Ür vacsoráját?
21. Mi haszna a szent jeleknek?
(Hogy azok által erősítse a Szent Lélek az Krisztusban
való gyenge hitünket és nevelje lelkünket
az örök
életre, részesítse velünk a Krisztust, minden jovaival
egyetembe.)
22. Reggel, mikor ágyadból fel kelsz, mi módon imádod az
Úr Istent?
23. Este, mikor le akarsz feküdni, minemű imádságval aján
lod te magadat az Istennek?
24. Mi módon imádod az Istent étel előtt?
25. Mint adsz hálát Istennek az étel után?
26. Mint hívod segítségül az Ür Istent keresztyén
módra?
A 22—25. kérdésekre a felelet szó szerint azonos Luther
Márton reggeli, estéli és asztali imádságaival.
*
1

A másik könyvecske a keresztyéni tudományról tanít, mely
ben nemcsak az gyermecskék, hanem minden korosbeliekis
tanyíttatnak, — bővebb szóval magyarázza a keresztyénségnek négy
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Térden avagy fenn állva, szívemnek
ájtatosságával
egyetembe ke
zeimet ístenhöz
fel emelvén ezt mondom:
Mennynek, földnek
Ura istene, hálát adok én teneked az te szent.
Fiadnak, az mi Urunk Jézus Krisztusnak
általa, hogy engemet ez éjjel
minden kártúl és veszedelemtűi
meg oltalmaztál,
és kérlek tégedet, hogy
őrizz meg engemet ez mai naponis minden lelki és testi gonosztól,
hogy
teljes életem és cselekedetem teneked kedves legyen. Mert én az én teste
met, lelkemet és mindenemet te Istenségednek
kezébe ajánlom. Az te
Szent Lelked és szent angyalid legyenek én velem és tőlem sohova el ne
távozzanak, hogy az ördögnek semmi hatalma ne lehessen én rajtam. Amen,

fő tudományát: a tíz parancsolatot, a hitnek ágazatit, az imádsá
got és a szent jeleket.
*
A harmadik könyvecske agenda.
Az féle lelki pásztorokat segíti tisztekben, az kiknek nincs
értékek feles könyveket tartani és kik rövid módot akarnak min
denütt kezek között hordozni.
Ez kis könyvecske azért szól:
1. Mint imádkozzanak
prédikáció előtt és prédikáció
után.
2. Az házasokat mint tanyítsák és szenteljék.
3. Az keresztyéni mosogatáskort
mit tanítsanak
és mint
mossanak.
4. Az gyermekágyasoknak
tanúságokra mit szóljanak.
5. Az gyónásról,
óldozásról és az Úr vacsorája
szolgál
tatásáról.
6. Az halálhoz készülőknek
tanyitásókról.
7. Minden rendbeli embereknek tisztekről szép rövid érte
lemmel.
8. Utószor inti az lelki pásztorokat
tisztekben való vigyázásról, csak rövid szóval.
Vasárnap.

Az mi innepünken, az Úr napján, reggeltűi fogva estvéig
csak lelki jókban legyünk szorgalmatosok: hogy mindjárt reg
gel, szép dicséretek, psalmusok és imádkozások
után prédiká
ciót hallgatnánk, az után meg gyónnánk és az Úr vacsorájának,
az Krisztusnak érettünk áldoztatott testével és vérével, az ke
nyérrel egyetemben egyesülvén,
emlékeznénk
az ő haláláról,
azzal útáltatnúk bűnönket, félnűk
Istenünket,engesztelnűk,békéltetnűk, segítségül hinűk és neki hálákat adnánk. Továbbá mind
járt étel utánis délbe ismét öszve gyűlnénk dicséretre,
prédiká
cióra és azután a gyermekeket a katechizmusból
a keresztyéni
tudománnak fundamentomiból
tanítanák és megint az Istent di
csérvén csak estve térnénk házunkhoz. — Így óh ki nagy épüle
teket mind egész cselédünkkel vennénk! (P. I I . 29.1.)
Itt tehát felsorolva látjuk a vasárnapi istentiszteleteknek
egész rendjét. A reggeli szolgálaton közös éneklés és imádkozás
után következik az egy órát meghaladó prédikáció, azután gyó
nás és úrvacsoraosztás. Délután újabb igehirdetés és katekizáció.
A prédikáció előtti rövid könyörgést közli ágendájában,
ugyancsak a prédikáció utáni hálaadás módját, ami utasítás a

nagy gyülekezeti imádságra. Azonkívül ad postiííájában minden
ünnep evangéliumához igazodó tömör kollekta imádságot. Ez
kétségkívül régebbi magyar liturgikus anyag, amely már koráb
ban Kolozsvárt is megjelent.
A prédikáció az egyházi esztendőhöz igazodjék. A keresz
tyéni szabadság el. ne bolondítsa a pásztorokat.
Voltak oly bolondok, kik az Ür születése napján
prédikáltak
az Úr kin szenvedéséről és fel támadásáról, viszontag passah nap
ján prédikáltak az ő születéséről. Ez féle zűrzavart az agya
fúrottak gondoltak. (P. II. 55.1.) —
A prédikáció pedig legyen a Törvénynek és Evangéliumnak
csonkítatlan igaz hirdetése.
Isten a prédikátorokkal
kiáltatja az ő nagy haragját és sok
ostorit az bűn ellen, azzal ijeszti a bűnösöket. Azután
kiáltatja
nekik atyai jóvoltát és így vonssza hozzája őket
egyképpen.
(P.III. 78b. 1.)
Gyónás, oldozás, kommunikálás.

Az Ür szent vacsorája minden vasárnap kiosztandó és hang
súlyozza, hogy minden hétenis élhetünk vele. (P. I I . 615.1.) Az
kommunikáláshoz
ilyen képpen készítsed az hallgatót, hogy az
evangéliombólis,
kit azkor prédikálsz, ismertesd bűnöket. (Fol.
P.CCCCCLXXXIb.l.)
Az úrvacsorát mindenkor előzze meg gyónás és oldozás:
A hívek az mikor járulni akarnakis az Ür vacsorájához, elő
ször meg gyónjanak akár ő magok, akár közönségesképpen
val
lást tévén bűnökről és esedezvén annak bocsánat járói, csak az
egy Jézus Krisztus érdeme által, és meg oldoztassanak a Krisztus
képébe az lelki
pásztortól.
Az egyházi ember pedig meg lássa, hogy híven és igazán
sáfárkodjék az bűn bocsánatjának hirdetésében az Ür előtt, mert
nincs arra hatalma, hogy az kinek akarná, csak annak hirdetné
bűne bocsánat ját, akár méltán, akár méltatlan. Hanem köteles a
meg keseredett szívüket vigasztalni, viszontag a kemény szívü
ket meg feddni. (P. I I I . 162.1.)
A lelkész tehát tartozik a híveket külön vagy együtt oktatni,
hogy méltón vegyék az Ür vacsoráját, elmondani velük a köz1
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Fol. P. C C . 1. v. ö. V. Különlenyomat híj. kiij. 2b. 1. és P. I I I . 51. 1.

gyónatot, a vallást meghallgatni s oldozást adni külön-külön,
vagy közönségesképpen. (P. II. 313b. sköv. 1.)
Gyónásról, oldozásról, az Ür vacsorája szolgáltatásáról, úgy
mint haldoklóknak halálhoz és feltámadáshoz való készületiről
bőséges utasítást tartalmaz ágendája.
Itt található tudtommal először az a klasszikus imádság
(közgyóriásunknak
módja), amely nyilván elterjedt imádság le
hetett még a következő században is.
1

Délyesti szolgálat.

A vasárnap délutáni istentisztelet ismét elsősorban igehir
detés, — sokszor a délelőtti prédikációnak folytatása és befeje
zése. Néha helyettesíti ezt egy hosszú, biblikus tárgyú históriás
éneknek közös éneklése, pl. a tékozló fiúnak 79 versszakos
éneke (Fol.P. CCCCCXX.l.), vagy a Manasszéról szóló.
(Mulatságért
prédikáció gyaránt lehet, ha délyest imez
hosszú éneket el mondod, mely igen illendő az mai evangélium
hoz: „Jersze emlékezzünk
az örök Istennek csudálatos
nagy
hatalmasságáról.")
A délesti (néha reggeli) prédikáció után van a gyermekek
és felnőttek oktatása is. Az előbbiek főleg a katekizmust tanul
ják (tízparancsolat, hitnek ágozatja, Miatyánk, keresztség, úr
vacsora). Az utóbbiak kikérdeztetnek kétszer-háromszor is a hal
lott prédikáció tanúsága felől. (Pl. Fol. P. VI. 1.)
A reformáció csak ilyen intenzív, felnőttekre is kiterjedő
oktatással érhette el azt, hogy hitigazságai ne csak a szellemi
elitnek, hanem a néptömegeknek is személyes tulajdonává vál
janak. E célt szolgálta kátéja is, a Négy Könyvecske első és má
sodik része, amelyre később megjelent köteteiben is több ízben
hivatkozik.
2

3

4

Ünnepek.

Ezeket az ó törvénybeli szombatról és új törvénybeli űrnap
járól, az vasárnapról mondám, kiknek eredetük Istentűi vagyon.
A szombat Ó Törvénybe,
az Ür napja Üj Törvénybe
bizonyos
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Található Fol. P. CC1. is, azonkívül az Ev. Egyet. L t . V. 3. jelzetfi
ágendájában. Ezt Raffay Sándor tévesen tartja a X V I I . századnál is későbbi
t e r m é k n e k ! (A magyarhoni ev. liturgia történetéhez Bp. 1933 15. 1.)
Fol. P. CCCCCIVb., maga az ének található Bornemisza énekes
könyvében CCLXIIIb. I .
P. I I . 59b. és P. I I I . 290 b. 1. v. ö. N é g y Könyvecske 3 kv. 2. 1.
Pl.: Az én katechizmusomba
olvass erről többet, mint kell
ünnepét
szentelni. (P. V. 69b. v. ö. Fol. P. CXXI. karaján.)
2
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4
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okokért rendeltetvén.
Az Ür napja, a vasárnap kívül vadnak
az Üj Törvénybenis
egyéb ünnepünkis,
mint az
Krisztus
születésének,
fel támadásának,
mennybe menésének
és az
Szent Léleknek
el bocsátásának
ünnepi. Kiket noha méltó
minden keresztyénnek
nagy szorgalmatosságval
meg szen
telnie, az az Isten Igéje tanulásában, az szentségek
szol
gáltatásába,
közönséges könyörgésbe
és hála adásban foglal
nia, de még ezekreis nem ó törvénybeli kötél képpen, hanem ke
resztyéni szabadságból és Istenhöz való szerelmünkből
és jó
rendtartásból, azokon az napokon lett dolgoknak hirdetésére és
meg tanulására. De az mely ünnepek csak emberi lelemények és
kiknek semmi eredetek nincs az Szent írásból, sőt bálványozásra
rendeltettek, mint az szenteknek napjai az pápaságtól, ezeket
semmi okkal senki ne ünnepelje, hanem minden igaz lelki pász
tor azok helyett avagy mindennap, avagy minden hétben egy
níhány ki választott napokon prédikáljon.
Azok közt minden
azok az evangéliomokis, melyeket az pápások az szentekhöz ren
deltek, szépb és jobb móddal meg magyar áztat hatnak. Meg lássa
azért a lelki pásztor, hogy a hetedszaka való
prédikációk
közt semmit el ne mulasszon a szentekről való
históriákbanis,
mert azoknak példájokból jeles dolgokat tanulhatunk. (Fol.P.
CCCCCLXXIXb.)
Sátoros ünnepkor a prédikációk meghosszabbodnak s az
alkalmak is megszaporodnak. Karácsonykor, húsvétkor, pün
kösdkor ünnep első, másod, harmad, sőt negyed napját is meg
tartja. A nagyhéten és húsvét hetében mindennap prédikál, hét
főn, kedden kétszer is! (De húsvét szombatján kezdeni az ünnep
lést pápista találmányi) (P.II.597.sköv.P.III.87.sköv. 1.)
A középkorban felette elszaporodott szentek ünnepeit is
jórészt megtartja:
Kiben jóllehet sok bálványozások támadtak és ahhoz képest
neveztettek Boldogasszony, Péter, Pál, András, Filep,
György
napjának. Mely neveket méltó volna elis törleni, hogy e szent
jámborokkal
ne bálványoznának. Mind az által, ha azt mi nem
művelhetjükis az régi szokás miatt, hogy máskép igazbban nevezhetnűk őket. így mondok ünnepünk lehetnek az szentekre neve
zett napokis. (P. II. 55b. sköv. 1.)
Tudjuk, hogy haláláig készült a szentek ünnepeire való prédikációs gyűjtemény kiadására. A nyomdásza által 1582 táján
kiadott perikópáskönyvből és hozzá való imádságokból tudjuk,

hogy 29 ilyen ünnepnapot tartott tradícióként a reformáció népe
is! Az illető szentek még hozzá nem is mind bibliai személyek.
1

Új nevek.

Érdekes kísérlete Bornemiszának, hogy a keresztyén ünne
peknek elnevezését megrendszabályozza. Végig elemzi őket és
felette elégedetlen:
Némelyek hívták ez napot húsvét napjának, netalám afféle
balgatagságért,
hogy húst ehetnek rajta. Ez név gyalázat jár a
vagyon e mai napnak, mert az mi Urunk Jézus Krisztus nem azért
támadt fel, hogy testünket éltesse vagy hizlalja hússal vagy
egyébbel az férgeknek.
(Fol.P.CCXXXII.)
Azért húsvét helyesen Krisztus feltámadása, pünkösd helye
sen Ür Lelke napja, advent Ür eljövetele, karácsony Ür születése,
kis karácsony Ür környülmetélkedése,
vízkereszt Ür kijelentése
napja, vasárnap Ür napja, keresztelés inkább mosódás stb.
TELEGDI MIKLÓS meglehetősen gúnyolódik az innepnapoknak neveknek e változtatása felett: Ám eleget
prédikálottál
Semptén, de azért mostis ugyan vasárnapnak híjják ottis a vasár
napot, a húsvétet húsvétnek, a karácsonyt karácsonynak, a töfr
bitis úgy, amint a régiek hittak. (Telegdi Felelet 33. 1.)
2

Hétköznap.

A sok ünnephez tehát nem ragaszkodik Bornemisza túlságo
san: A szentek napjait a pápaság rendelte. Minden igaz lelki
pásztor azok helyett avagy mindennap, avagy minden hét
ben egy ni hány ki választott
napokon prédikáljon.
(Fol. P.
CCCCCLXXIX b. 1.) Ezeken azért elmondhatja a szentekről szóló
históriákat is.
Általában azon van, hogy lehetőleg minden nap legyen a
templomokban prédikáció, meg létánia, könyörgés, dícséreténeklés. (P. III. 394.1. v. ö. IV. 51b. 1.)
1

András. Miklós, Tamás. István, János, Aprószentek, Pál fordu
lása. Mária tisztulása, Mátvás. Krip/tns fno-atitatása. György, Márk, FUep
és Jakab, János, P é t e r és Pál, Szűz Mária Erzsébetet látoeratia, Mária Mag
dolna, Jakab, Ür színe változása, Lőrinc, Szűz Mária halála. Bertalan. Máté,
M ' h á l y aricano-vai. LuMcs. Simon
JuHás. Mwds7ent. Márfon,
Katalin.
(V. ö. a detrekői Evangéliomos és Epistolás Könyvecskével.) A nem bibliai
eredetű ünnepeket kurzív szedés mutatja!
(P. I . CXIII. b.) A X V I . században teliesedik k i a maeyar theológiai
terminológia, melynek tüzetes vizsgálata érdekes nyelvtörténeti tanulmányt
jelentene. Bornemiszánál néhány p o m p á s magyar szakkifejezés található.
Pl.: s k a n d a l o n = b o t l ó k ő (P. I I I . 17. b.), i n i u r i a = b o s z o n t á s , c u l p a = v é t e k ,
casus = eset, petulantia = fajtalanság, nequitia = á l n o k s á g (P. V. x i i j . b.)
2

Házasság.

Ágendája részletes utasítást ad a házasságkötésre is.
A lelkipásztor jól végére menjen, nem nyalkák-e, Istent
félik és szeretik-e, a házasságbeli hitet megbecsülik-e, máshoz
magukat nem kötelezték-e?
A házasulandókat meghirdesse, vagy kezeseket kívánjon,
kik felelnek értük.
A házasságkötés imádsággal és prédikációval kezdődjék:
mi legyen a házasság és mire való legyen, — majd újabb
imádság után e kérdésre felelnek a jegyesek: adtak-e hitet
másnak (nem adtam), akarják-e egymást házastársul (aka
rom), azután egymás kezét fogva esküt tesznek a Szentháromság
nevébe, hogy egymásé lesznek, holtomig-holtáig
nem akarom el
hadni semmi nyavalyájába, Isten engem úgy segéljen. Ezt kö
veti a gyűrűzés, a község előtt való vallás és az áldás.
A jegyzetből megtudjuk, hogy néhol szokás elhalás után is
egyházi személyhez vinni a menyecskét. Ilyenkor a lelkipásztor
áldja meg, emlékeztesse szép tisztire és imádkozzék vele. — Né
hol a násznép a menyegzőházban is kíván prédikációt. Akkor
bővebben magyarázza meg a házasság tisztét.
Kedves és mélyenjáró tanácsai vannak arra, hogy miképpen
kell az jámbor keresztyéneknek
házasságot
elkezdeni.
1

Isteni félelemből
tisztességesen,
egyéb jámboroknak
példája
szerént
kell azt el kezdenünk;
nem részeges között, nem titkon, nem
fertelmességen, hanem a mely keresztyén
érzi természetinek
nyughatatlanság
át,
az meg gondolván, hogy az paráznák nem mehetnek az Isten országába, —
ez essék sokszor térdre és könyörögjön
az Ür istennek, hogy
mutasson
módot jámborok
által annak a szömélynek
meg találásába, akit ő neki
rendelt és szabott volna Ő Szent Felsége; és hogy addig meg óhassa ma
gát fertelmes élettűi, meg vonja magát részeges társaságiul
és fajtalan
beszédöktűl,
minden tobzódástúl.
Mert az melyet az pokolbeli ördög fer
telmes életre vonhat, az félékei oztán el idegenít az ördög az házasság
tól és vagy az fertelmességben
kárhozatjára
hal meg, vagy oztán
vén
korában későre veszi eszébe magát, ki magzatinak fogyatkozására
és níha
kisebbségéreis
leszen. Azért az jámborok idején fel serkenjenek és midőn
az Ür Istennek gyakorta könyörgöttenek,
annak utána szüleiknek
és egyéb
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Mivel hogy ez két tiszteletes szömély, Péter
uram és
Erzsébet
asszony Isten törvénye szerint örök házasságban akarnak egymással
lakni
és azt kezeknek
öszve fogásával, hitekkel és annak jelével, gyűrővel
/elentik és vallják mind Isten előtt, mind az ő Anya szent egyháza előtt és
ezt senki sem ellenzetté,
azért énis Istennek akaratjából
az ő képébe az <">
szent áldomásával
öszve kötem őket, hogy az kiket az Ür Isten öszve
szerez és öszve szentel, ember azokat egymástól el ne válassza.

tisztességbeli
fő jámbor embereknek
kívánságokat
ki jelentsék
és amely
szóméit szeret, azt annak szüleitől szép móddal kövessék
és az
szöméltis
reá kérdjék, ha tetszik-é,
vagy nem. Ábrahám is így
cselekedett...
Azért Isten után mostis efféle szent dolgoknak kezdésébe
senki a
szülék híre nékül és jámborok
tanácsa kívül semmit ne kezdjen, mert
ezeknek imádkozások
az ördögnek
sok gonosz praktikájától
meg oltal
mazhatnak, mint az jámbor Tóbiást a Rafael angyal. És az szülékis
viszon
tag ne siessenek még kisded korokban öszve kötelezni űket, míg eszek nin
csen az házassághoz,
hanem várjanak az Ür Istentől, mikor annak alkolmatos idője, oztán egy másnak tetszéséből
adják őket
öszve.
Hogy ha penig níha törtínnék,
hogy a kit kéret az fírfiú, azt nem
adják neki, az ne siessen kétségbe
esni. Hanem meg gondolja az Isten
dolgát, hogy ő sokszor nem mindjárt
adja meg a mi kérésünket,
mert
gonoszul kérjük. Azért az előbbi helyett mást, harmadot, ötödöt,
tizediket
is keressen, mind addig, míg szinte arra találkozik,
a kit Isten neki ren
delt. Noha efféle szemérmeskedik,
de jobb ezt neked el tűrnöd, hogy nem
mint az ördög fertelmes életre vinne és végre el
vesztene...
Mikor kedig az Ür Isten elő hozza oztán az szömélt
és látod azt,
hogy mind atyádnak,
anyádnak
és nagy sok jámboroknak
tetszik,
hogy
ezt el vegyed feleségül,
te akkor ne gondolj azzal, ha az te
szívednek
nem tetszenékis
az a szőrnél, mert gyakorta esik, hogy valami ifjú gon
dolatból vagy köntöse, vagy orcája miatt egy élőbe nem tetszik az leánzó
vagy az özvegy asszony. De csak hogy sok jámboroknak
tessék, az után
az Ür Isten nagy jó szeretetet önt a ti szívetekbe.
Viszontag, ha valamely
szőrnél csak te neked tetszenék,
és egyéb jámboroknak
senkinek nem tet
szenék, aztis vedd eszedbe, hogy nem Istentűi
vagyon. Ha penig mind
teneked, mint a leánnak, mind sok jámboroknak
tetszik házasságtok,
ak
kor oztán ugyan nagy bódogok vadtok. — Ez legyen azért első dolgok az
házasságra
menőknek.
Második gondjok legyen oztán az kéz fogás, azis sok
jámboroknak
látására és hallására, hogy mindenek eszekbe vegyék, hogy az ő házassá
gok Isten szerént sok jámborok
tetszéséből vagyon. És ott tegyenek mind
ketten vallást egy másoknak
tetszéséről,
az Ür Istennek nevét
bizonságul
és segítségül
híván. Ha penig valamelyik szömélnek
szívébe tiszta sze
retet nem volna, méltó aztis ki jelenteni ilyen szóval: Miért hogy ti ke
gyelmeteknek
ez szőrnél tetszett
az én házasságomra,
énis ennyi sok
jámbor tetszése ellen nem tusakodom, de még szinte most teljes szere
tetem nincs hozzá, azért kérem az Ür Istent, hogy ez után inkább sze
rethessem. — Ha penig érzi szívének
tetszését,
bátron mondhatja:
Isten
engem úgy segítsen
és idvözítsen
Szent Fia által, hogy szeretem, és
mint én magamnak, mindenekbe gondját akarom viselni. Az egyházi
szömély kedig őket áldja meg szépen és mind a sok jámborok az Ür Istennek
könyörögjenek
éröttek.
... Azért szabott ily rendtartást
Isten, hogy ketten legyenek
eggyé,
hogy a kettő között megtartatnék
a tisztaság és az ő képére
teremtetett
emberi szőrnély nem barmok módjára koslatásból,
hanem az ö tűle
eggyé
szenteltetett
két embértűl
szentül
lenne...
Kiről hogy az öszve
gyűlt
jámborok hálát tudhassanak adni és az két házasok mellett az többi háza-

soknakis áldomásáért
és oltalmazásáért
tudhassanak könyörgení,
az egy
házi ember tegyen szép tanúságot,
nemcsak az két házasok
tanúságára,
hanem az több nőteleneknek
és házasoknakis
tanúságokra
és mind az me
nyegző népnek Isten szerént való szép szertartásokra,
hogy ott az menyeg
zőbe minden ember mint egy szent gyüleközetbe
szentül tartsa magát, hogy
se tobzódók,
se kevélyek, se felettébb való költség vesztegetők,
se fajtalan
hegedős beszédűek
ne legyenek. És ha ünnep napon vagyon az
menyegző,
ne nyújtsák annyira lakodalmokat, hogy az ő Uroknak és Isteneknek
Igé
jét el múlatnák délestis, hanem az sok feles népnek legyenek jó példa adók.
— Ezek penig az vőlegényen
és az szüléken
áll leg inkább, azok miként
el kezdik, az többiis utánok mennek. Ott azért az ő szívek isteni
félelem
mel teljes legyen. És azonba tisztességes
örömek, mulatságok
és ékes öl
tözetek
köztök
meg lehetnek, jámbor keresztyéni
beszédeket
szólhatnak
és szép mértékletes
italból egymásnak
jót kérhetnek,
Istennek
hálákat
adhatnak és az házasokat
áldhatják és szép históriákat
és isteni
dicsére
teket az lantosok énekelhetnek,
kikvel az jámbor házasok úgy
vonsszák
hozzájok
az Istennek egyetlen egy Fiát, mint az mostani
evangéliumban
az menyegző
nép között lévén ö vélek együtt örült és őket jó ízű bor
ral mindnyájukat
meg ajándékozta
és meg vidámította.
(Karaján meg
jegyzi: Nincs ellene Istennek a tisztességes
öltözés, táncolás, éneklés és
vigadozás,
mert Urunk is örült az örülőkkel
és sírt a sírókkal. Rom. 12.)
Ahol penig Isteneket el feledvén
ő magukat ördögi
mulatságokra
adiák, azok megent ördögül veszik hasznát, az ki kínnyal, búval,
szégyen
nel és jajjal fizet. (P. I I . 96—99b.)
Keresztség.

A keresztségnél gúnnyal ostorozza a katolikus szertartást,
sónak, nyálnak, korosmának használatát, de mélységes értelmét
és jelentőségét is kifejti a /cereszfyén mosogatásnak!
Bizodalommal mindenkor óránként szívünkbe foglaljuk az
mi keresztségünket.
És azt mint egy örökös pecsétünket avagy
címeres gyűrűnket, és az nemesek közibe számláló
címerünket
úgy tartsuk, mint kivel az Isten az ő örökös nemesfiai közibe
írt és számlált és kivel ki rekesztett minden hitetlen és istentelen
pogányok közül, kik idvözítő Krisztus nélkül lévén, idegenek az
Istentűi és el szakadtak az ő ígért szent Testamentumánál,
re
ménység nélkül és Isten nélkül élvén e világba, — kinél mi lehet
röttenetesb. — Mi pedig a keresztségben
hit által be oltatván
Krisztusba, Istenvei kezet csaptunk, kötést szerzettünk, magunk
ő alája adtuk, cselédi és házanépi lettünk. Azért mint Krisztus
nak ki 'nyílt az mennyország, így az mi keresztségünk
fölöttis
azon ajtó nyittatott nekünk. (P.II.541b.l.)
Ágendája is ad tüzetes tanítást a keresztyéni
mosogatásról,
majd többféle formulát is közöl. A keresztszülő mindegyikben el-

mondja a gyermek nevében az apostoli hitvallást, bűnösnek vallja
magát és hitet tesz Krisztus megváltásáról. — A lelkipásztor pe
dig, ha az víz nem igen hideg és az gyermek nem igen gyenge:
tetétűl fogva talpig ősse fejére az vizet, halkai cselekedvén és
szavát magyarázván (ha gyenge a gyermek, csak fejét ősse) és
közbe mondja a keresztyéni mosogatásnak igéit. Utána vagy
előtte prédikációt is tehet, majd imádkozik, inti a komákat és
szüléket, hogy gyakran imádkozzanak a gyermekükért és Isten
félelemben neveljék; majd megáldja a kisdedet. —
Érdekes tanítása, hogy kis gyermeket meg kell keresztelni,
ha pogány szülő hozná is. — öreg pogánynak nem használna az,
míg ő maga vallást nem tenne bűnéről és Krisztusban való hi
téről. (Fol. P. CCLXVb. 1.) Egyébként kora felfogása szerint
vallja, hogy az csecsszopóknak is lehet hitek. Tévelygéssel
szólot
tak így, hogy azok az anya szent egyháznak, avagy az ő szüleik
nek, vagy komáknak hitek által idvezülnének, ha gyermekségek
ben meg halnának. (Fol. P. DCXV. 1.) A bábakeresztséget viszont
elveti.
Egyházkelés.

A gyermeksk ülő nők ne siessenek ágyukból felkelni, de tanu
lásért és vígasztalásért, ha az lelki pásztortis meg keresik, jól
mlelik. (Fol. P. LI Vb. 1. L. még P. I . 338. 1.) — Vagy házukhoz
hívassák az Isten szolgyáit és az Isten így éjét hirdessék előttök, avagy, ha szent egyházhoz akar menni, ne álljon az ajtó
előtt, mint ha ördöge volna és a pap kordán vezesse be. (P. I .
370b. sköv.)
Az egyházhoz menő gyermekszülőknek adandó bőséges taní
tást, imádságot és áldást ágendájában közli. Jegyzetben a halva
született, vagy kereszteletlenül elhalt gyermek anyja számára
is ad utasítást.
Családi tanítás, nevelés.

A szülőknek kötelességévé teszi a gyermekek bevezetését
a keresztyénségbe. Miatyánk, hitágazatok, tízparancsolat, ke
resztség, úrvacsora, asztali áldás, reggeli és esti imádság, szép
énekek ismeretére már otthon tanítsák a háznépet.
A gazdák mindennap reá szoktassák az ő cselédeket, hogy
amint az apostoloktól rendeltetett hitünk vallása, azt mindennap
el mondják és níha-níha érteimétis meg magyarázzák a hallott
prédikációkból. Az öreg nép kedig, aki írás olvasó, igen gyakorta
az Üj Testamentumot által olvassa.

És szoktassák a gyermeket korán valami munkácska
ságra is.
Örül, hogy sok helyen a hét esztendős gyermeknek
tiszti, azaz meghatározott házi kötelessége.

fárad
is van
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Testámentumtevés.

A dögös időre való tekintettel megtanítja híveit, olvasóit,
miképpen kell testamentumot tenni?
1. Isten felől tégy vallást ( í g y . . . ) .
2. Temagad felől tégy vallást (így...
és imádság).
3. Házad népét intsed.
4. Házad népének állapatját rendeld el jómódon, hogy meg
tessék, hogy az atya fiúi szeretet meg nem holt tebenned. (P.
IV. 443.1.)
Temetkezés.

Temetőről, temetésről is tanulunk.
A test szenteli meg a földet, nem a föld a testet. Azért min
denütt jó és nem készeríttetnek
sem cinterembe, se templomba.
Mind az által közönséges temető helt szépen és tisztán tartani
illik az keresztyénekhez,
akár városban, akár város kívül legyen.
(P. IV. 446b. 1.)
A temetés ne rác módra, a bánat örömmel elegy legyen.
Szolgádat, koldusodat is kísérd el a temetőbe. Ellenben azok
nak temetésén, kik nem Krisztus tagjai, nem szabad jelen lenni!
Mert Krisztus mondja, hogy a halottak temessék el az ő halott
jukat és semmi társasága nincsen a világosságnak a setétségvel,
az Krisztusnak az Beliállal. — Továbbá az istenteleneket meg
erősítenék az ő hatványozásokban
és az erőtlen atyánk fiait meg
botránkoztatnák,
kiket igen el kell távoztatni. (P. IV. 447.1.)
2

Pásztorok.

Bornemisza egyházszervező munkájának másik főgondja
az igehirdetőknek, prédikátoroknak dolga volt. Az evangéliumi
keresztyénségnek ügye az ő sorsukkal van a legszorosabb
összefüggésben. Ha kellő megbecsülésben részesülnek, ha tekinté
lyük, kenyerük biztos és mindenekfölött, ha tisztüket méltón
töltik be, úgy a megújhodó egyház diadalmaskodik és megúju
lást hoz az egész nemzetnek is.
1

2

P. I I . 59b, 105b, III. 290 b, Fol. L H , CCCCXL1V. 1.
P. I V . 328, 330. v. ö. Fol. P. CCCCCLXIIII. és b. 1.
2

Agendajának végén bensőséges szavai Varinak a lelkésztársaihoz.
Utolsó intések az lelki
pásztoroknak:
Szerető atyámfiai lelki pásztorok, tanuljatok és könyörögje
tek szüntelen, hogy érthessétek meg igazán az Úrnak ki jelentett
akaratjának minden cikkelit. És azokkal mindennap leg előszer
magatoknak prédikáljatok,
magatokat és cselédeteket
szüntelen
oktassátok, feddjétek és vígasztaljátok. Ne rösteljétek az írásnak
olvasását, ne szegyenljetek egy mástul tanulni. Sőt akár mely
igaz mondó gyermecskétülis:
nam et olitor interdum opportuna
loquitur, — csak egy kertész is níha hasznost szól.
Jól eszetekbe tartsátok Szent Ágoston mondását (Ad Auxilium 24. quaest. 3.): Vén és sok esztendős pispek lévénis, csak
egy esztendős tanyító társamtúlis kész vagyok tanulni, mint ad
hassak igaz számot Istennekis, embernekis.
Másis, az ki igaz értelmes és meg ismerte, mely nagy az
emberi romlottság, ilyen; akár mely nagy bölcsnek tessékis, de
ő ő magát igen kicsiny tudományúnak
tartja. Azért
bölcsen
szokták volt mondani, jó pap holtig tanul.
Másodszor ez legyen az fő tisztek, hogy mástis
szüntelen,
szüntelen minden helyen, alkolmatos és alkolmatlan időbe tanyitsanak, feddjenek és vigasztaljanak. De értelmesen, amint
Szent Pál I . Tim. 5.
Kinek-kinek az ő tisztit szép írásbeli bizonyságokkal
adják
jól elejékben, amint ez előbb utói egy níhányat meg
jegyzettünk
miis, és azt egy nihányszor el mondhassák, mind asztal fölött,
mind úton, mind egyéb dolgok között, midőn az község
között
vadnak. Az mellett szép magyarázatot tegyenek az miről kérdettetnek. De ez legyen szokások, hogy menyegzőbe
házasságrúl,
keresztelőbe az keresztségről, betegségnél az betegségről,
egész
ségesnél az egészségről és halottnál az halálról, vitézek
között
keresztyéni vitézségről, kalmárok között igaz kereskedésről
ke
ressenek illendő beszédeket. Kibe az értelmes tanyító szép mó
dokat talál. Az nyughatatlan, kevély és magahányó
csacsogás
kedig mindentül távul legyen .. .
Emlékezzetek
meg, hogy az Úr feltámadása után háromszor
inté Pétert: Ha engem szeretsz, legeltesd az én juhaimot.
Az Szent Péter szavais legyen előttetek I . Pét. 5.
Legeltessétek
az Krisztusnak nyáját, mely nálatok vagyon;
annak gondját viseljétek, nem készerítésből, hanem jó kedvvel
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etc. Ügy mint kik at nyájnak példái legyetek. És mikoron meg
jelenendik az pásztoroknak amaz fejedelme, el vegyétek az dicső
ségnek amaz hervadatlan koronáját.
Erre segítsen az kegyelmes Ür Isten engemis tü veletek
egyetembe, Szent Fiáért, Szent Lelke általa. Kinek legyen tisztes
ség és dicsőség mind örökké. Amen.
Az igehirdetés tisztje.

Bornemisza vallja az egyházi szolgálat isteni eredetét és az
igehirdetői tisztnek Isten üdvrendjébe való tartozását.
E három azért mindenkor együtt jár: az egyházi
szolgálat,
a Szent Lélek és a bűnnek bocsánat ja. Mert az Úr ő maga kö
tötte azoknak, kiket az pásztorságra hitt, az ő Szent Lelkét, hogy
azok által együtt cselekedjék
az Szent Lélek, és az bűnnek
bocsánat ját. (P.III. 161.1.)
Íme az mi gyarlóságunkért
mostis szerzett tanyitó lelki pász
torokat, hogy azok által mintha ugyan tapogatna minketis, mi
dőn az ő tanyítása által Szent Lelkét adja a mi lelkünkbe, ki bi
zonyossá teszen bennünket, hogy Istennek fiai vagyunk. (P.
I I . 129. 1.)
Ennek a bűnt bűnnek nevező kötelességnek következményeit
jól ismeri Bornemisza:
Sok urak, nemesek és községek ilyek most, hogy fülök visz
ketvén, kelletlenül hallgatják az Isten Igéjét és válogatnak az jó
tanítókban, kik nekik beszélkedjenek.
(P. III. 301b. 1.)
Az hívek futnak a lelki pásztoroktól, ha pedig hozzájuk mennekis, kérik avagy fenyegetik, hogy el menjenek az ő tartomá
nyokból. (P.V.öb.l.)
De azért nem szűnik tanáccsal szolgálni:
Ha prédikátor vagy, járj el csak híven az Isten Igéje hirde
tésében. Mondd ki az igazat, ne félj senkitűi, Istennek gondja
leszen a te oltalmadra és életedre. (P. II. 368.1.)
Alapvető összefoglalását adja Bornemisza az igehirdetők tisztjének az
ünnepszentelésről
szóló fejtegetésében:
Az ünnep szentelés lesz az igaz tanyítónak
és az jámbor
hallgatónak
általa. Midőn az lelki pásztor igazán hirdeti csak az Istennek akaratját, az
tudatlant oktatja, az meg keseredett szívűt vigasztalja Istennek
ígéretivei,
a szent mosással és szent vacsorával; és midőn az vakmerő gonoszt meg
feddi Istennek fenyegetésével;
midőn imádkozik
és hálákat ad mindene
kért. Így midőn az község messzeis meg keresi az Istennek Igéjének
hall
gatását, hogy meg keseredett szívét vígasztaltassa
és gonoszságba
be me
rült erkölcsét
meg jobbítsa
Istennek ismeretibe, isteni félelembe,
sze-

tetetbe, bízodalomba
és tiszteletbe inagát építse és az örök életre
meg
tartsa. Ezekről
ím nyilvább szólok
mégis.
Az lelki pásztornak
egyik dolga az: hogy az ünnep nap Istennek
igéjét tisztán hirdesse, amint az prófétánál
mondja az Ür Isten:
kiálts,
meg ne szűnjél. Te embernek fia, én tégedet őr állóvá töttelek, hogy hall
ván az én szájamból
az Igét, én helyembe intsed őket. Ha te meg
nem
mondod, hogy az istentelen el távozzék
az ő úiitúl: az istentelen ugyan
meg hal az ő istentelen életéért. De ennek vérét a te kezedből kérem elő.
idvezítűnkis
ezt parancsolá:
prédikáljatok
pönitenciát
és bűn
bocsánatot.
Szent Pál: Légy érötte alkalmatos és alkalmatlan időbe, feddj és dorgálj,
ismét: Vigyázzatok
magatokra és az egész nyájra. Ezekre noha minden
nap köteles,
de kiváltképpen
bizonyos ünnep nap nagyobb
alkalmatos
sága vagyon. Azért az községis erre reá vigyázzon,
hogy az lelki pász
tort meg kéresse, hogy tudatlanságába
magát oktassa, el
tévedettségébe
jó útba hozassa, kételkedőségébe
bátoríttassa,
gonoszságából
meg
jobbítsa,
meg keseredettségébe
bíztattassa.
Másodszor az igaz tanyító az ördögtűi meg kötözteket
meg oldozza,
a mint Urunk mondja: valakiket e főidőn meg oldoztok, oldozva lesz
nek mennyországbanis.
Az az a Krisztus érdeme által hirdesse az Isten
hez térőknek
bűne bocsánatját,
mint Urunk monda amaz bűnös
aszszonynak, az te bűneid meg bocsáttatnak
te neked. Ezeket meg
gyóntassa,
az az az ő bűnökről
vallást tétessen és az bűnért való fizetését
és elég
tételét
Krisztusnak
hirdesse. — Azért az községis,
miért hogy minden
szempillantásba
el esik és vétkezik, istent mindennap meg kövesse, a mint
a Mi Atyánkbanis
tanyíta Urunk, hogy mondjuk: bocsásd meg a mi bű
neinket. De kiváltképpen
ünnep nap az egyházi embertis meg
keressük,
hogy ő előtte vallást tegyünk bűnenkről
és ő tűleis vigasztalást
vegyünk
és az Isten Igéje által meg
oldoztassunk.
Harmadszor az egyházi ember kiváltképpen
ünnep nap az szent gyü
lekezetbe szolgáltassa
az keresztségét
és Ür vacsoráját, hogy az kik bűnbe
születtek,
azokat újonan szülje az Krisztus
vére és Szent Lelke
által.
És mégent
az újonan születetteket
és meg éhezülteket
étesse az örök
életre az Krisztus
teste és vére által. — Az községnekis
ezekre nagy
gondjok legyen, hogy ezekbe gyakorta meg keresse az egyházi
szömélyt.
Negyedszer gyors legyen az egyházi személy a kicsínyeknekis
tanyításába, kiktül renddel el kérdezze az keresztyéni
tudományoknak
funda
mentumát,
az tíz parancsolatot,
az hitnek
vallását,
az
imád
ságot,
az keresztségét,
az Ür yacsoráját,
asztali
áldást,
reg
geli és estvéli
imádkozást
és
hálaadást.
Az községis
az több tanúságokkal
elegy ezekreis reá
készerítse
minden háza népét. így Urunkis az kicsinyeket
hozzája híván és kezét
reálok tévén meg áldá őket.
Ötödszer,
noha mindennap méltó öszve gyűlni létániára, isteni di
cséretre,
éneklésre
és mindenekért
való imádkozásra,
de kivált
képpen
ünnep nap, mindnyájan
öszve gyűljenek,
hogy közönségesképpen
könyö
rögjenek
az Ür Istennek minden szükségekről
és minden el vött
jóról
hálát adjanak az Ür Istennek. Térdre esvén és kezeket fel emelvén, amint
Szent Pál tanyít /. Timoth. 2,

Hatodszöf
äz egyházi ember ígéri eí távoztasson
lakodalmat,
játé
kot, mulatságot,
hogy tőle példát ne vegyen az község semmi
hitságra.
Azért kivált képpen ünnep nap reggeltűi fogva estvéig csak isteni szolgá
latba legyen foglalatos, amint Timotheust inti Szent Pál I . Timoth. 4.
így az községis
egyik az másiknak
gyen, azért hova bölcsebb vagy, annyival
szolgálatba.
(P. I I . 58. sköv.)

minden jó épületbe
példa le
inkább jelen légy minden isteni

Bölcs szavai vannak az Ige szolgálatának kegyelemközvetítő
sajátosságáról:
Mostis ilyen lassú és csodálatos minden dolgában az Krisz
tus; sok egyházi szolga vagyon, a ki mikor keresztel, avagy az
Úr vacsoráját
osztogatja, avagy az Isten Igéjét prédikálja, ő
magok ezeknek semmi ízit nem érzik, mint imez szolgák, a kik
az vizet merítek, az násznagy kóstolásából veszik eszekbe az
bort, — azon képpen az tanulóknak lelki csendességekből
veszik
őkis eszekbe, az Ür Isten mely nagy dolgot cselekedett ő általok.
Sőt minthogy senki nem látta, az víz mint változott át borrá,
így egyink sem láthatja, mit cselekedik az Úr az köröszt víz és
az vacsora felett a szívekbe, hanem az hívek jól érzik az ő szí
vekbe azoknak édességeket. És amint csak lassan, lassan terjed
ki az Krisztusnak ismereti az szolgáknak szava által, így mostis
naponként csak lassan, lassan jutunk az ő Szent
Felségének
nyilvább, nyilvább ismeretire és ő benne való lelki bizodalmunkra.
(P. I I . 87b. 1.)
Becsültetésük,

éltetésük.

Állandóan küzd azért is, hogy a prédikátoroknak szegény
sége és anyagi függősége ne ártson tekintélyüknek:
Ne tartsuk semminek a rosszas köntösű embereknek szol
gálatját, hanem mind házunk népével és minden alattunk való
emberekkel Krisztus parancsolatja
szerint tanuljunk ő tőlük,
hallgassuk őket és az ő köteleket és oldásokat ne tartsuk semmi
nek, ha Istennek Igéje szerént cselekesznek. És az ő szükségekre
valótis ne tagadjuk meg tőlök, amint Urunkis meg hagyja, hogy
ajándékot vigyen fel neki a bélpoklos. (P. II. 132.1.)
Mint a jó juhok a pásztorokat
tejekkel, vajokkal, sajttal,
gyapjúval legeltetik, így meg kívánja az Krisztus az ő pászto
rainakis éltetéseket, mert méltó az béres az bérire. (De ők min
den hasznok felől csak az egy Krisztushoz való
szerelmekre
nézzenek!) ( P . I I I . 176b. 1.)

m
Ruháinkot az ő szamaraira kely terítenünk:
az ő szegény
terehhordó prédikátori, kik nyögnek és fáradnak éjjel és nappal
az Krisztus hordozásban és tanításában, jó kedvvel kely legel
tetnünk. (P.I.X.l.)
Az ilyen figyelmeztető szóra felette nagy szükség volt, mert
az egyházi vagyon szekularizációja nagy mértéket öltött s a plé
bániák ingatlanainak és jövedelmeinek lefoglalása a prédikáto
rok létalapját fenyegette, illetve exisztenciálisan fontossá tette
az egyházi adózás hűségét.
Urak, nemesek gonoszbak (mint az ítéletvégrehajtó kato
nák), kik az egyház jövedelmét el ragadozzák és nem éltetik a
pásztorokat. (P. II. 696b. 1.)
Különösen a patrónusokat nem szűnik buzdítani, hogy az
igehirdetés, oskola és ispotály szükségeit, mint jó sáfárok, szí
vükön viseljék. (Pl. P. III. 4b. sköv.)
Urak és nagyasszonyok között akadt nem egy, ki ebben ki
is vette részét, de a szükséglet ennél sokkal nagyobb lehetett,
mert a korholó beszéd egyre visszatér a színmutató
keresztyé
nek ellen.
Még azokis, kik az igaz keresztyéni nevet viselik, császárok,
királyok, urak, tiszttartók, polgárok, községek igen kevés gondot
viselnek arra, hogy az Ür Jézus Krisztus Evangélium ja köztük
igazán prédikáltassék.
Sok város, falu veszett dolognak tartja,
amit lelki pásztorára avagy oskolabeli tanulókra költene. Az
urak, nemesek, tiszttartók nem hogy egyházra, ispitálra, úton
járók szállására gondot viselnének, de egyníhány fő urakat
ismerek, kik még aztis maguknak foglalták, az mit a régiek röndeltek az félére. (P.V.614.v.ö.Fol.P.CCCLXXXVIIIb.)
Hol kicsoda, ki most árvákra, rabokra, betegekre, mezíte
lenekre, váras, ország oltalmára, adófizetésre
annyit
költene,
mint régen az fa képek aranyoztatására,
oltárok és papok bár
sony oztatásár a, gyöngyöztetésére.
(P.V. 396.1.)
Sokan vadnak, kik tíz, húsz pénzeket nagy panasszal adják
az ő egyházi szolgajok tengetésére, de egy forintjátis jó kedvvel
issza meg az ő dőzsölőivel. Sokan vadnak az urak, nemesek kö
zül, kik száz, háromszáz forintjukat csak mulatság örvivelis köl
tenék az ebeknek való lovakra és az molynak való
öltözetekre,
avagy torkosságra való vendéglésre. Azonban nagy könyörgésekkelis nem hajhad arra, hogy az ő szegíny. nevendéken
jobbá
gyinak tanuló árvákat nevelne leikök épületire. — LovászoÁ-,
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kolcsárok, szakácsok, virrasztójok,
vigyáznak. (P.III.23.1.)

hogy el ne fogyjon, arra igen

Pótoltatásuk.

íme a lelkészi utánpótlás gondja, amely az előre látó super
intendens lelkét ugyan megüli!
Ha ő maga személyi kiválóságánál, sógorságánál, vagy szár
mazásánál fogva kiváltságos helyzetben is volt, aggodalommal
kellett látnia, hogy az úri rend meg a vagyonosabb polgárság
fiai mennyire kerülik a lelkészi pályát.
Az prédikátorokat
és azokat, kik igaz tanyítók
akarnak
lenni, röttenti az ördög sok háborúságval, szidalomval és sze
génységvei, hogy fel ne vennék az prédikátorságot.
(P. I I . 367.1.)
Bezzeg, midőn az úrfiakat avagy nemeseket gazdag pispekségvel kínálnak, egynehányan fel veszik az uraságért a papsá
got. Kik az papsághoz csak egy szálat sem tudnak, de az jöve
delem kívül, ha valamely nemes ember Krisztus prédikátora lenne,
azt mindenek csudálnák. És midőn még az Isten Igéje tanuló
nemesekhözis avagy urakhoz egy gazdag, bálványimádó pispek
menne, annak az ő gazdagságáért sokkal nagyobb
tisztességei
tenne, hogy nem mint egy rosszas köntösű Krisztus
prédikátorá
nak, ha szinte Szent Péter,, Szent Pál, vagy ő maga Krisztus
Idvezíténk házához menneis. (P. II. 379.1.)
, A nemes nép és polgárok közül száz közül alig válik, ki
fiát prédikátorsága
tanyíttatná, — pispekségre
sokan válnak.
Hanem holmi el vetett nyomorultak közül szedeget a Krisztus
magának való szolgákat, mint az apostolokis voltak. (Fol.P.
DCXLIV. 1.)
Eltartóik.

Amint az alsóbb néposztályok adják a jövendő prédikátor
nemzedék zömét, úgy ugyanez a réteg bizonyul a legmegbízha
tóbb anyagi támogatónak is az igehirdetők szükségleteivel
szemben.
Lám a sirató asszonyok sem papi fejedelmekkel, sem az
balgatag csúfoló községvei nem gondolnak. Hanem mindazok
eilen ugyan rajok erősödnek, hogy az pecsétes koporsót meg
nyissák és az ő édes Mestereket meg kenjék. Nem kicsiny lelki
erősség ez ily gyenge asszonyokba, kit nagy erős férfiakis nem
mertek volna műelni. Amint mostis sokan lapagtatják az Ürnak
Igéjét: az urak, nemesek, kazdag polgárok, — azonban az kis-

dedek és csecsszopók vallást tesznek az Úrról. így sokan oskola
mester és lelki pásztor tartásra az kazdaga kéméli
két-három
forintját; de az szegény ivei alamizsnálkodtat
az Ür falatonként
nekiek. ( P . I I I . 115b. 1.)
Egyházfegyelem.

A pásztorokat tehát lássa el a gyülekezet, hogy anyagi
gondtól mentesek legyenek. Amellett pedig vesse alá magát
fegyelmezésöknek is.
Az prédikátorok
feddjenek, dorgáljanak, szót nem fogadót
átkozzanak, míg meg nem tér. (P. I I . 226.) Mellettünk azonban
ítélő assessorokis legyenek, kiből az község nagyobb bizonyságot
vegye. (P. I I . 17.)
A prédikátor az Igével feddjen, azután egynéhány Isten félő
igaz tanyító személyek ítéljék meg a meg nem férőket, végül
pedig a világi fejedelmek mind tűzzel, vízzel, kővel, pálcával,
vesszővel feddjék őket. (P. II. 226. sköv. 1.)
Itt látjuk tehát az egyházi bíráskodásnak elemeit: Első
fokon a gyülekezeti pásztor ítélő assessorokkal, másodfokon
néhány istenfélő igaz tanító személyek, tehát papi szék, hogy
azután végső fokon a megátalkodottat átadják a bracchium
saecularenak. Mert Isten két féle büntetőt adott itt ez világonis:
egyik az lelki pásztorok, másik az fejedelmek. (Fol.P.CXVI.)
A középső fok illetékes a házaságbontás dolgában: 1. pa
ráznaság, 2. erőtlenség a férfi részéről, 3. a másik fél elszökése
eseteiben. (Nem válóok betegség, fogság, morgóc, gyilkos szán
dék.) De válás csak jámbor egyházi emberek és istenfélő polgá
rok hírével mondható k i .
Arra a kérdésre, hogy parázna félnek micsoda büntetése, így
felel meg: Egyházi ember egyébvei nem büntetheti, hanem átok
kal és hogy az hívek közül ki rekessze. — A fejedelem pedig
tartozik e világ szerént is megbüntetni. (P. II. 119.1.)
1
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(P. I I . 117. sköv.) Érdekes, hogy akkor, amikor a házasságtörésért
járó b ü n t e t é s lófarkon hurcoltatás és akasztás, Bornemisza ilyen felfogást
is vall: Midőn jeles, jámbor prédikátort,
vagy jó poigárasszonyt
parázna
ságba találnak, talán elég büntetés volna, ha csak egyszer vagy
kétszer
sújtanák az prenger alatt. (P. I I . xij.)
Rokonok házassági akadályáról is hallunk: nem vehető feleségül öz
vegyen maradt sógornő, sem unokatestvér ötöd-hatodízig: A te onokád
onokája leányát
az te bátyád onokáiának
onokája fia feleségül
veheti
az ország törvénye szeréntis, jóllehet az Isten törvénye szerént csak másodízenis az atyafiak feleséget vöttek. (P.II.94.sköv.v.o.Fol.P.DCXXV1I.1.)

Gyűlések.

Hogy a prédikátorok ezt a felette felelősségteljes és magas
követelményű hivatást betölthessék, tévtanoktól megőriztesse
nek, gondoskodni kellett továbbképzésükről, kölcsönös támoga
tásukról, központi irányításukról is.
Ezért az egyházi szömélyek önköztekis sokszor öszve gyűl
jenek és egymással közöljék azt, amit tanítnak; és alázatos sze
retettel lássák jól meg, mint illjék az ő tanítások az Ür igéjével,
hogy valami hamis tanítók ne támadjanak közöttek, amint még
az apostolok közöttis
támadtanak
némelyek. (I. János 2.)
(R IL 17.1.)
Nehézségek,

kísértések.

Gyakran olvasunk buzdító, megértő szavakat a pásztori
hivatásról.
Mely sok nehézség az igaz pásztorságba, kit meg győz a
a szeretet! (P.III. 176.1.) — Legyenek hűségesek szolgalatjukban.
(P.V. 101.1.)
Jól ösmeri a hivatásnak különleges kísértéseit: A prédikáto
rokat és egyéb bölcs és írástudó népeket szokta az ördög ezzel
gyakorta kísírtgetni, hogy ő magokat másnál bölcsebbnek állíta
nák és még az prédikációtis úgy szabnák, hogy azból az ő bölcs
voltokat mutogatnák. (P. II. 369b. 1.)
Az prédikátor tekintse meg magát, midőn szépen
ejtötte
az prédikációt,
mindjárt
kevélyködik
utána, hogy ő jobb
prédikátor
másnál.
Ha kedig valahogy oly módon
prédi
kálna, hogy nem sokan dicsérnék ékes szavát, tehát azt igen szé
gyen//', — ha kedig dicsérik, tehát azban ugyan fel fuvalkodik.
(Fol.P.CCCCCVIII.l.)
Különös kísértés ez olyannak, ki bölcs, jó görög, zsidó, deák,
nagy tudományú, nagy eszű ..., — ki császárnak, avagy fővárasnak prédikátora, avagy hallják, hogy főhelyen: Parisba, Bono
niába, Wittenbergába tanult; ha igen versatus, jó dialecticus, stb.
(Fol. P, CCCCLXIXb. 1.)
Ugyan prédikátorokis, bölcs írásolvasókis sokan meg bolon
dulnak ez világnak csalárd mutogatása miatt. Kik annyira reá
édesednek, hogy ehhöz képest semminek és ízetlennek
tetszik
az Istennek Igéje még nekikis. (Fol.P. CXXXIIb.l.)
Ezek tapasztalatok, amelyeket részben önmagában is ér
zett, — részben pedig főpásztori tisztében bizonyára sokszor
láthatott.

Több ízben fakad ki az ellen a nyilván nem elszigetelt jelen
ség ellen, hogy a prédikátor egyéb szervitori szolgálatot vállal,
sőt arra, bizonyára a nagyobb jövedelem vagy hatalom ked
véért, teljességgel át is pártol.
Az egyházi népek ne átsák ő magukat azba, kire nem bocsát
tattak, hogy tanyításokat el hagyva udvari katonaságot
űzné
nek ..., hanem az ő tisztek szerént nagy híven és igazán szol
gáljanak az Ürnak. (P. III. 158b. és Fol. P. CCCXIIb. 1.)
Bűnök.

Egyéb lelkipásztori mulasztások számbavételénél egyre éle
sebb lesz hangja.
Még az mi prédikátorinkis
ezek után kezdtek indulni, mert
az ördög mint az sivó oroszlán sohol nem nyughatik, keres azért
köztökis, kiket el kaphasson. Mert őkis immár csak azon egy ez
világi haszonra és jövedelemre lettek figyelmesek; ahol azt isme
rik haszonnak lenni, ott, hogy békével meg maradhassanak, nem
feddik meg az ő hallgatójoknak
vétkeket, nem kiáltják alkalma
tos helyen sem az pönitenciát, sem az Evangéliomot, mert a kik
ő nekik hasznos barátjok, azok akár mely bűnt műeljenekis,
ott
csak Evangéliomot,
csak vigasztalást pönitencia nékül hirdet
nek, azok környül csélcsapván, hízelkedvén
és
hazudozván.
Viszontag, az kik ő ellenek valamibe vétenének, azoknak átkot,
panaszt és rágalmazást szólnak, el hagyván az pönitencia mel
lett az Evangéliomot. Az kik kedig szegény beteg, szegény fog
lyok, vakok, bénák volnának, nem mennek azok házához vigasz
talni, hanem a kazdagoknak házokhoz és az féle betegeket örö
mest meg látnák, ahol nagy hasznot látnak. De még ezek felőtt
ez félékis vadnak, akik értvén, tudván, oltalmazzák az régi undok
ságoknak maradékit, az fa képeket, az oltárokat, az ostyát, az
mise köntösöket,
nem egyébért, csak hogy békessége és jöve
delme helyén maradjon. (P. III.65b. és Fol. P. CCCCIX.)
Sok prédikátorok
el tunyulnak az ő tisztekben, kik nem az Isten
tisztességéiért
és nem az község
lelki épületiért,
hanem csak az fize
tésért, mint a béres szolga, vötték fel az prédikátorságot
és
szokásból
níha-níha prédikálnak
ásítva és kelletlenül.
De hogy szüntelen
való szor
galmatossággal
tanyítaná,
intenéis, feddenéis,
vígasztalnáis
hallgatóit
és
igaz hitbe és jó erkölcsben
jobban-jobban
erősítené
őket, arra nincs
gond jok, hanem még az tanyítás köztis csak takarásra, lakásra
vágyódik
és mihent le száll prédikáló székiből, ottan őis ez világi életet űzi: együtt
dőzsöl, együtt vásároskodik
vele, sőt némely szemptelen trágár
módjára
tréfál, jádzik,
táncol és dúskál vélek, ki miatt a népis el idegenül
az

Istennek Igéjének
gyakran való tanulásaiul,
az sakramentomokkal
való
éléstűi, az szüntelen
való imádkozástúl
és minden jó erkölcsiül.
Ezt lát
ván sok istenfélő hívek mind hallásra, mind hátuk megett sokképpen
panaszolkodnak
reájok és Istenhözis
kiáltnak
ellenek, hogy adna más sá
fárt hely ettek. (Mely panaszt meghallgat Ő Felsége és ahol éhezik
az
ő Igéjét, azok közül ki rántja efféle gonosz sáfárokat. A mint látjuk, hogy
nyolc vagy tíz esztendő
által egy níhány prédikátort
helyekből
ki ta
szigál Isten, vagy az ö magok gonosz sáfárságokért,
vagy az
község
kelletlenségéjért
az ő fgéjéhöz.)
(Fol. P. CCCCLXXXVb.)

— Könyörögjünk
mimagunkért az Ür Istennek, hogy Szent
Lelkének általa gerjessze fel az mi szívünket, hogy az ő Szent
Fiát igen szerethessük és az ő Szent Igéjét ugyan valóba fogad
hassuk és annak általa az örök életre juthassunk. Mert röttene
tes és iszonyú vétkek, az (Jeruzsálem pusztulása korabeli) zsidó
kéhoz hasonlatosok kezdenek mi köztünk lenni. Az élő Istennek
édes tanyítását el kezdjük unni. Az írástudók eszesnek vélvén
magukat, azt sem hallani, sem olvasni nem akarják, hanem csak
lakást, frisséget és telhetetlenséget
űznek, ha hallnakis, fanyalkodnak felötte, mint az meg tölt és hízott gyomor az étek
felött. Az község vagy hitságot űz, avagy csak szunnyadoz és
ásít rajta és el kábul felötte. Sehol semmi józanságot, semmi
igazságot s alázatosságot nem kezdenek látni. Az
prédikátorok
mint az Baal papjai oly torkosok, telhetetlenek kezdnek lenni,
buják, frissek, táncosok, játékosok, a vének el bolondulának, az
ifjak meg el latorodnak. Ki miatt ím országunkis úgy kezd járni,
mint sidóság. Azért ez után félő, hogy az örök életnek
tgéjeis
el vétetik tőlünk és ha meg nem térünk, mindnyájan
el kell
vesznünk.
Bizony kemény és bús beszéd ez. A rajzolt kép meg valóság
gal megdöbbentő.
Nem szabad elfelednünk, hogy ezidőtt már évtizedekkel túl
vagyunk a reformáció első lendületén, az Evangélium iránti első
szerelemnek idején. Bizonyos elfáradás korszaka járja, amelyben
e nyugati tájakon Bornemisza magányos óriás, kinek alig akad
egy-két hozzá mérhető munkatársa. Ujabb általánosabb elmélyü
lés és lendület csak a századforduló táján mutatkozik megint, az
eszmélkedő és akcióbalépő római katolicizmus visszahatásaként.
1

A helyzet tisztánlátása érdekében érdemes számba vennünk, hogy
miképpen ítéli meg a maga p a p s á g á n a k dolgát Bornemiszának egyetlen
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R. IV, 70 és i i . a. Fol. P. CCCCCIb. L. még P. I I . 406b., 111. 65., 2581.

hozzá méltó ellenfele: TELEGDI MIKLÓS. — 1577-ben megjelent ellenpostillájában ezt írja:
Mostis mit látsz a mi Urunknak mezejében?
Vájjon a mi rajta
nőtt,
hányadrésze
annak búza? Nem de tévelygésnek
és bűnnek
konkolyával
rakva? Bizony ez mostani időben kevés jó vagyon ez világon, de sok
gonoszság.
Ki oka annak? Meg mondom, mert készerét engemet az én
hivatásom
meg mondani, noha nem örömest
mutogatnám,
ha egyéb le
hetne benne, az mi magunk szégyenünket.
Az mit mondok peniglen, úgy
mondom, hogy inkább akarnám,
ha hamis volna, de netalán igaz fog
lenni: Mi, mi, az az a pispekek, papok, egyházi szolgák vagyunk
nagyrészére oka, hogy ennyire el áradott köztünk
az sok tévelygés,
eretnek
ség, bűn és minden gonoszság.
Mert az mi az mienk, azt keressük,
nem
azt, ami az Krisztusé.
Hogy ez így legyen, az mi tulajdon cselekedeteink bizonyétják:
mert
ez világi dolgainkért
és hasznunkért
minden munkát, fáradságot,
gyűlöl
séget örömest felveszünk,
akárkivelis
szembe merünk menni, de az Krisz
tusnak szent vérével meg váltott lelkekért,
ebbe semmit sem
mivelünk
Ha valaki dézsmánkat
vagy egyéb jövedelmünket
illeti, az ellen minden
mesterséggel
készek vagyunk állani és tusakodni: örömest
ki vonsszuk
ott mind az két kardot. Ha az excommunicatio,
kit gyülekezet
kívül ve
tésnek vagy átoknak hívnák, nem fog, — ez világi erővel,
hatalommal,
és üstökvonássalis
készek
vagyunk oltalmazni az miénket.
Senkit
nem
nézünk
ott, senkire semmi tekintetünk
nincsen, nem félünk
senkitűi,-az
időnek
háborús állapatjával
sem gondolunk.
Ingyen mikor látjuk,
hogy
az farkas az Krisztus juhait ragadozza, azzal keveset, vagy inkább sem
mit nem gondolunk. Sok felé és sokképpen
való tekintetünknek
kell lenni.
Vetjük az időnek esze vesztét és háború voltát. Vetjük, hogy ha imennek
vagy amannak kedve ellen szólunk,
több gonosz következik
belőle.
Sok
mentséget
találunk magunknak. Csak tejére, gyapjára viselünk gondot az
juhoknak, ű magokra semmit nem. Sok vagyon közülünk, ki csak azt sem
tudja, ha vadnak-e, vagy nincsenek juhai, de ha azt tudjais, soha talám
egy igét sem szólott nekik az Istennek útairól és az lelkeknek
idvességérűl, mindazáltal
csak nem vérrel fejeti ki szegényeknek
tejeket és csak
nem bőröstűi vonatja le gyapjokat. Soha nem érkezünk hozzá az nagy sok
gondtúl,
hogy az juhokat meg látogassuk,
de számot vetni róla,
végérc
menni, beadták-e mind az jövedelmet
az juhok, vagy nem, — ahhoz hozzá
érkezünk.
Magunknak, hasunknak, erszényünknek,
(hogy a többinek
békét
hagyjak) eleget vigyázunk,
de az juhoknak aluszunk. Nem csuda azért, ha
az Ür mezejének
mivesi aluván, az konkoly fel nevekedik. (Telegdi: P. I .
299. sköv. 1.)

E kornak igazi nagyjai nem dicsérik és tömjénezik pártju
kat, hanem ostorozzák és a hibát elsősorban legszorosabban vett
portájuk táján keresik!
Jellemző reformátor! elv, amelyet Bornemisza is hangsúlyoz,
szemben a szekták ellenkező felfogásával, hogy a pásztorok
élete nem lehet mértéke tanításuk igazságának. (Máté 23, 2—3.):

A tanyítót tanyításából, az jámbort jámborságából, az latort
latorságából kell meg ismerni. Azért a ki igazat tanyít, igaz ta
nyító az. Ha szinten gonosz életű volnais, csak igazat mondjon,
ugyan igaz tanyító az. Sokan vadnak, kik kívül nagy szentséget
mutatnak az hamis tanyítók, de azokról azt mondja
Idvezíténk,
hogy juhoknak ruháiban jőnek, de belől ragadozó
farkasok.
(P.III.285 .1.) Tehát a jó tanyító gonosz életűis lehet. — Ha
azonban ezek meg nem térnek, nem mehetnek be a mennyeknek
országba. (P. III. 282 b. 1.)
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Egyházvédő.
A reformáció szellemi önfenntartásához szükségképpen hoz
zátartozott a vele ellentétes irányok ellen folytatott küzdelem.
Bornemisza elszántan harcolt mindazokkal, akiknek a Szent
íráshoz való viszonyát nem tartja megfelelőnek.
Szellemesen jegyzi meg, hogy az törökök meg vetötték mind
az egész Szent írást, mind az Ó Törvént, mint az Üj
Törvént...
Az sidók az Ó Törvént mint ha szeretnék és az Üj Törvént, az
Evangéliomot meg utálták. De miért hogy az egyik az másikkal
jó és egyik az másikat magyarázza,
azért nagy
tévelygésben
vadnak az Ó Törvénnek értelmében ... Az pápaság mind az ket
tőt vallja, de az Óból újat, az Üjból ó törvényt fordított...
Az
kétszer keresztelkedők
nem elégedvén meg Istennek ki adott
Igéjével,
álmokkal,
angyali látásokkal
és isteni
jelenésekkel
akarják erősíteni az ő magoktúl gondolt tudományokat.
De az
Isten senkinek nem szól különbet az ő ki adott Igéjénél.. . Az
egyéb eretnekek forgatják erősen mind az két írást, de cson
kán, bonkán és szántalan nagy álnokságval beszélik azt. Kinek
fejét, kinek lábát szakasztják, kit fejbe, kit farkba harapnak és
tisztán, igazán nem mondják ki, mint írva vagyon. (P. I I I . 289 .)
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Pápások.

A római katolicizmussal való megütközés elkerülhetetlen volt.
Az evangéliuminak elismert igazságokat hirdetni kellett s mindazt,
ami ezeknek útjában állott, lehengerelni érveléssel, vagy nevet
ségessé tétellel, vagy akár ócsárlással is. Bornemisza nem tagadja
meg ebben korát, mégis megállapítható, hogy mind ő, mind
ellenfele, Telegdi sokkal mérsékeltebb, fegyelmezettebb hangot
használnak, mint akár a kelet-magyarországi polemikus kortár-

sak (Melius stb.), akár pedig a XVII. század hitvitázói, Páz
mányt is beleértve.
Polémiák.

TELEGDI egyhelyütt nem minden alap nélkül megjegyzi,
hogy eretnekek prédikációjuknak
nagyobb része gyakrabban az
pápárúl, kardinálokrúl, papokrúl, barátokról, apácákrúl vagyon.
— Tanítványaik is csak erről beszélnek. (Telegdi: P. 1.436.1.)
Bornemiszára ez azonban alig áll. Nála a polémia nem ön
cél, inkább csak illusztráció. Egy lélegzetre említ pl. mindenféle
bálványimádást:
Ez sok féle lehet. Olyat hinni istennek, ki nem Isten. Mint
kik Baalt imádták, kik csinált képet. Kik magukat imádták, mint
Alexander, Caligula, kik külső jelt: tüzet a perzsák, az
kenye
ret a pápások.
Kik Jupitert, Pallast, az bölcsességnek
istenét,
Marsot az hadi istent, Larest régen, most Szent Györgyöt
az
vitézek,
Szent Förencet
az barátok,
Katalint
az deá
kok, Apai int az szemfájók
etc. (P. V. 191b. 1.)
A reformáció hitigazságait fejtegetve, olykor egészen hig
gadt a szembeállítása:
Az pápások régen és mais tanyítnak, hogy jóllehet a Krisz
tus nyitja meg mennyországnak
kapu ját, de azt mi cselekedeteink
kel érdemelnük. Kik imíly formánis szólnak: hogy a hit viszen
az örök élet útára, az reménség kedig által viszen rajta az sok
háború alatt, de az szeretet ugyan be viszen. De az Evangéliom
éppen csak az Krisztusnak tulajdonítja mind eleit, utói ját idvösségönknek, mind az utat, mind az be menetelt, Krisztus mondása
szerint: Én vagyok az út, az igazság, az élet, senki nem megyén
az Atyához, hanem csak én általam. (Fol.P.CCCCCXXXVb.l.)
A hit által való megigazulás tanát tárgyalva, másutt is egész
tárgyilagosan fejtegeti, refutálja a pápásoknak hat ellenve
tését. (Fol.P.CCCCLII.)
De nem mindig védi ilyen csendes hangon a reformációnak
e központi jelentőségű meglátását:
Az pápaságis, noha színvei az Krisztus nevét viseli, de szíve
ő nekiis rakva sokféle gyolkossággal
Krisztus ellen és valami
kor hozzáfér, őis öli mindazokat, valakik csak egyedül az egy
Jézus Krisztus halála által hirdetik az bűnnek bocsánat ját, nem
az ő miséjek, bölcső jok, zsolozsma jok, indulgenciájuk,
kuklyájuk, klastromok, káptalanságok által. (P. V. 613b, 1.)

Nem szűnik hadakozni a különféle szertartások és szokások
ellen:
Óh átkozott
csavargás:
Misében való áldozatok, lélekváltságok,
házasságnak és éte
leknek tilalma, étel, búza, víz, só, gyertya, berke és hamu szeníelések, bálványok előtt való tiszteletek, — kuklya,
koszorós
ágy, pilis, fakép ..., papruha, oltár, kokonya, bócsó, — erdőbeli
lakás, csúf ruha, bársonyba öltözött mise, sok gyútott
gyertya,
viaszból őtött kéz, láb, és ezer féle bolondság, — mintha ezis
mulatsága volna a Szent Léleknek.
Ördög találványai lelkek és oltárok szentelése, harangnak
keresztelése, víznek szentelő hintése, pilisnek nyíríse,
olajozás,
az kakonya és berkebabonázás. (P. II.637.1.)
Bálvány imádók és hitetlenek, kik az Istent kötelezik helyhöz, avagy akármihöz oly hoz, kit ő nem parancsolt, kihez ő ma
gát nem kötelezte, mint kik bolcsóra járnak Jeruzsálembe,
Ró
mába, Lorétába, Compostellába,
imez-amaz klastromba, imezamaz oltár és kép előtt; mintha Istent ezeknél inkább meg talál
hatná, ezeknél inkább meg hallgatná. Régen kötelezte magát az
jeruzsálemi
templomhoz, de csak Krisztusig...
— Így mostis
kötelezte magát az keresztvíz mellé és az Úr vacsorája mellett,
de e móddal, ha úgy élnénk vele, amint ő röndölte.
Azonképpen
az igaz tanyítókhozis.
De Rómához, az bálványozó
papokhoz
stb. nem. (P.V. 192.1.)
Akik által az igazságnak úta káromoltatik és telhetetlenségből maguktúl talált beszédekkel kereskednek, mint bócsós levél,
purgatórium, Szent Péter kordája, Bódogasszony öve Rómába.
(P. I I . 180b. 1.) Vagy az pápaság, szarándok bolcsójárás,
barát,
apáca, áldozó pap, jezsuita szerzet, olvasón való imádkozás stb.
(Fol.P. CXXIb.l.)
Mit gondolsz, midőn császárok, érsekek és nagy urak sok
lobogó gyertyával és bömbölő zöngéssel fel öltözeti csúf ruhába
az parázna papok áldozzák az Maozint, kiről Dániel prófétála, az
gyanánt, hogy Istent tiszteljék vele. — Mennyi
bolondságot
lehellék az ördög beléjek az Krisztus áídozatjának
kisebbítésére.
^ Mindettől a Krisztusnak egyedüli váltságszerző jelentőségét
félti, minthogy az pápaságnak meg szélesedett
prédikátoriis
kakogják, hogy Isten parancsolatait be tölthetjük. (P.V. 216b. 1.)
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•— Az pápaság tanyit, hogy a te bűnödnek bocsánat ját ingyen
az ő váltságának érdeme által meg nem nyerhetnéd, hanem mi
sének, a szenteknek és az tennen érdemednek segitsége által, sőt
azbais kételkedtet. — Eztis hamisoltatja mind az egész írás. —
Az Credobais mondod: Hiszem bűnöm bocsánat ját és ugyanottan elő számlálod az Krisztus kínját, ki által kell várnunk
bűnünk bocsánatját. (P. III. 292*, 1.)
Élesen polemizál a bűnbocsánat bizonyosságáról és felhozza
végül a következő három századnak is legsúlyosabb vádját: Hogy
égetéssel, fegyverrel és üldözéssel tiltják, hogy az község ne
olvassa az Istennek könyvét, az Bibliát, kiből kellene magát
vigasztalni. (Fol. P. IXb. 1.)
Az pápaság mintegy zsákot vissza fordítja mind az Törvényt,
mind az Evangéliumot. Mind az kettőt vallja, de az Ó-ból újat,
és az Üjból ó-törvényt fordított,
mert az Krisztust mégis oltá
ron, régi példázatban áldoztatja, az papokat az régieket példázó
ruhában öltözteti, új Krisztust emel, kényért imádtat, meg holt
szenteket imádtat, új poklot csínáltat, lelkeket Krisztus nélkül
vált. És mind az két törvényt toldozgatja, foldozza sok szerszámval, mintha Istennek törvényszerző
társa volna. Azért őis hamis
prófétánk minékünk, mert el szakasztott bennünk az Istennek
Igéjétől. (P. I I I . 289 b. 1.)
A transubstantiatio tanának következményét
kenyérimádásnak nevezi, a XVI. századnak megszokott kifejezésével élve,
amely a lutheránusoknak „testrágók" formájában járt ki az
ubiquitas tanáért a sakramentáriusoktól. —
Szokatlanul erős hanggal találkozunk a papszentelés tár
gyalásánál, aminek talán személyes vonatkozásai is lehettek, hi
szen már 1564-ben ennek hiánya miatt kell magát káptalan és
császárok előtt védelmeznie.
Vesszenek azok, kik majom módra papot szentelvén
őkis
reájok fújnak, mintha büdös lehelletekkel Szent Lelket adhatná
nak. De meg tetszik, minemű lelket adjanak, midőn lóból szama
rat szereznek az ő áldozat jókra, kik minden undokságval
rakvák.
(P. III. 159b. és Fol. P. CCCXIIb. 1.)
Metsző szavai vannak a pápaság világhatalmi intézménye,
világi pompája ellen is:
Pápa sohová nem megyén a nélkül, hanem az Eucharist egy
szép fejér lovon sok csengetyű és égő szövétnekek között
előtte
hordozzák és egy arany keresztetis. (P.V.468.1.) Az Krisztus
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színje alatt önmagét tisztelteti, mintha ő volna ez világnak
istene. (P. I . XLV. 1.) így tévelyeg mostis az szegény
pápaság
holott pápa ez világ szerént Krisztus képében úgy akart ural
kodni, mint ez világi császárok. Ki miért hogy rakva ez világi
szemfény vesztő szépségvei, ez világnak fiai hamarban kaptak
rajta, hogy nem mint a Krisztuson ..., ki mostis általán fogva, ha
a földön oly alázatosságvaí járna, kiűznék mind Rómából, mind
Velencéből. (P. I. XXVIb. 1.)
A házasság tisztaságának védelmében gyakran figyelmeztet,
hogy titkon való undok életű apácák és barátok és kan
papok csélcsapása miatt senki a házasságtól el ne
idegenedjék.
(P. I I . 100.1.)
A N a g y s z o m b a t é r t vívott harc és a bécsi helyzet nyomai látszanak az
ilyenféle k i í a k a d á s o n :
Kik tolvajul el foglaltának
fő fő várasokban minden egyházi
jövedel
met, kiből igaz lelki pásztorokat
kellene éltetni, oskolákat
az
Krisztus
igaz ismeretire
nevelni, bujdosó, rab, beteg, nyomorultakat
éltetni.
—
És ők ezféle jövedelmekből
nagyfrissen oly tékozolva
torkoskodnak,
mint
amaz kedvén
lakó kazdag, ki mindennap bíborba,
bársonyba
öltözvén
frissen lakik vala és az Lázárnak csak hulladékból
sem ad vala. — Sőt
sok klastromból
és káptalanságból,
érsekségből
és pispekségből
bordélyo
kat csináltak. Ő maga pedig római pápa minemű kevélységgel
tiszteltesse
magát, röttenetes
csak gondolniis. (P.V.613b.sköv.)
Nyelvelések.

Itt-ott olcsó s a következő században ugyan divatba jövő
szócsavaró nyelvöltögetéssel vagy nevetségessé tevő alantosabb
tréfákkal is találkozunk Pl. mostrumcia (Fol. P. CCCCCXCVb.),
rómaság
álnok anyaszenteletlenháza,
vagy a k a p á j á t fel
fosztó barátnak, a váradi püspök mise közti káromkodásának
története. (P. IV. 852b., 853.), minek méltó társa TELEGDI püspök
részéről: Augustana Confusio, a nem-szent-atya Luther Márton,
hazug, bőréből ki bútt barát, hamis
anyasokegyház.
Mégis hangsúlyoznunk kell, hogy ezek a polémikus idéze
tek elszórtan rejtőznek az óriási prédikációs anyagban s koránt
sincsen az a domináns szerepük, mint ahogy így összehordva és
1
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A konciliumok arra valók volnának, hogy meg lássák, tanítása az
Isten igéjével egy értelembe vagyon-e. Ha Rómaság jól élne vele. De ö
nem Isten Igéjéhez,
hanem az ő álnok anyaszenteletlenházához
akarja
nemcsak a tanítók szavát, hanem még az Krisztus szavátis szabni. Ez ő
konciiiumja azért szintén olyan, mint Annásé és Kajafásé vala
zsidóságban,
kik hamis tanúkat keresnek vala Krisztus ellen. (P. I I . 16b.)
- Telegdi P. I . 373, I I . 164, 461, 507, Felelet 110, 194. 1.

lazán csoportosítva tűnhetnék. Egy csokorba azért szedtük, hogy
Bornemisza tevékenységének ezt a frontját is áttekinthessük.
Az erőviszonyok.

Az egyházközi helyzet megítéléséhez és értékeléséhez j ó
számba vennünk TELEGDI-nek néhány jelentős nyilatkozatát.
Az eretnekek tudják, amely tudományt mi vallunk, Mojzesből, a prófétákból, az apostolokból
és evangélistáknak
írások
ból vétetett. És sokakhoz mi közülünk semmi gonoszt soha nem
láttának és nem tudtanak; mind az által soha meg nem szűnnek
minket rágalmazni. Százezer módját keresik, mint el hitessék a
községgel, hogy egyis nincsen jó bennünk, hanem mind hamisak
és fajtalan életűek vagyunk. Mind a végre peniglen, hogy se pispököknek, se egyéb egyházi embereknek semmi becsületi és mél
tósága ne legyen, meg utáltassunk és ki vettessünk, mint a meg
ízetlenült só és lábuk alá nyomódtassunk.
Nem tűrhetik,
hogy
a katolikusok
kezében
vagyon
a pálca
és a
biroda
lom; féltik,
hogy fejéhez
fogják
ütni az egyházi
ke
resztyén
pásztorok
a lelkit
és a világi
fejedelmekkelis oda üttetik
a testi fegyvert.
(Telegdi: P. I I . 815. 1.)
Pedig a közvélemény ellenséges indulattal szemléli a klérus
nak minden lépését:
- Nincsen más oly rend, mely annyi szidalmat halljon, mint az
igaz prédikátoroknak
rendi, kikben legkisebb vétketis megjegyzenék és utolsó büntetésre kárhoztatnák
az emberek.
Azonközbe
peniglen akármely el vetett, ondók, semmire kellő, tudatlan
vargais, a ki prédikátorrá tötte magát, tiszteltetik és böcsültetik.
miért hogy az anyaszentegyház
ellen ugat. (Telegdi: P. I I . 451. 1.)
Hogy a papság jelentős része valóban nem állott a helyzet
magaslatán, azt TELEGDI maga is számtalanszor kifejti tisztelet
reméltó bátorsággal, a Tridenti Zsinat reformszellemében.
Máshonnét hágnak be azokis, kik noha törvény szerént való
pispökök és prédikátorok
láttatnak lenni, mivel hogy az anya
szentegyháznak
szokott szertartási
szerént szenteítettenek
a
tisztre, és tudományokban
és tanétásokban egyet vallanak az
anyaszentegyházzal,
mind az által nem a juhoknak
idvösségeket,
hanem az ű tulajdon hasznokat keresik. Kik közül
némelyek
hízelkedéssel, némelyek a fejedelmek és udvari népek után való
csélcsapással, némelyek ajándokkal és kilönb-kilönb féle álnok1

1

L. az idézetten kívül különösen I . 282. I I . 397, 398, I I I . 28, 161, 1.

sággal jutnak a pispökségre avagy más egyházi tisztre. Midőn
kedik meg kapták azt, amit kerestenek, úgy viselik magokat,
hogy meg igazul rajtok Szent Pálnak amaz mondása: Ki ki mind
az ű hasznát keresi, nem azt, ami a Jézus Krisztusé. (Telegdi: P.
I I . 300. sköv.)
Akadt közöttük olyan is, aki a reformáció tanításait tit
kon helyesli, azonban vonakodik a nyílt színvallásnak anyagi
és hatalmi következményeit vállalni.
Bornemisza ezeket többször is számba veszi: Sok
prépostok,
pispekek vadnak, kik jól értik a Krisztusnak Evangéliumát, de
arról nem mernek még az prédikáló székbenis igaz vallást tenni,
hanem lelki ismereti ellen el titkolják magokban, az mi igazat
értenek s lelkek fájdalma ellen fel hágnak az bálván oltárra,
hogy misét mondjanak és ördögöt imádjanak. (P.V.92.1.)
Mostis az ördög sokakat támaszt fenyegetéssel, ígérettel a
Krisztus ellen. Mint akiknek prépostságot
és püspökséget
ígér
nek, azaz, hogy a Krisztusnak meg ismert tisztességét
káromlja
és az antikrisztus pápának undokságát
el titkolja és ki ne
kiáltsa. (P. I . CXI.b. v. ö. még Fol. P. DCXXXIb.)
Forgách Ferenc váradi püspököt és Kerecséni János komá
romi prépostot név szerint is megemlíti, mint kik nagy tiszteket
viseltek álnok szín alatt, hogy ők szívekben igazat vallanak.
(P. IV. 879b. 1.)
Világi hatalom.
A különös feszültségnek és a reformáció állandó szemé
lyes élű támadásainak végső okát igen helyesen ismerte fel
TELEGDI abban, hogy a katolikusok kezében vagyon a pálca és
a birodalom, féltik, hogy fejéhez fogják ütni az egyházi keresz
tyén pásztorok a lelkit és a világi
fejedelmekkelis
oda
üttetik
a testi fegyvert.
(TelegdiP.II.815.1.)
A kétféle fegyvernek, a lelkinek és testinek: a bracchium
spirituálé és a bracchium saecularenak jelentőségét a klérus igen
jól ismerte és legelesettebb napjaiban is volt mindig annyi judiciuma, hogy az utóbbival a belső kapcsolatot, még nagy lelki
áldozatok árán is, fenntartsa. Amikor a legfőbb világi hatalom
Miksa uralkodása idején meglehetős semlegességet tanúsít az
egyházi harcban, a főpapság megszállotta a kamarai, kancelláriai
és udvari hivatalokat s a bürokrata püspökök ott igyekezték a
világi hatalom kézben tartásával pótolni azt, amit belső karizmák
híján a pásztorolásban elmulasztottak.

Rudolf uralkodásával azután e téren ís alapvető változás
állott be. A legfőbb világi hatalom félreérthetetlenül a római
egyház pártjára áll; Pálffy Miklóshoz hasonló nagyurak pedig
lelki és előmeneteli szükségletnek tekintik a reformáció elnyo
mását; a Tridenti Zsinat reformhatásai is egyre inkább érvénye
sülhetnek ; — egyszóval a protestantizmus számára visszahoz
hatatlanul elmúlik az az alkalom, hogy felülkerekedjék és a
közéletben is elfoglalja azt a helyet, amelyet híveinek szám
aránya alapján elfoglalandónak tarthatott.
TELEGDI már nyugodtan hívhatja harcba a világi fejedel
mek fegyverét, nem kell többé attól félnie, hogy ez visszafelé
sülhetne el:
Nem egy általyába tiltja Urunk ki gyomlálni az konkolyt,
hanem félti a búzát, hogy ki ne szaggattassék az konkollyal egye
tembe. Egyedül — úgymond — a konkolyt ki szedvén ki szaggat
nátok vele a búzátis. Azért a búzát meg oltalmazván,
hogy a
konkollyal egyetembe ki ne szaggattassék, nem kell kedvezni a
konkolynak: meg kell mindenképpen büntetni az eretnekeket és
az gonosz, fertelmes életűöket, hogy el ne hitessék az Krisztus
nak juhait, ne tegyenek botránkozást az hívek között, ki kell ű
ellenek mind az kétféle
fegyvert
vonni. Először az egy
házi fejedelmek és egyéb lelki pásztorok az Istennek Igéjének
fegyverével
vágják, azaz intsék, feddjék, orcázzák űket, hogy
térjenek meg. Ha ez nem fog, átkozzák meg az vakmerőket és
engedetleneket, miképpen Szent Pál meg átkozá a paráznát. ( I .
Kor. 5.) Ha mind ezzel sem gondolnak, ez világi fejedelmek és
bírák vegyék elő az Isteniül nekiek adott testi fegyvert, azzal
büntessék az álnok fiakat. Mert meg hadta az Úr, hogy a hamis
próféták meg ölessenek irgalmasság nélkül. (Deut. 13.) És nem
héjába viseli az bíró az fegyvert, hanem hogy az jó cselekedet
nek tisztességére legyen és az gonosznak félelmére.
Különben
sem irthatni meg az búzát a konkoly túl, hanem ha ez világi feje
delmek az lelki pásztorokkal
egyaránt fogják a dolgot. Mert
akármit eröködjünk
mi, de ű nálok nélkül keveset
tehetünk.
(Telegdi: P. 1.305.1.)
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Bornemisza érthető módon ebben is csak az ördög munkáját látja:
Ezen képmutató
álnoksággal
rakvák mais mindazok az istentelenek,
azkik
Conciiiumot
és Gyűlést hirdetnek az szín alatt, mintha az Szent Írásból
igazat látnának, de azért az szívek rakva belől az gondolattat;.mint
nyomhassák el az Krisztusnak újonnan született
Szent igéjét. (P. I . 413.)

Gyávák.

Bornemisza még Miksa életében is kifakad gyakran a gyá
ván színt vallani nem merők ellen.
Urak, nemesek, parasztok ravasz, álnok udvarbeli csélcsapok
egy kis jószágocska kedvéért két felé fondorkodnak, mint az
két ház ebei és az álnokságot nagy bölcseségnek
tartják.
Ennek a kétféle fondorkodásnak az ügye lépten-nyomon sú
lyos kárát látja s érte eléggé nyíltan is az udvart teszi felelőssé.
Sok királyok, urak, nemesek és parasztok jószágoknak
sza
porodása és oltalma miatt annyira meg vakultanak, hogy csak
az Isten Igéje hirdetőjét sem merik házában tartani, ezt mond
ván: pápa országomat el pusztítaná, ha prédikátort tartanék; —
ha érseket, pispeket udvaromba tartanék, ugyan rút volna a nél
kül az királyi udvar. Az urak megent ezt mondják: az pispekek
császárt reám haragítanák és az tisztet el venné tűlem. Az nemes
ség fél, hogy dézsmát az káptalaniul oztán nem nyerhetne, ha ki
a Krisztus Igéjét hallgatná. (P. I I . 75.1.) Sok falu és város félté
ben nem mer prédikátort tartani, noha igen óhajtja. (P. III. 70 1.)
A pásztorok között is akad meghunyászkodó. Keményen
támad reájuk: Ezféle röttegő és képmutató tanácsadó — mint
Heródes volt a mágusoknak — számtalan vagyon mi köztünkis,
intvén, hogy nyilván ne nevezzünk senkit, se pápát, se papi feje
delmeket, se urakat, se polgárokat; az ő vétkeket csak el haloljuk, avagy távol tapogassuk. (Fol.P.LXXXb.l.)
1
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Üldöztetés, b á t o r í t á s .

Ebben a zajgó életben a prédikátorok természetesen tenger
zaklatásnak voltak kitéve. Volt, aki állta, volt aki hátrált; s föl
fölvetődött a kérdés, vájjon keresse-e az Ige szolgája a vérta
núságot, vagy térjen ki inkább az üldöztetés elől? Bornemisza
felveti a kérdést és felel is reá, — jó néhány évvel előbb, mintsem
hogy életével is tanúskodnia kellene felfogása mellett:
Kegyetlen farkas előtt szabad-é futni a pásztornak? —
A bujdosó pásztorok értsék meg ezt: minden jó pásztornak na
gyobb gondja legyen az ő juhainak éltetésére és oltalmazására,
hogy nem mint az el futásra; azért valamely tanyító untalan sok
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P. I . 430. 1. TELEGDI is megvetéssel tartja ezeket nyilván: sokan
találtatnak
most a félék, kik az igaz keresztyénekkel
keresztyének,
az té
velygőkkel
tévelygők.
(Tel.P. 1.413.1.)

helyt válogat, vagy meg kazdagulásnak, vagy csendes nyugalom
nak kereséséért, vagy egyéb apró okokért, ez nem igaz pásztor,
hanem béres. — Hanem midőn valami kegyetlenek halálra ker
getnék és jó módja lehet az maga oltalmazására, akkor szabad
egy kevés ideig előlök el menni, hogy meg szálljon az farkasok
nak gyühösségek, az után ismeg helyére térjen és tisztében hír
ven el járjon. (P. I I I . 257. sköv.)
Krisztus prédikátorait a falvakban üldözik s városokba hur
colják (és ezt már 1572-ben írja!) csakúgy, mint az Ür Jézust
alávaló Bethlehemből, Názáretből
Jeruzsálembe:
így mostis el hagyván Rómát, Velencét, Bécset,
Florencíát,
Krakkót, Konstantinápolyt,
hol mi el vetött faluba és apró me
zővároskákban hirdeti az ő Szent Fiának idvösséges igéjét, hanem
ha azokbanis titkon, hol mi füstös házakban, avagy alázatos szí
vük között volna. Mely dolog alázatosságra int minketis, mert
Isten ellene áll a kevélyeknek.
Ezis azonba megent
második
csoda, hogy az élő Isten Fiának iszonyú és rettenetes halála a
nagy fő városban Jeruzsálemben lenne. így látjuk mostis, hogy
nagy gazdag városokba ragadják a Krisztusnak falubeli prédi
káló szolgáit és ott kínozzák őket. (P.l.CLXXIVb.l.)
A Krisztus népének azonban nincs mit rettegnie!
Noha látjuk török császárt, német, spanyol királyt,
pápát,
sok kardinálisokat, érsekeket, pispekeket, sok eretnekeket, sok
gonosz életű népeket egy tanácson Krisztusért mireánk rohanni...
De mind az által meg gondoljuk, hogy egy csónakba aluszik ve
lünk az Jézus Krisztus, és noha álmosnak tetszik ő Felsége, de
az ő álmos volta miatt meg nem fogyatkozik mi nekünk semmibe.
(P. I I . 192b. 1.)
Eretnekek.

A harcot nemcsak az erősödő katolicizmussal, hanem evvel
merőben ellentétes fronton is fel kellett vennie: a különféle ra
jongásokkal szemben, amelyek az Evangélium ügyét Magyaror
szágon is igen fenyegették.
••
••
•-. . '
A reformációnak legnagyobb veszedelmévé az lett, hogy ön->
magában meghasonlott; a különféle iskolák pedig egymás ellen
küzdve, egymást átkozták és eretnekesítették. E jelenségnek ter
mészetesen csak a régi egyház látta hasznát, amely tőle telhe
tően k i is aknázta az egyenetlenkedéseket a maga javára.
r Nem kell nekik hinni, mondja TELEGDI, mert .az ünnen szá
jokból meg ítélhetjük,
hogy ki kopott közülök az igazság.
; i

Zuinglius, Oecolampadius, Calvínus és a több sacramentariusok
ellenkednek az Augustana Confessioval, úgy mint avval, melyet
nem tártnak tiszta igazságnak lenni. Megint hogy Calvinus a
több társaival egyetemben tévelyegjen, az Augustana Confessionak faragói és oltalmazói mondják. Hogy Flacius IUiricus nem
jó értelembe legyen, Georgius Maiornak írása meg mutatja.
Viszontag Flaciusnak tanétványa Vigandus számtalanszer hazutolja Georgius Maiort. Az anabaptistákat mind a confessionisták
s mind a sacramentariusok, David Ferencet kedig és Blandratát
ezek, akiket elő számlálék, mindnyájan kárhoztatják.
(Telegdi:
P.III. 383.1.)
Rajongások.

• E végzetes atomizálódás közepette, amely a XVI. sz. máso
dik felében a protestantizmus világára annyira jellemző, Bor
nemisza egyedül álló és meglepő kivétel. Abban a nagy theoló
giai küzdelemben, amely Erdélyben, Debrecen táján, a felvidéki
német városokban, Egerben, az osztrák örökös tartományokban,
Németországban, Svájcban dúl, és már-már a bellum omnium
contra omnes jellegét öltötte, — Bornemisza alig vesz részt.
Minden gyanúsítás, rossz vagy jóhiszemű állítás ellenére hatá
rozott és világos theológiai álláspontot képvisel, azt más felfo
gásokkal szemben körül is bástyázza, — mégis a protestantiz
muson belüli hitvitázástól magát tudatosan távoltartja.
Csak egy mozgalom, illetve annak két egymással ellentétes
nek látszó ága vált ki belőle állandó és heves ellenkezést: a két
féle rajongás, anabaptizmus és antitrinitarizmus.
Visszakeresztelkedők.

Az anabaptizmus a régebbi. Főleg Morvaország felől szívó
dott már a 30-as években a Felvidékre, s noha ismételten hozatott
ellenük országos törvény (1548, 1556, 1557 stb.), terjeszkedése
nyugatról kelet felé állandóan tartott.
Hívei Nikolsburgból húzódtak Magyarországba.
Amott
Liechtenstein Lénárd védelme alatt állottak, aki maga is csatla
kozott hozzájuk. — Később üldöztetvén, 1547-től kezdve Po
zsony, Nyitra és Trencsén vármegyékben találnak menedéket.
Főleg Szobotist, Brockó és Holics volt a fészkük. Tehát Bor
nemisza superintendentiájának közvetlen közelében működtek,
ha nem is aggressziv propagandát kifejtve, hanem az állandó
üldöztetés miatt elcsendesedett visszavonultságban. Hatásuk azon-

ban mégis erős lehetett, és pedig nemcsak a tót és német ajkú
lakosság között, hanem magyar vidéken is, mert Bornemisza fel
tűnően sokat foglalkozik velük.
Mind dogmatikai, mind etikai tanításaikkal, maguktartásával
élesen polemizál s látszik, hogy dolgaikat jól ismeri. Az eredendő
bűn, felnőttkeresztség, a belső kinyilatkoztatás, a világtól való
elhúzódás tárgyában tett kijelentéseiket és egyéb megnyilatko
zásaikat állandóan nyilvántartja és támadja.
A kétszer keresztelők úgy tanyítnak,
hogy senki bűnben
nem fogantatik, azért az kis gyermekek szentek és ártatlanok,
akár török, zsidó, akár egyéb hitetlenek legyenek, ugyan üdvö
zülnek Krisztus érdeme nélkül. (P.III.292 .1.) Ezért a kicsinyeket
nem eresztik Krisztushoz, midőn őket nem akarják meg keresz
telni ...
A kétszer keresztelkedök
nem elégedvén meg az Istennek
ki adott Igéjével, álmokkal, angyali látásokkal és isteni jelenté
sekkel akarják erősíteni az ő magoktól gondolt
tudományokat.
De az Isten senkinek nem szól különbet az ő ki adott Igéjénél.
(Post. I I I . 290 . 1.)
Sokan ezek közül azzal dicsöködtek, hogy ő nekik angya
lok szóltak, mint Luther idejében Stroc Miklós,
Monetarius
Tamás, kik röttenetesül vesztek. Varga Dávid Ferencis két esz
tendőre prófétálta vala nagy sok sidóknak és
keresztyéneknek
meg térését az ő dögletes tudományára, azonban mind urát,
mind pajtásait, mind magát el veszté miatta. (P. III. 280 .1.)
Tehát, ha valaki most támadna, ki mondaná, hogy Isten
küldötte őtet és új tudománt hirdetne, nem kell annak hinni,
mint Arany Tamás és Bódog Józsa és amaz fekete ember és az
új keresztyének,
kik azt költötték, hogy Isten jelent meg nekik,
Szent Lélek szólt álmokba, kik oly tudománt hirdettek, mely
ellenkezik az Evangéliummal.
Azért az a tudomán
átkozott.
(Fol.P.XXVb.l.)
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A magyar anabaptizmusról 1. Seivert: Vom Ursprünge der Wieder
täufer in Ungern und Siebenbürgen. Ungarisches Magazin. I I I . k. 1783, 214
—221 1. Zoványi: A reformáció M a g y a r o r s z á g o n 1565-ig 334—347 1. Ré
vész I . : Debrecen lelki válsága 1561—1571 s abban a 11. lapon megadott
irodalom.
Stroch Miklós posztókészítő, zwickaui próféta, Münzer T a m á s
híve 1521 végén egyik zavarkeltő Wittembergben.
Bőven ír róla Révész I . i . m.-ben.
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m
Utópisztikus váradal maikkal is szembehelyezkedik: így téve
lyegnek a szegény kétszer keresztelkedőkis,
kik azt remélik,
hogy itt e földön végezte előtt a Krisztus serege nagy békesség
ben élne. Te kedig atyámfia keresztyén ne véld, hogy szerencsé
sebb lehess a Krisztusnál: őtet haláláig kergették, tégedet is világ
végezetig kergetnek. De ha itt együtt tűrünk vele, oztán mennyországbanis együtt fogunk uralkodni vele. Vedd fel azért a te
keresztedet minden nap éltedig és kövesd őt. (P. I.XXVII. 1.)
Igen gyakran szóvá teszi az mostani házas barátok, az ana
baptisták erkölcseit. Külön rekesztik magokat, — akár a donatisták és novitianusok — hogy a konkollyal együtt ne lakjanak;
nem mennek menyegzőbe, akár az apácák, barátok, mert fél
nek a megfertöztetéstöl.
Tettetés, sanyaró élettel és némelyek
házasság tilalmával fitogtatják szentségüket.
Pedig lám, paráz
nák közöttük is vannak.
Ezzel szembeállítja Bornemisza a reformátori keresztyén
ség életstruktúráját.
Nem veszik eszekbe, hogy az evangeliumbeli
keresztyénség
nem a külső magunktartásában,
hanem kiváltképpen a belsőben
függ: hogy az Istent az ő üdvözítő Szent Fiában meg ismerjük
és az ö Szent Lelke által vezéreltessünk
...
Az Evangélium szerint való igazság azért ezféle belső ma
gunktartásába
áll; mondom, belső világosságba, midőn elménk,
szívünk bíratik Szent Lélek által az ő ígéje szerint, hogy az
Istent igazán ismerjük, féljük, szeressük, segítségül híjjuk és éle
tünket az ő akaratjához az ő parancsolatja szerint röndeljük az
ő Szent Lelkének belső oktatása szerint. így kezdődik el bennünk
az örök élet.
Világosan látja társadalomellenes magatartásukat, amely
különösen a felsőbbség megvetésében nyilvánul meg:
A morvái új barátoknak, az anabaptistáknak általa, kiket az
tudatlan község új keresztyéneknek
hív (de hamisan, mert nem
azok), oly praktikát talált az Sátán az Istentűi rendelt fejedelem
ségeknek
és az vitézlő embereknek igaz hivatalok ellen, hogy
teljességgel hamis és Isten ellen való életnek akarja magyarázni.
(P.V. 476.1.)
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Fol. P. CXII., CCCCCXCV. és b. v. ö. P. I I . 81b, 234, 323, I I I . 280b.
IV. 887., 888., 893. 1.
P. V. 430b. 1. Beható és t á r g y i l a g o s polémia az újrakeresztelés el
len m é g P. I . CXIIIIb. 1.
2

A pokolbeli ördög sokakat támasztott, kik nemhogy becsül
nék mint Isten szerzését, hanem ugyan szidalmaznákis: mintha
az ő birodalmok, törvénytételek,
büntetések,
parancsolat jok,
hadakozások, Isten ellen valók volnának. Ezféle tanúságot meszsze hintett régen Marcion és Manicheus, most az visszakér esztelkedők ... Mintha az keresztyéneknek
mindnyájan
egyenlőképpen
kellene élniek és azért köztük nem kellene egynek, másnak fel
jebb tartani magát, többet bírni, egymáson uralkodni. (P.V.429.)
Álnok szín alatt hazudják ezt, hogy keresztyénnek
nem sza
bad tulajdon marhát bírni, bírót, királyt, hadat szerzeni; kit ha
misoltat az írás Róma 13. (P.V.429.1.)
A felsőbbségnek ez a lebecsülése szoros összefüggésben
van a keresztség értékelésével, amelynek — elvben legalább —
egészen anarchisztikus konzekvenciáit is vallják:
Aztis hazudják, hogy az hívek Krisztus által oly szabadosak,
hogy szabad akármit műveljenek, lopjék, paráználkodjék,
öl jen,
akármely bűnt műelteis az keresztség után, nem bűn az, mert
immár meg igazult egyszer az keresztségbe; azért semmi bűnt
soha nem vetik szemére és azután semmi bűnvei nem szomorít
hatja, sem űzheti el az Szent Lelket. (P. III. 292 .1.)
Nyilván a münsteri események lebegnek szeme előtt, mert
így folytatja: Röttenetes vakságok ezek, mely tévelygés
ezelőtt
40 esztendővel igen hatalmaskodik vala és sok ezért le is vágtak
miatta.
2
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A Fekete Ember.
Hogy e g y é b k é n t Münzer T a m á s münsteri véres kimenetelű Isten
országa alapítása megtalálta a maga analóg esetét M a g y a r o r s z á g o n is,
és pedig nyilván újrakeresztelő rajongó alapon, azt a közelmúltban Ré
vész Imre mutatta k i s ebben egyik koronatanúja éppen Bornemisza'-.
Karácsony G y ö r g y , a fentebb már egyszer említett Fekete Ember,
m é g háromszor fordul elő Bornemisza műveiben.
Egy Fekete Ember 1570 esztendő tájába csuda híres hadat
támasz
tott vala, mintha ö meg venné töröktől Magyar országot. Mert Isten neki
álmába meg jelentötte
volna. Ki miatt mind magát, mind népét le vágták.
(P. IV. 871b. 1.)
És vészének el az csalárdok miatt azok, akik nem akartak meg tartatatni az igaz Megtartó
és Idvezítő által. Mely romlás sok képpen
meg
lett és leszen mi köztünkis.
Az mint az keresztes hadak volt és mi időnkbe

1

Münzer Tamásról 1. még P. IV. 871. 1.
- Debrecen lelki válsága 1561—1571. Budapest 1936.

az Nyírségben
az erdőkben
nagy haj viselők támadlak
vala, kik magukat
bódogoknak
hivatták
és sok kábaságot míeltek.
Nem régen az után egy
Fekete Ember támada,
ki sok népet veszte, midőn el hitetné,
hogy ő
fegyver nélkül meg veszi Magyar országot. És a török miatt az esztelen
nép le vágatott, ki miatt ő magának Kassán vötték fejét. — Ily ész vesztő
embereket bocsát Isten azokra, kik az ő Szent Fiának Evangéliomját
nem
tanulják jó kedvvel,
3

Servetus e r e t n e k s é g e .

A Fekete Ember rajongó hada Bornemiszától távol, a min
den rajongásnak minden időben kaput lelkesen táró Nyírségben
támadt. Bornemisza főleg azért tartja számon, mivel mozgalmá
nak egyik szellemi indítója a nyugatról sugárzó anabaptizmus
volt. De volt annak másik motívuma is. Ez kelet és észak felől
hatott, Erdélyből és Lengyelországból: az antitrinitarizmus.
Ennek hatása a nyugati végeken nem oly erős, mint keleten
s így a vele való harc főleg Meliusra és körére, meg az erdélyi
szászokra maradt. De azért Bornemisza is számon tartja e té
velygést és alkalomadtán ki-kirohan ellene.
Jézus Krisztusnak istensége felől nem régen Servetus János
csoda tévelygést hinte, mely immár sok helyen a mi magyar nemzetünketis el folyta. (P.I.CXXXVI.l.) Kiknek értelmek /'mez rö
vid summája: Hogy mikoron embersége Szűz Máriának méhé
ben fogantatott, istenségeis ugyanakkor alkottatott volna. (P.
LCXXXVb.l.)
Az arianusok, servetusok ellen gyakran kikel.
Varga
Dávid Ferencet, Blandratát s általában az erdélyi vallási helyzetet
állandóan szemmel tartja. Még Békés Gáspárról is tudja pl.,
hogy noha okos, eszes ember volna, de Isten felől, bűn bocsánat
ról, Krisztusról csoda undok tévelygésbe vagyon. (P. IV.873b. 1.)
Átutazó literátus férfiak, vándorló diákok nem kerülhetik
el házát s asztal fölött kifaggatja őket minden dolgukról:
Alvinczi György, Dávid Ferencnek Kolozsváratt oskola mes
tere, eretnek, ki tagadja az Úr Jézus Krisztusnak örök istensé
gét, lakék nálam egy níhány nap, de azkor titkolta magát. Kér1
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Fol. P. DCCIIIb. I . És valamivel rövidebben ugyanez P. V. 550 1.
Hogy Bornemisza a Fekete Ember dolgát kortársaival ellentétben enynyire nyilvántartja, az bizonyára azzal függ össze, hogy Ungnád Kristóf
révén sokat hallhatott felőle.
P. I I . 224 sköv, 575, Fol. P. XLV. 1.
P. III. 280 IV. 873b. 1.
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dém, ha ismeri-e Dávid Ferencet? Azt monda: Intus et incute,
kívül-belül ismerem. Kérdem, mit vélsz felőle, amit mond, szíve
szerint mondj a-é? Monda: Sőt, valamit szájával beszél, titkon
mind más a szívébe. Mondék: Tehát teis olyan vagy! — És úgy
volt, mert hogy el ment tűlem, az hívekre támadott, ily nagy kö
tés alatt, hogy az ki egymást meg győzi, azt felakasszák, ö meg
győzetett és az török fel akasztotta. (Nem jó játszadozni
Isten
nel!) (P. IV. 879.1.)

VI.

THEOLÓGUS
elvázoltuk, amennyire tehettük, Bornemiszá
nak reformátori tevékenységét egyházépítő,
egyházszervező és egyházvédő vonatkozásai
ban. A könnyebb áttekinthetőség céljából
szinte teljesen elhagytuk ott mindazt, ami e
tevékenységnek t a r t a l m á t teszi, noha nyil
vánvaló, hogy ennek jelentősége mind élet
művének értékelésére, mind korának megismerésére nézve szel
lemtörténeti, theológiai szempontból a nagyobbik. — Csak a
központi motorikus energiára mutattunk rá, amely egyébként
az egész reformációé közösen, tekintet nélkül arra, vájjon me
lyik típusát képviseli: a Szent írásnak mindenek felett való
értékelésére.
A következőkben arra kell törekednünk, hogy igehirdető
szolgálatának tartalmi vonatkozásaiba, vagyis theológiájába is
behatoljunk. Az óriási anyagból igyekeztünk kiválasztani a kü
lönösképpen jellemzőt, azonkívül pedig azt, ami hitvallási, mai
kifejezéssel élve, felekezeti hovatartozásának megjelölésére is
alkalmas.
E bemutató eléggé hiányos, de talán mégis nyújt némi átte
kintést és esetleg ösztönzést is ád érdekes dogma-történeti rész
letkutatásokra.
Eszkatológia.

Mindent átfogó és kitöltő Krisztus-hirdetésében egyik leg
szembeötlőbb sajátsága Bornemisza igehirdetésének, amely vö
rös fonalként végigvonul majd minden prédikációján s a világ
hoz való viszonyának alapvető meghatározója: e világ közeli
végének, Krisztus visszajövetelének és az utolsó ítéletnek feszült
várása.

A XVI. század második fele Európa-szerte eszkatológikus
váradalmakkal telített kor. A világvégének várása fűti a külön
böző fegyveres és fegyvertelen parasztmozgalmakat Münzer Ta
mástól a Fekete Emberig; ez tölti el a csendes mártíromság kész
ségével Morvaországban és a magyar Felvidéken az anabaptista
közösségeket, ez lappang Kálvin genfi reformjainak mélyén és
ez csábít tudós humanistákat, sőt még theológusokat is, minden
féle kabbalisztikus és asztrológikus exkurziókra.
E ma csak nehezen érthető roppant lelki feszültségnek kü
lönböző motívumai voltak. Kétségkívül jelentős szerepet játszott
a korai kapitalizmus által kiváltott nagy gazdasági válság, amely
igen széles néprétegeket taszított anyagi nyomorúságba és kü
lönféle szociális kirobbanásaival mind magukra, mind a ked
vezőbb helyzetben maradt osztályokra tenger szenvedést, pusz
títást zúdítva, tudatosította a tömegekben az e világi dolgok mú
landóságát és csigázta a parúziás reménységeket.
A reformációnak ütközése a középkori egyházzal mindkét
oldalon előtérbe tolta az Antikrisztus fogalmát, kölcsönösen vagy
a római pápában, vagy Luther Mártonban tisztelvén az utolsó
időknek apokaliptikus fenevadját.
Mindennél félelmesebb jelenségnek tartották azonban a
töröknek állandó és szinte feltartóztathatatlannak tetsző előnyomulását a nyugati civilizáció, másszóval a keresztyén világ ellen.
E feszültségnek ismerete nélkül érthetetlenek a század belső
ellentétei: a szertelen élethabzsolás és a mélységes vallásosság,
a mérhetetlen önzés és hősi hitvallások állandó egymásmellettisége. —
Feltűnik egy üstököscsillag, ötlábú borjú születik valahol,
északi fény tetszik fel alkonyatkor, árvizek támadnak, vagy ül
döztetés ér valakit: mind-mind az idők jelei, hogy megtérésre
intsék Isten elszéledt juhait. —
Bornemiszánál is fellelhető mindez:
Valamikor az égen látjuk, hogy a napnak, holdnak fénye el
vész, avagy níha setétesek, níha veresek, avagy midőn csak ho1
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V. ö. R. v. Liliencron: Mitteilungen aus dem Gebiet des öffent
lichen Meinung in Deutschland w ä h r e n d der 2. Hälfte des 16. Jahrhun
derts. Abhandlungen der Bayr. Akademie der Wissenschaften 1874, 107
sköv. különösen 138 sköv. 1.
A jelenkori magyar szektamozgalmak is k i m u t a t h a t ó a n ott burjánoznak és fajulnak el leginkább, ahol a szociális viszonyok a legkedvezőt
lenebbek.
Pl. Fol. Post. X X V . b 1.
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mály vagy egyebek származnak, mind ezek juttassák
eszünkbe,
hogy vége lesz ez egész világnak...
— Nem késik pedig az Ür
az ítélettel. írják, hogy immár háromszoris látták meg aztis,
hogy ítélő székeket raktak ki az egeken és le ültek ítéletre és
ismét el enyésztek. Csak mostis két nagy csudákat láttunk az
égben. 1577. esztendőben,
Szent András havának 24. napjától
fogva sok napig láttunk oly üstökös csillagot, kiből mint az álgyónak füsti, avagy hosszú nyír vesszők származtak
sűrőségvel
és nagy szélesen és jó hosszan. Kinek előtt az holdnak fénye két
szer veszett ugyanazon esztendőben. Az előtt az napnakis fénye
egy níhányszor vésze, nem régenis, és csakhamar oly szörnyű
halális támada, hogy az egész világ harmad részeis meg halna
sőt oly faluk, városok, hol tíz vagy öt ember nem maradna. —
Azon tájba támadt egy természet szerint való csillag, az Fiastyúk
között, amint híjják az magyarok, mely esztendeig tartott és
lassan-lassan el fogyott. Mely fogyást csudálkoztatják az égi for
gásnak mesteri, kik azt mondják, hogy az nap felőtt az hol a
csillagok vadnak, semmi újonan sem lehet, sem fogyhat termé
szet szerént, hanem csak Istennek csudái által. (Fol.P.VIIIb.1.)
Góg és Mágog, a török és tatár sokaság jelentik, hogy közel
az ítélet. (P.I.LI.l.)
Ki mondhatja meg, minemű iszonyú rettenetességek
legyen
azoknak, akiknek pogány törökök avagy tatárok
feleségeket,
leányát el viszik, avagy előttök el vágják és ő magokat vas hegedővel, éhségvei, istrángolással és fagyos víz öntözéssel, osto
rozással, nyúzassál, csigázással, fogvonással, sózással és egyéb
iszonyúsággal kínozzák. (P. I.XLVII.l.)
Csoda-e, hogyha az ilyen állandóan ismétlődő események
apoklaptikus idők tudatát ébresztik?
A sok szörnyűség: had, üldöztetés, dögvész hiszékennyé és
valamelyest exaltálttá is teszi az embereket.
A teremtett állatoknak természetjeknek
meg változások sok
képpen lesznek az ítélet előtt, az mint voltak Jeruzsálem vesze
delme előttis...
Nem régen mi időnkben oly gyermekek szület
tek, kinek fél keze szablya volt és mihent meg keresztelkedtek,
szóltak nagy romlásról és ottan meg holtak. És sok egyéb mon
strumok naponként lesznek, sok égi üstökös csillagok támadnak,
mint 1578. esztendőbe igen nagy hosszú bokros sokáig itarta.
Mely esztendőben
énreám csudálatos lelki kísírtetek
támad
nak ... Érezem, hogy az Ür Isten maga készeríte volna reá, hogy

ez világ végezeti felé énis jelengetném
mind az ördögnek
röt
tenetes gyühösségét, mind ez világnak röttenetes bűneit...
Mon
dom, amely esztendőbe az igen csudálatos üstökös csillag táma
dott vala, azkor én nekemis sok részem volt az ő jelengetéseiben, de az után többeknekis, sokaknakis juta benne. (P.V.557.1.)
Ez az 1578. évi üstökös valóban sokaknak fantáziáját fog
lalkoztatta.
1

A négy birodalom.

A középkori történetfilozófia, amely Dániel próféciáján
(Dániel 2. és 7.) és Ovidius révén köztudatban maradt antik ha
gyományokon épült s Augustinustól kapta alapvető keresztyén
fogalmazását (De Civitate Dei libri XXII.), a reformáció területén
töretlenül érvényben marad, annak ellenére, hogy az olasz huma
nizmus már merően ellentétes történetszemléletet vall.
A hat korszak és a négy világbirodalom rendjéhez igazodik
Cárion János wittenbergi Chronicája, amelyet Melanchthon dol
goz át és folytat, ebbe illeszkedik Sleidanus János világtörté
nete, — ebben él Bornemisza Péter is.
Látsza, mint fogy e világ: aranykor, ezüstkor, rézkor, vas
kor, ki öszve elegyedett agyaggal. — Alább-alább száll ez világ,
mint az agg ember.
Ez a négy birodalom a babilóniai, perzsiai, macedóniai és
római, az utolsó ítélet pedig Dániel szerint a hatodik időszak
végén (1. pl.P. 1.268.1.körül), a negyedik birodalomban leszen,
amely két részre szakad, török császárságra és német császár
ságra. (P.I.L.l.) E birodalomban Julius Caesartól Maximilianusig
158 császár uralkodott, közülük 48 Konstantinápolyban és 13
török császár, összesen tehát 171-en császárkodtak a IV. biro
dalomban. E birodalom vége után pedig maga Krisztus fog császárkodni(P.I.CLXIX.L) és Joel próféta szerint az utolsó ítélet
Jozafát völgyében fog megtartatni. (P.V.636b. 1.)
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V. ö. 96. 1., azonkívül még P. V. 622 1.
L. bővebben Lötz J á n o s kiváló disszertációját: A történelmi világ
kép. Bp. 1935.
De Quatuor Summis Imperiis, Babilonico, Persico, Graeco et Ro
mano libri tres. Strassburg 1558.
P. V. 446 b 1. írják, hogy Ptolomeus után az nap és az egész
egekis alább szálltak és le csekkentek.
ezt értik az ég forgásnak
mes
teri. Alább száll ezért ez világis és majd-majd el közeige
az
végéhöz,
mely időt még Krisztus Urunk és az ő apostolaiis utolsó időnek
neveztek,
utolsó két ezerben lévén. (Fol. P. IX.)
5 P. V. 437 b, v. ö. P. I . CLXIX 1.
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Bornemisza tüzetesen beszámol arról, hogy a Talmud alap
ján (4. rész 2. és 5. könyve, — Sanhedrin és Abiazerah), meg az
Abodazara és „a Szent Illés próféta házában talált irat," meg
Henochról és Illésről való titkos írások szerint a világ végét
1650., 1656., 1684., 1695. vagy 1866. esztendőre várják. (P.V.
570., 578., 584.)
Elég józanul megjegyzi ugyan, hogy az én ítéletem szerint
nem szükséges fölöttöbb törődnünk sem napjáról, sem órájáról,
sem esztendejéről,
hanem az legyen fő gondunk, hogy minket
valamikor szólít Ő Szent Felsége, találjon készen, mint a vőle
gény amaz öt eszes szüzeket (P.V.570.1.), — de azért érzi, hogy
a kabbala, számmisztika neki is némi kísértést jelent.
PL: A hét szám Isten előtt titkos képpen mindenkor tökéletes
dolgot, épséget és teljességet jegyez. (P. V.568b. 1.) — Meg is
jegyzi más helyütt, hogy jó dolog az szám, az cirkálom, az ma
gasság, az temérdekség, de azzalis sokan bűbájra ördögül élnek.
(P.V.434.1.)
1
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Ez a világvége várása nemcsak a reformáció területén általános , ha
nem u g y a n ú g y eltölti a régi egyház híveit is, és TELEGDI szakasztottan
úgy prédikál az égbeli jelekről, holdban és napban gyakrabban való fo
g y a t k o z á s o k r ó l és a nem régen is jelent csillagról, kit az tudós emberek
ez előtt nem ismerének
és annakokáért
sok kilönb-kilönb
vélekedéssel
voltának felőle. (Telegdi P. I . 19.)
Éhségetis
nagyokat értünk ez elmúlt esztendőkben,
de csak Isten
tudja, mi neműk lesznek még ez után...
A dög halál peniglen alig sza
kadt ki közülünk.
Ezek mind ez földi jelek és az világ végezetinek
el
közeigését
jegyzik. (Telegdi P. I . 21 1.)

— Intenzív keresztyén korokban mindig intenzív az eszkato
lógikus tudat és ez a gyakorlatban egészséges következmények
kel is jár:
Az hívek azért eztűí igen óják magokat: hogy senki barát
ságáért meg ne részegedjék, se torkoskodjék,
kelletlen ne egyék,
asztal fölött sokáig senki ne heverjen, testét csak
nyalakodó
étellelis meg ne nehezítse, esztelenné, betegessé magát ne tegye
és az üdvösséges vigyázástúl, ha lehet egy tyúkmony sültig el ne
1

• '
A két ezeré üres leszen, a két ezeré törvényes
leszen, a két ezeré
a Messiás ideje legyen. Ha kedig ezeknek valami híjjá leszen, a mi sok
bűneinkért
leszen. (P. I . L I . b sköv.)
P. V. 565b, 567b, sköv, 587, Fol. P. X, LIb sköv. •
V. ö. Hafftiz Petrus: De extremo iudicio 1575.
Bornemisza szerint 1572-ben olyan éhínség és d r á g a s á g volt, hogy
fa bimbót, fa kérget és egyéb alá-valót rágván meg halának
gyermekes
tül az emberek. (P. IV. 871 és V. 71.)
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szakassza, hanem mindenkoron
vezítő
Urokat.
(Fol.P.XIIb.l.)

eszesen

várják

az

id-

Az ördög".

Alighanem ebből az erős apokaliptikus feszültségből követ
kezik, amely Góg és Mágóg és az Antikrisztus birodalmát látja
megvalósulni e bűnös világban, hogy Bornemisza hitének, helye
sebben világszemléletének előterében áll és roppant szerepet ját
szik a sötétség fejedelme: az ördög.
Nemcsak minden gonoszságnak ősforrása, aki a legbölcsebb
prédikátorokat is megcsalhatja hamis tanítókkal (P. III. 279 b.l.)
s a legjámborabb embert is bűnre, komplárságra tudja izgatni,
(vele való személyes tusakodásait láttuk az életrajzi rész
ben), hanem olyan birodalomnak is feje, amelynek fiai elözönlik
e világot, emberekbe bújnak, lidérc módjára megjelennek, ember
formát öltenek és hívőt-hitetlent állandó rettegésben tartanak.
2

Prédikációiból egész démonológia hámozható k i s még hozzá nem
is mint ásatag, túlhaladott középkori reminiszcencia, hanem eleven, hit
világába szervesen beletartozó realitás.
Részletesen tárgyalja, hogy micsoda az ördög, miért míveli azt, amil
tesz, miért engedi az Ür Isten, hogy rajtunk dühösködjék? (P. I I . 462 b
sköv.) Kísértéseinek erejét; módját p á r a t l a n plaszticitással vázolja. Szörnyű
h a t a l m á n a k s birodalmának, a pokolnak leírása egyre visszatér. (Pl. P. I I I .
81b, I V . 677, V.6491.) Megtudjuk sokféle nevét, (P. IV. 677, 680, 689.) hogy az
ö r d ö g ö k is születnek s meghalnak, hogy háromszáz esztendőnél is tovább
élnek, de hogy e//é/e vizsgálás nem illik istenfélő keresztyénhez.
(P. I V .
667 1.)
Az ördögök gonosz angyalok, akik ellen a jó angyalok szolgálatját
gyakran kérjük. (P. I I I . 49 b 1.)
Csudákat is tudnak mívelni, de erőtlenebbek
az isteni csudáknál
és
nem szabad nekik hinni. (P. I I . 151 b.)
. <
. . . .
Egyszer hallja, hogy Rudolfus császárt ördögök szolgák képében
kísé
rik, (P. IV. 801b.) máskor meg találkozik olyan katonával, kit puskás katona
ördögök nagy vizekbe gázoltattak.
(P. I V . 845 1.)
Hagyigáló
ördögök
g a r á z d á l k o d á s á r ó l és űzéséről többízben olva
sunk, — így a Babindali házánál kísértő, (akiről már volt szó az életrajz
ban), meg az Apajon Apaji Ferenc anyjából űzöttről, a farkasdi megszál
lottról stb.
.
1

Exorcismusról elég gyakran tesz említést s ezekben egy
titokzatos, ma kevéssé nyilvántartott világ tárul fel előttünk.
Ilyen az 1573 táján Komjátiban Huszár Gál által történt
ördögűzés:
i P IV. ( ö r d . Kis.) 800 b, 802 b, 809 b, 850.

M
Mostis sokakon röttenetes kísírtetit látjuk az
ördögnek.
Szinten eztájban,hogy
ezeket irnám,hozának hírt egy asszonyról,
ki midőn életibe jeles hitű és szent életű volt volna, halálakor
lelki pásztorának nagy jajszóval panaszol kodott kárhozat járói,
kit midőn bíztatná a pásztor és emlékeztetné
régi hitéről, ezt
feleli, hogy noha vala hiti, de kicsípték azt és hinne, ha hihetne.
Ezt hallván, térdre esvén az hívek, midőn imádkoztak
volna
érötte, ottan meg vidulván, mond az sereg ördögnek, kire néz
vala: Híjába gyühösködel rajtam, mert meg győzett az én Krisz
tusom téged, kinek általa az örök életre megyek. És ez szót
mondván, ottan lelkét ki bocsátta. (P.II.66.1.)
De őmagán is van nem egy hasonló tapasztalata:
Sokakval szóltam énis, kik tűlem vigasztalást kévántak, kik
mondták, hogy benne lakozik az ördög és röttenetes
gondola
tokkal ijesztgeti őket. (P. IV. 845b. 1.)
Én előttemis és sok egyéb atyafiak előtt, sőt csak paraszt
előttis, ki írást nem tudott olvasni, de igaz, értelmes
keresztyén
volt, az előttis, mondok, én láttamrais, nagy rettenetes kísértet
szenvedők meg gyógyultak, midőn oktattam őket és bátorítot
tam nagy sokképpen, hogy ne hagyják el akármely igen rette
netes kísírtetszenvedőketis;
és az mint meg mondtam, szintén
úgy lött, hogy hamar az ördög el távozott az emberből és mind
testi betegségben, mind lelki rettenetes kísértetekben meg gyó
gyultak egy néhányan, sőt mindenek, valakik gyakorlottak az
Isten Igéje hallgatását és az Krisztus által való könyörgést. (Fol.
P.CLXIIII.)
1

Tüzetes leírását kapjuk egy ilyen megszállottságnak és gyógyulásnak
a Szeredi csudálatos nagy dolog alábbi elbeszélésében:
£ z r ő / most 1578 esztendőbe, Bódog asszony havában lött dolgot mon
dok. Itt az én városomban
Szeredben, Sempte mellett vala egy
paraszt,
istenfélő
ember, ki az Isten Igéjét igen nagy szeretettel hallgatta, háza
népétis,
idegenytis
tanyított
arra, éietibenis
igen jámbor, másnakis
jó
példaadó volt, jó munkás és dolgozó az ő tisztiben: szegény bognár. Ha
csak egyszer meg részegítöttékis,
sírt miatta. Több sok jóis volt benne.
Ez betegszik meg és az ördög kezd gonosz tanácsokat
adni az Isten
felől: Hogy az, mit hallott, az nem igaz, az Krisztus megváltsága
semmi,
csak költött dolog, az ördögis vagyon olyan hatalmas, mint az Isten. Azt
kit akar, elveszen Isteniül. — Ez gondolatok közt bele bújt az sátán és ő
belőle ezeket kezdte mondani. — Sokan gyűltek
hozzá:
emlékeztették,

1

Alighanem Forgách István feleségéről van itt szó, akiről az
Kís.-ben is megemlékezik. (IV. 912 b 1.)

örd,

hogy lám az előtt az Isten Igéjét szeretettel hallgatta. De ő belőle az
ördög így felelte: Jobb volt volna, ha nem hallottam volna. Ha
mondták:
Lám jó hitű ember valál, — azt felelte: Azkor volt az. — Ezféle szó
között
níha nagyot fohászkodott
és mondta: Édes Istenem! Ezen meg
örültek,
az kik vele voltak és mondták:
Azba bízzál! Az ördög ottan választ
tött
belőle: Miért bíznám? Mondták:
Mert meg váltott az Krisztus! Felelt az
ördög: Meg váltott amaz bátyám bocskora, avagy amaz kemence! — Ez
féle sok szó közt sírván kiáltotta, hogy az ördögök el jöttek és őtet örök
kínra viszik. Kért ennyi, innya, de mikor oda vitték, azt mondta: Kender
rel, szöszvei rakva a hasam és torkom, — és semmit el nem nyelhetett és
egy níhány nap nem ehetett, ihatott, de igen éhezett, szomjúhozott.
Eze
ket meg mondták énnekem. Én eszembe vőm, hogy az ördög szól ki be
lőle, mert az szíve níha Istenhöz
szól ki belőle. Azért intöttem
jámbor
paraszt polgárokat,
hogy érötte
mindannyian
előtte és vele egyetembe
imádkozzanak.
De sokáig azt felelte, hogy mondja, de nem bízik
benne.
De midőn nem tágítanák az jó intést és könyörgést,
azonba az Ür könyölüle rajta és ő maga engemet hívattatott
hozzá. Szépen meg gyónt
és
mikor az Ür vacsoráját
szolgáltattam
néki, ő maga kezébe vőtte
tűlem
az Ür kenyerét és így szólt: Hiszem, hogy az én Uram Jézus Krisztus
én
éröttemis
adta halálra az ö testét, és ezt meg eszem az ő halálának
emlékezetire, kivel egy testtéis leszek. Azonképpen
az pohárt kezében
vévén
magát szépen bíztatta, hogy a Krisztus vére az ő bűne bocsánatjárais
ki
ontatott és az Ür vére ő vele egy vérré lenne. És azt annak
emlékezetire
és hálaadásra meg inná az ö gyenge hifinek erősítésére.
(Post. IV. 911b. 1.)

Ez az ördögtudat Bornemisza hitvilágának határozottan elő
terében áll és sajátságos lecsapódásra talál az Ördögi Kísértetek
ről szóló könyvben, amely több külső és belső körülmény össze
játszásából keletkezett. Korántsem áll evvel elszigetelten korá
ban. Mind a reformáció területén, különösen Luthernél, mind
pedig a régi egyház talaján az ördögnek sokkal komolyabb szám
bavételét találjuk, mint a felvilágosodás ideje óta.
Luther Márton egyik ördögüzéséről ő maga is megemlékezik (Post.
IV. 860b. 1.) s erről a kérdésről egész irodalom szól; a szeredi b o g n á r ese
téhez egészen hasonlót meg t ö b b e k k ö z t Kiesi Menyhért,, későbbi bécsi bibornok is leírt. — Blumhardt J á n o s Kristóf möttlingeni m u n k á s s á g á n a k
az ismerete pedig arról győzi meg a kérdés kutatóját, hogy megszállott1
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Obendick Harmannus: Der Teufel bei Martin Luther. Berlin, 1931.
és az ott jelzett irodalom.
Inzendorf G y ö r g y ev. osztrák főúr feleségének halála. — Kiesi le
vele V. Vilmos bajor herceghez 1581. szept. 25-én. (Bibi.: Mitteil. f. ö s t e r r .
Gesch,-Forschung X X I . 1900, 652 1.) vagy Anna Schulterbauerin bécsi pol
gárasszony megszállottsága Socher Antal jezsuita leírásában (i. m. 218. 1.).
1583-ban a jezsuiták Bécsben egy az ördöggel házasságra lépett leányból
12652 gonosz lelket űznek k i , Neubeck Gáspár püspök meg ezrek kíváncsi
jelenléte mellett bajlódik egy megszállott asszonysággal. (Loesche: Gesch.
d. Prot, in Österreich 3. kiad. 100. 1.)
2

m
ságok és „ h a g y i g á l á s o k " jelenségeivel m é g úgyszólván a jelenben is talál
kozhatunk.
1

A btfn.

Az ördög erejének és hatalmának megnyilatkozása az em
ber világában a bűn.
Előszer ezt vegyük eszünkbe, hogy az bűn igen édesgetteti
magát és az embert édessége miatt szorgalmatossá teszi az bűn
nek cselekedetiben, úgy annyira, hogy az bűnnek nagy sok ter
hét és fáradságátis semminek tartja, mind addigis, míglen az
Istennek kemény tüzes haragját nem látja fel gerjedni, mint a
lopó, tolvaj, parázna, részeges, uzsorás, bosszúálló, kevély meny
nyi gonddal futja gonoszságát, maga miatta röttenetes dolgo
kat kell szenvedni. Ez kedig igen csudálatos álnok mestersége az
ördögnek, hogy tiszta merő mérgét édes ízzel elegy adja az
embereknek, mert noha a mi meg vakult elménknek és meg seny
vedi szívünknek tessék, hogy jó az bűn, az vérkórságos, avagy
hideglelő embereknek tetszik, hogy igen használ az sok víz
ital: maga minden bűn meg szomorítja az embert, ha senki sem
Iátnáis, és röttegteti, és soha el nem titkoltathatik csak egyis, ki
miatt mind Isten előtt, mind angyalok és emberek előtt az embert
meg szégyeníti, meg nyomorítja, meg öli és sokakat kárhozatrais sillyeszt. Évának midőn a sátán mutogatná és felötte igen
dicsérné az almát, noha áznál hitvánabb, ízetlenebb, keservesb ott
nem volt, sőt íme minden fájdalom, nyavalya és örök tűznek
kínja, örök halál, örök veszedelem volt benne, de mégis áznak
nagy kévánsága miatt úgy tetszett, hogy mindennél jobb és gyönyörűsegesb volna. így Dávidot midőn a sátán izgatná Bersabe
asszonnak szerelmére, ugyan égett nagy kévánsága miatt, és
noha sokkal szépb feleségi voltak, de azok semminek tetszettek
miatta, ez féle dühös, mérges, dögletes, utálatos és veszedelmes
vakítása minden féle bűnhöz, minden emberekbe sok vagyon a
sátánnak. De kiváltképpen azokban ezek igen röttenetes,
kik
újonnan nem születtek és kik a sátántúl az bűnhöz
kötöztettek.
(Fol.P.CCCCXXI.)
Van eredendő és cselekedendő bűn.
Eredendő bűn az emberben oltatott szentségnek
és igazságnak
romlása az esetnek általa, melybe minden emberek születtetnek
és
szet szerint haragnak fiai lesznek.
1

meg
termé

Friedrich Zündel — dr. Heinrich Schneider: Johann Christoph Bluinhardt. 10. kiadás. Giessen 1926. Különösen 9—11, fejezetek. - .

Cselekedendő bűn minden féle gonosz gondolat, szólás és cselekedet,
valamely Isten törvényével
ellenkezik. Ez cselekedendő
bűnnek az részét,
mely az első tábla ellen lesz, hitetlenségnek
nevezi az írás, az részét pedig,
mely az másik tábla ellen lesz,
hamisságnak.
De mind az két féle bűn az igyekezetre nézve imez két képpenis
ne
veztetik: egyik gyarlóságnak
vétke, melyben esnek az hívek az testnek
erőtlenségéből,
— de ismét az bennek lakozó Szent Léleknek
általa fel
építtetnek.
Másik az uralkodó bűn, mely az testnek gonosz
kívánságának
követelése,
és vakmerőséggel
való űzése, melyből az emberek ő magokra
lelki és testi büntetéseket
vonsznak.
A bűn pedig ezt szerzi:
1. Isten előtt való el rejtezést. 2. Átkot. 3. Vakságot. 4. Idegen szívet
az jótúl. 5. Ellenkező szívet az Istenvei. 6. Lelki furdalást. 7.
Imádságaink
nem hallgatását.
8. Ördög kegyetlenségét.
9. Sok világi kínt. 10. Isten
haragját.
11. Örök halált. (Fol. P. DCXVIIb. 1.)
A deákok alkalmatos neveket találnak a bűnöknek
különböztetésére.
Iniuria: boszontás, culpa: vétek, casus: eset, petulantia: fajtalanság,
nequitia: álnokság,
debitum culpae, debitum poenae: a bűn és büntetés
adós
sága. (Post. V. Xiij b. es Ciij b. 1.)

Az Atyaisten.

Bármily hatalmas is az ember fölött az ördög, hatalmasabb
nála az Isten. S bármennyire gyűlöli is Isten a bűnt, mégis irgal
masságot mutat a bűnössel szemben.
Az Atya Istenről szóló tanításban Bornemisza legkidomborodóbb tulajdonságának azt az irgalmasságát tartja, amellyel kö
nyörül a bűnben sínylődő emberiségen.
Ez az ő csudálatos atyai irgalmassága, hogy szerelmes Fiát
is éröttünk adná és vele mindeneket meg fizettetne, valamri ben
nünk el kárhoztatna. És noha természet szerint csak haragot,
átkot, veszedelmet érdemlenénk,
de Szent Fiáért mindenekbe
megkegyelmezne, immár nem különben szeretne, mint tulajdon
fiait, midőn méltán Ítélhetne és kárhoztathatna,
nem hogy ő
maga ítélne avagy kárhoztatna, és midőn bűneinket
szemünkre
vethetné, soha csak meg sem akar róla emlékezni, hanem jó
kedvvel mind meg bocsátja, valamennyiszer hozzá térünk. És
mindennek felötte minden isteni kazdagságát minekünk
ajánlja,
Szent Lelkét, igazságát, bölcscségét,
dicsőségét, kiből napon-

ként mindennapi szükségünket,
szép atyai képpen mostis meg
adogatja, ez után penig ugyan mégis dicsőít mindazokba. Ily ő
azokhoz, kik ő hozzá térnek Szent Fia által, sőt ezzel onszolja
ellenségétis és kéri, hogy ezt el venné tűle. Mert irgalmasságának
mélységét semmi elme eléggé meg nem foghatja csak ezekbenis,
hogy midőn még ellenségi voínánkis, szeretne bennünk, szánt és
könyörült rajtunk és szerelméből Szent Fiát adná éröttünk, és
hogy immár annyi nagy kedvében volnánk, hogy sem ítélne,
sem kárhoztatna,
— meg bocsátna és adton adna. (Fol. P.
CCCCXXVIIIb.)
Ezenkívül alig van tanítása az Atyáról. — A Szentháromság
első személye nem képezte különösebb theológiai nézeteltérések
tárgyát:
Az Atyának istenségéről semmi kételkedés nincsen. Miért
hogy az írás arról bőségesen bizonyságot teszen. De arról vagyon
az kérdés, ha csak az Atya az egy bizony örökké való és teremtő
Isten. Hogy nemcsak az Atya, hanem az Fiúis és az Szent Lélekis
az Atyával egyetemben bizony Isten legyen, ezeknek bizonysági
ról ugyan bőven szólok. (Fol.P.CCCLXXXIIIb.)
Krisztus.

így lesz Bornemisza prédikálása elsősorban és mindenek
fölött Krisztus hirdetése. Akkor is, amikor azt fejtegeti, hogy
micsoda az ördög, mindjárt kitér arra, hogy kicsoda a Krisztus,
miképpen harcol az ördög ellen, micsoda fegyvereit foglalja el
és micsoda marhájából tett zsákmányt. (P.II.462b.sköv. 1.)
Itt nehezebb illusztrációul részleteket kiragadni, hiszen egész
prédikálása a Megváltó Krisztusról való beszéd.
Elmondja, hogy miért szállott le mennyből az Istennek Fia
és mit szerzett itt ez földen?
Egyik oka az miért le szállá mennyből meg testesülvén Szent
Léleknek általa és születvén az Szűztűi, ez: hogy az Istennek tit
kos tanácsát az emberi nemzetnek meg építése felől és azból való
jó akaratját az ő Szent Atyjának ki jelentené ez földen mind tanyításival, mind csuda tételivei, az mint Szent Pális titoknak
mondja azt, mondván: Az Istennek ki jelentett beszéde, melyet
most hirdetek, titok vala és el volt röjtetvén kezdetiül és minden
időktűi fogván, most kedig ki nyilatkoztatott
az n szentinck,
kiknek meg akarta az Isten jelenteni, melyek legyenek az dicső
séges titoknak gazdagsági. Ez azért titok lévén, szükség vala,

hogy az Atyának egyetlen égy je alá szállana mennyekből és meg
jelentené az ő akaratját ez földieknek. Kinek akaratjáról ő maga
ezt mondja: Ez az Atyának, ki engemet el küldött, akaratja, hogy
valamit én nekem adand, el ne veszessék azba, hanem fel támaszszam azt amaz utolsó napon. Ez kedig annak akaratja, ki engemet
el küldött, hogy minden, a ki látja az Fiút és hiszen ő benne,
örök élete legyen. Én kedig fel támasztom azt amaz utolsó na
pon. — Ó ki drága ajándéka ez Istennek. Ez, mondok, hogy az
utolsó időben tulajdon Fia által szólna minekünk és az ő Szent
Fia mais szólna az ő apostoli által; még kedig bűnnek bocsánat
ját, igazulást, fel támadást és örök életet hirdetvén általok, kit
senki ingyen vélni sem tudott volna, ha ő maga Szent Fiát alá ez
követséggel nem küldötte volna.
Másik oka ez, miért alá jött mennyekből, bizony emberi szó
méit magára vévén, hogy elegendő áldozat lenne e világ bűneiért,
az isteni természetnek egyesülése miatt az emberséggel; és az a
szömély, igaz lévén, az egy igaz ember, minden hamis emberekért
meg fizetne, fejet adván főért, hogy mint egynek vétke miatt
mindenekre el hatott a bűn és az halál, így egynek elég tétele
miatt mindenekre el hatna az igazság és az élet. Ki oly nagy
drága mennyei szömély lenne, hogy ha a földi Ádámnak
vétke
miatt uralkodhatott az bűn és az halál, sokkal inkább az nagy
mennyei szömélynek érdeme, ereje és hatalma miatt uralkodhassék az igazság, a kedv, kegyelem, a békesség és az élet. Mely
szömélynek ezértis mennyeinek kellett lenni, hogy tiszta és ártat
lan lenne, hogy ne magáért, hanem az bűnösökért
büntetnéjek;
ezértis, hogy isteni természettel erős és hatalmas lévén, meg bír
hatná minden ellenségit és mindenütt minden ügyekben meg
segíthetné minden híveit minden fogyatkozás
nélkül. Ily nagy
dolgokra földi ember elég nem lehet vala, azért szükség lön,
hogy ő maga az Isten Fia mennyből alá szállana és az Szűznek
méhéből bűn nélkül való testet venne magára, a Szent Léleknek
meg szentelésének és a Felségesnek és az le szállott Igének ere
jének általa. Hogy azért az emberi nemzet el ne veszne és az ő
teremtése hiába ne lenne, az ki által és az kiért lettének minde
nek: az Istennek Fia le szállá mennyből és az Isten emberré lön
ő maga meg alázván magát, szolgának ábrázatját fel vévén ma
gára és azban mint elegendő személy szinten eleget tőn mind az
egész vétkeiért. — Kegyelmes felséges Atyánk, becsültesd meg
ezeket mi velünk, hogy énis ne csak mondjam az számmal és

másis ne csak haÜgassák fülök kei, hanehrt szivünkbe éreztesd meg
minden erejét most és mind örökké
velünk.
Harmadszor azért szállá le mennyből, hogy az Isten törvé
nyének, kit az ő igazsága szerint semmiképpen meg nem másol
hatna és az Isten átkának, mely minden embereket átok alá re
kesztett vala, eleget tenne. Mely parancsolatja Istennek készerit
mindeneket, vagy hogy épen egy cseppig, fogyatkozás
nélkül
be töltsék, vagy ha csak az kisebbik cikkeit is meg törnék, miatta
átkoztak legyenek. De az mi a törvénynek lehetetlen vala, az
mennyiből meg erőtleníttetik vala az test miatt, azt, el bocsátván
az Isten az ő tulajdon Fiát az bűnös testnek hasonlatosságába, be
teljesíté és az bűnért kárhoztatá az bűnt az testben, hogy az tör
vénynek igazsága be teljesíttetnék mi bennünk, kik nem test sze
rint, hanem lélek szerint élünk. Minek utána azért el jött az idő
nek be teljesedése, el küldötte az Isten az ő Fiát.
Asszonyállattól
születtetett, a törvénynek alája vettetett, hogy azokat, kik a tör
vén alá valának vetve, meg váltaná,.hogy
a fiúi fogadtságát el
vennűk. Kinél mi lehet nekünk nagyobb örömünk? Mert az előtt
átkozottak
valánk, de azt rólunk el vévén mi már meg áldat
tunk. Azelőtt haragnak fiai valánk, immár kedvessé
lettünk.
Azelőtt hamisak valánk, immár meg igazultunk. Azelőtt halálnak
foglyai valánk, immár szabadosokká
lettünk.
Mind ezeknek meg szerzésére: az Istennek akaratjának meg
jelentésére, az elegendő áldozatnak meg lételére, az bűnnek meg
tisztítására, az törvénnyek be teljesítésére, az Istennek meg en
gesztelésére, az embereket Istennel meg békéltetésére, az ördög
nek, halálnak, pokolnak meg rontására, az jó kedvnek, a Szent
Léleknek, az életnek, az fel támadásnak és az üdvösségnek
meg
adására szükség vala, hogy ő maga személye szerint az Istennek
egyetlen egy szülötte ide közinkben alá jőne, és itt mindeneket
meg szerezvén fel menne mennyekben és minketis ő magához
vinne és ez porból el fel az égbe magasztalna. Amennyire magát
meg alázta, nem csak e földre való le szállásával és itt való szol
galatjával, kínjával és halálával, hanem még az pokolra való le
szállásávalis, annyival minketis feljebb el fel emelne és szinte a
legfölsőbb mennyei tisztességre, dicsőségre és hataiomra fel ma
gasztalna. Kérjük az Istent, becsültesse meg ezeket mi velünk.
(Fol.P.CCCXXIIIIb.)
1
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Másutt megtudjuk, hogy Krisztus hatféleképpen töltötte be
a törvényt:
Active, passive, imputative, incoactive, consummative,
interpretando,
docendo, az az imígy: hogy mindent meg cselekedett és mindent el szen
vedett és mindent nekünk
tulajdonított,
és az új életet elis kezdi most,
de ez után elis végezteti
bennünk,
és igen tisztán magyaráztais,
és arra
erősen intett. Mondok, ígyis be töltette,
hogy mindent meg
cselekedeti,
valamit a törvény tőlünk kéván, mert ő benne semmi bűn nem
találtatott,
úgy mint ki Szent Lélektűl fogantatott
és azért szintén oly szentül
élt,
mint az törvény kévánná, hogy minden élne. Imígyis: hogy nagy kínnal
és halállal mégis fizetne éröttünk
és úgy annak átkából meg mentene. Ez
kiváltképpen
való be töltése az törvénynek,
midőn meg fizetne mind arról,
az mit abban isten kévánna. De azok mellett imígyis érthetjük
az ő be
töltését, hogy mind azok nekünk tulajdoníttatnak,
mint ha mi
cselekedtük
és szenvedtük
volna azokat, ha benne bízunk. Továbbá imígyis: hogy el
is kezdi mostis bennünk
az Isten kévánsága szerint való életet,
újonnan
szülvén bennünk Szent Lelke által és mind untalan segítvén ő általa, hogy
öldökölhessük
az bűnt, ellene állhassunk
az testnek, e világnak, az ördög
nek, és meg is győzhessük,
vagy ha el ejtenének,
esmét fel
kelhessünk.
Végezetre
imígyis: hogy mindenestűi
beis teljesítteti
mi velünkis az örök
életben az egész törvénybeli
kévánságát
Istennek, midőn az régi
Ádámhoz,
az angyalokhoz, az Krisztushoz és az Istenhöz hasonlatosak leszünk.
Így
volt tanításais az Krisztusnak, hogy az isten törvényét, mint Istennek meg
változhatatlan
akaratját,
minden meg becsülné még ez nagy
romlottsághanis. Arra mint egy égő lámpásra és tükörre minden ember reá nézne,
kit még az újjárais meg kötne, arról éjjel-nappal gondolkodnék,
azból es
mérné meg, mi legyen az jó, kit az Isten igen szeret, és mi legyen az
gonosz, kit az isten igen útál. És az szerint igyekeznék
minden ö neki
kedveskedni egész életiben. Azban becsülné meg az Krisztus jó tététis, az
ki azt éppen be töltötte
mi
éröttünk.
Ezekből érthetjük,
miért jött volt Krisztus: azért, hogy az
törvényt
be töltse; és mint lett az törvény be töltése: kiváltképpen
az ő halálos
fizetésével,
kit velünk mostis az örök életbenis részesít, ha el
vesszük
hittel. (Fol. Post. CCCCXLVI.)

Krisztusnak isteni természetét tüzetesen kifejti, hogy min
denható, változhatatlan és halhatatlan, egyenlő az Atyával, te
remtő stb. (Fol.P.CCCLXXXIIII.) s gondosan körülbástyázza
magát mindenféle krisztológiai eretnekségekkel szemben.
Valaki azért tagadja vagy igaz istenségét az Krisztusnak,
vagy nem mondja örökkévaló, igaz, nagy, bölcs, mindenható és
teremtő Istennek, hanem azt mondaná, hogy az Atya istensége
lakik az ember Krisztusban, vagy azt mondaná, hogy csak isteni
méltósággal fel ékesittetett, és hogy csak isteni dekrétom szerint
volt volna örök Isten, — eretnek az, és effélék röttenetes
tévely
gésre visznek és az Krisztusban való bátor bizodalmat el oltják

az szívekbe. Mert micsoda Istenség az, amely dekrétomba tartatik? Hiszem, az Istenségnek tulajdonsága az, hogy valóságos
legyen volta képpen. Avagy ha csak idő szerint való, röndelt és
szerzett Isten volna, tehát az egy igaz Isten felőtt több istenek
támadtak volna, olyak, kik nem teremtették
az eget és földet.
Meg vagyon kedig írva, hogy az istenek, kik az mennyet és föl
det nem teremtették,
el vészének az földről és ég alól. (Jerem.
10). Hogy bízhatolis bátor szívvel efféle gondolt és újonnan tá
madott istenbe?
Mi azért higgyük és valljuk az mi Urunk Jézus Krisztustis
egy Istennek lenni, nem más és idegen és különbező Istennek az
Atyátúl, mindeneknek teremtőjének,
éltetőjének,
örökké való
nak, ki mindent bír, szólt egyenlő képpen az Atyával, Szent Léíekvel egyetembe, ki az Atyának egyetlen egy szülötte, ki az mi
emberségünkben
fel öltözvén, meg válta minket, újonnan terem
tett és helyheztetett mennyekbe, és ura lett nemcsak az híveknek,
hanem mindenkinek, kik földön, mennyben és pokolban vadnak.
(Fol.P.CCCLXXXV.)
Istensége az Atyátúl való és az Atyával és az Atyában ma
radandó, mint az naptól ki jő az fényesség és az világosság és
az melegség, de azért az naptúl soha el nem szakad. (Fol.
P.XLIIIb.l.)
Az Atya istensége lakik az ember Krisztusban, isteni dekré
tum szerint való örök Isten, — átkozottak
legyenek, akik sze
rint idő szerént való röndölt és szerzett Isten. (Fol.P.III.648.1.)
Átkozottak
legyenek azok, akik az Fiú születését
az Szűznek
méhétől kezdik el és az ő örök istenségét tagadják az testi szü
letés előtt. Átkozottak azokis, kik emberségét tagadják, avagy az
ő egy személyben két
természetit.
Mikor feltámadott, íesre mindenütt
vala: mind mennybe,
mind földbe, mind koporsóba, de úgy, mint meg holt, teste nem
vala a koporsóba. (P.III.48b. 1.)
Az istenséggel való társaságért és egyesülésért kettő nem
szakaszthatjuk az egyesült két természetet, azért valahol isten
sége szerént vagyon, ott embersége szeréntis jelen vagyon, az
egyesülésnek el választ hatatlan voltáért. (Post. III. 460., Fol. Post.
CCCXXVII.l.)
Azért az Krisztus felől tanuljuk meg, hogy ő nemcsak em
ber, sem idő szerint lett Isten, hanem olyan Isten, ki az Atyával
és az Szent Lélekkel egy örökkévaló azon Istenség, egy akaratú,

egy cselekedetű és egyenlőképpen
tisztelendő, és hogy aki terem
tett, azon idvözítis. őtet azért ismerjük meg Szent János írása
szerint (Ján. 1.), hogy örökkévaló Isten, az Atyával
egyenlő,
mindenható, éltető, világosító, vigasztaló és idvözítő. Szent Pál
nak írása szerént penig (Hebr. 1.) ösmerjük őtet mindeneknek
örökségének,
Isten fényének, teremtőnek,
tartónak, az bűnből
ő maga által tisztitónak, az Atyának jobbjára ülőnek, az angya
loknál felségesbnek, mint kit azokis imádnak, segítségül
hínak
és kinek országának soha nem lesz vége. És várjuk
örömmel,
hogy az nagy felséges, drága állapatban őtet színről-színre
mégis
látjuk.
De mi magunkat ismerjük meg, hogy ő nála nékül semmik
vagyunk és semmié lehetnénk, avagy örök kárhozatra
mennénk,
mert porból lőttünk és porráis leszünk, bűnbe fogantattunk és
az miatt örök rabságába volnánk és örök kárhozatnak
fiai.
De örüljünk, hogy ő benne miis Isten fiai lettünk, Istennek
örökösi és az Ür Krisztusnak örökös társai és atyafiai. (Fol.
P.XLIX.l.)
Szétfeszítené ennek a tanulmánynak kereteit, ha Borne
miszának krisztológiáját részletezni is akarnánk. Amit a Krisztus
felőli summa képpen itt idéztünk, az által járja minden prédi
kációját.
Krisztus az Ür, a Megváltó és róla tesz bizonyságot a Szent
írás minden szava, róla prédikál ő is könyveinek valamennyi
lapján.
1

Szent Lélek.

A Lélek meghatározásának két hasonló fogalmazását is kap
juk, mely mindkettő határozottan hitvallás jellegű.
Micsoda az Szent Lélek?
Az Istenségbe harmadik szömély,
ki örökké származik az
Atyátúl és Fiútúl és az Atya és Fiú között állatszerint való szere
lem és vígasság, az Atyával és Fiúval egy örök és imádandó
Isten, véghetetlen természetű,
bölcsességű és mindenható,
jó,
szent, szabados, teremtő és örökkévaló Isten; és magának való
szömély, kit az Atya és Fiú el bocsátván az híveknek
szívekbe,
oly indulatot szerez és gerjeszt benne, minemű önnön maga és
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mineműt szerez az Atya és Fiú között. Ki cselekeszik az Evangé
liumnak hallgatásának és az szentségeknek
szolgáltatásának
ál
tala, újonnan szülvén az Krisztusban az bűn miatt meg holt em
bereket, meg élesztvén és éltetvén, meg szentelvén és idvössígesen
igazgatván mindenekben az hiveket. Ki által az Isten teremt, táp
lál, elevenít mindeneket, ki az híveket meg újítja,
világosítja,
tisztítja, minden igazságra vezérli, tanítja, az Krisztus beszédit
eszekbe juttatja, meg keni és meg szenteli őket, az Istennek tit
kait meg tudakozza, vígasztal, bátorít, bölcseségnek,
erősség
nek, isteni félelemnek ereit adja, Isten kegyelmébe bíztat, szün
telen fohászkodtat és imádkoztat értelmesen és ájtatosan. Ez vi
lágot meg feddi a bűnről, az igazságról és az ítéletről, az az jut
tat az bűnnek idvössíges ismeretire, az igazságnak, azaz a bűn
bocsánatjának meg nyerésére az Krisztus által és az ördögön való
győzedelemnek
reménységére, az igének és hitnek általa. (Fol.
P.CCCLXI.)
A másik meghatározás jórészt szinte egyezik az előbbivel:
A Szent Lélek felől higgyük és valljuk, hogy őis igaz
Jechova, igaz valóságos Isten, az Atyának és Fiúnak örökké való
Lelke, őis mint az Atya és a Fiú véghetetlen természetű, bölcseségű és mindenható, és szent, szabados, teremtő és örökkévaló
Isten és magának való szömély és nemcsak valami ereje Istennek,
sem csak bennünk teremtett újsága, hanem élő, értő, szóló és
magával szabadon cselekedő harmadik szömély az egy örök
Istenségbe, ki származik örökké az Atyátúl és Fiútúl és ki elejitül fogva az hívekbe lakozott, mint Istennek templomiba, ki által
szóltanak az próféták, ki pinkösd napján tüzes nyelvnek látható
képébe küldetett az Atyátúl és Fiútúl az apostolokra és minden
időbe adatik az híveknek, hogy azokat újonnan szülje, meg vilá
gosítsa, meg szentelje, minden igazságra vezérelje, oktassa, vi
gasztalja, bátorítsa és az örök életnek bizonyos
reménységére
meg pecsételje,
ki egyenlő képpen tiszteltetik
imádkozással,
benne való hittel és bizodalommal, mint az Atya és az Fiú. (Fol.
P.CCCLXXXVI.)
Kimerítő tanítást kapunk a Szent Lélek cselekedetiről:
A bűnt megismerteti. Feddése nélkül nyugszik a bűn a hitet
lenekben egy ideig. Isteni bizodalomra indít. A hittel ellenkezik
az okosság és az ördög, a Szent Lélek meg győzi ezeket. Bátor
sággal vallatja Krisztust. Imádkozásra indít. Temény ezer jám
bor erkölcsre indít. Az üdvösségnek záloga.

lm szólák fű ajándékiről az Szent Léleknek,
melyek igen
szükségesek az idvezülendőknek.
Kiből temény ezer több nemes
jószágokis származnak: világosság, újonnan születés, isteni ter
mészetre való változás, éltetés és sok több jók. Mert ő szent lé
vén, szentté teszen, igaz lévén, igazzá teszen, élet lévén, éltetővé
teszen, Isten lévén, istenessé teszen, jó lévén, jóvá teszen, együtt
szól, együtt fohászkodik veled, együtt bánkódik, együtt örül és
ugyan prókátorkodik.
Mely Szent Lélek együtt az Atyával és
Fiúval teremtőnkis, ki által mais minden teremtett állatit éleszti
az Atya és Fiú. ő inditá fel Szűz Mária testétis, hogy azból ártat
lanul fogantatnék
az Krisztus, azutánis ő szentelé fel, ő ad mais
tanítókat. Régenis ő általa szóltak az hívek. Dávid is ő általa pró
fétált az Krisztusról, kit lélekben urának monda. Őtet ígéri sok
képen az Ür Krisztus. Mais ő szül újonnan, ő szentel és ő éleszt
meg, ő vígasztal, ő imádkoztat,
és Isten templomává
szentel
bennünket. (Fol.P. CCCLXIII—CCCLXVb.)
Vesszük végül tüzetes, alapvetően fontos kifejtését annak,
hogy mi által adatik és tartatik meg a Szent Lélek.
A Szent Lélek csak azoknak adatott, akiknek Isten meg ke
gyelmezett Szent Fiáért, és azokban marad meg, az kik az Isten
kegyelmét őrizik mindvégig, és azban meg maradnak. Mely Szent
Lelket imíly eszközök által rendelt, hogy mi vennűk: ha az Krisz
tus beszédét tanuljuk, ha a Krisztusba hiszünk és őtet
szeretjük,
ha igaz pönitenciába élünk és ha szüntelen kérjük, ha meg keresz
telkedünk, ha a Krisztus vacsorájával élünk. Ez eszközökről
jer,
szóljunk renddel.
Egyik eszközünk
az Isten Igéje, kinek általa az Szent Lélek
adatik,
midőn azt figyelmetességgel
hallgatjuk, arról gondolkodunk
és róla szó
lunk. De az Istennek Igéje kettő: az Törvény és az Evangéliom.
Az Tör
vény miért hogy tökéletes szent dolgot kéván és az miatt mindent
röttent
és azért az miatt Istentűi el futunk, mint Ádám, hogy el röjtözzék,
azért
ö általa nem oly édesen és nem oly annyira adatik a Szent Lélek, mint
az Evangéliom
hirdetésének
általa, kiből lelkünket
bizodaiomra és örömre
indítja. De az Evangéliomba,
miért hogy az prédikáltatik,
hogy az Krisztus
be töltötte éröttünk
a Törvényt, el vette az átkot, meg bocsáttatik a Krisz
tusért minden bűnünk. Ez isteni igazságnak
prédikálásához
minden erejé
vel, minden jó tétével úgy köti magát, hogy valaki vakmerő képpen vele
nem ellenkezik, azoknak mind elméjekct
meg nyissa az Isten
kegyelmének
meg esmeretire, mind sziveket fel indítsa azban vala bizodaiomra,
örömre
és nyugodalomra, mind szájokat annak bátorságos
vallására; és új elmét,
szívet, szát, új erőt adván minden tagokban, szol gáltattassa
őket az Törvénynekis
újonnan
való el kezdésében,
az Evangéliomnak
hirdetése
sze-

rint. Mely Evangéliom
új teremtést,
újonnan születést, új feltámadást,
úi
mennyei életet is hirdet a Krisztus
által.
Másik eszközünk,
ki által adatik a Szent Lélek, az hit, mely az hal
lásból vagyon. Mert mikor hallván az igét, hiszünk annak, és bizodalom
mal ragaszkodunk az ígéret szerint az Istennek atyai jókedvéhöz
és irgalmasságához
az Krisztus érdeme által, ottan meg ragadjuk szívünkkel
az ő
Szent Lelkétis,
és hova nagyobb hittel ragaszkodunk
Istenhöz,
annyival
inkább nevekedik az Istennek Lelkeis bennünk, ki egyetembe neveli azt az
hitetis és annak sok nemes gyümölcsét,
isteni édességét és atyafiúi
szerel
mét. Példák az apostolok, kik minek előtte el vötték volna nagy bőv
ajándékát
az Szent Léleknek,
az előttis hittek Krisztusba, bíztak ő benne
és szerették
őtet. így az község közülis csak azoknak adatott a Szent Lé
lek, az kik nem ellenkeztek a Krisztus Evangéliomával,
sőt kévánták
azt,
mint Kornéliusis
imádkozik,
hogy az Isten ismertetné
meg magát.
Ezek
mondok, örömest hittek volna a Krisztusba,
és hittekis, tanultákis
az ő
Igéjét és úgy öntetett
nagy bővséggel
a Szent Lélek reájok. Ezt, hogy
hit által adassék a Szent Lélek, így bizonyítja
az Irásis: mond Szent Pál,
hogy ama meg ígért Szent Lelket el vennűk hitnek általa.
Idvözítőnkis
kiáltván monda: Ha valaki szomjúhozik,
jőjjen én hozzám és igyék. A ki
én bennem hiszen, az mint az Irás mondja, élő víznek folyó vizei folynak
ki az ö hasából. Ezt kedig monda a Lélek felől, kit veendők volnának az
ő benne hivők. íme azt mondja, hogy az ő benne hívők vennék a Szent
Lelket. Azért úgy hallgassuk az Istennek Igéjét, a Krisztus által lött ígé
retet, hogy elis higgyük azt, hogy kédig hihessük, szüntelen
kérjük; ha el
hisszük, az hitnek általa a Szent Lélekis foganatosabban lakozik
bennünk.
Viszontag aki csak az zöngését hallgatja az Isten Igéjének és ahhoz hittel
nem ragaszkodik,
azban semmit sem bízik, lehetetlen, hogy ott marad
hasson a Krisztus Lelke. De ez sok és holtig való vigyázassál
lesz meg
és azzal őriztetik mégis. Kikbe az vigyázókat
ő maga az Szent Lélek szün
telen segíti és azt a vigyázást gyönyörűségessé
teszi. Tehát ne
röstelked
jünk a hitnekis nevelésében,
hogy az által bőveskedjék
bennünk
a Szent
Léleknekis
lakása.
Harmadik
nosz életünknek

eszközünk
meg

pönitencia,
jobbítása...

az az töredelmes

szívvel

Negyedik eszkőzünk
a szent-jegyek,
az az a keresztség
vacsorája...
Ötödik eszközünk,
kivel a Szent Lelket mienkké tehetjük,

előbbi
és az

go
Urnák

könyörgés..

— Ezekről nem ok nélkül kellett szólnom, mert némelyek,
mint a
pápások,
sidók, törökök,
kétszer keresztelkedők
másféle egyéb
eszközöketis gondoltak, kivel Szent Lelket nyerjenek, kirűl nincs bizonyságok
a
Szent írásba. Sőt ezeket meg utálván, a pápás barátok el rejtezéssel,
testi
ostorozással,
sanyarúsággal,
bőjtölésekkel
és solosma tartásokkal,
ajak
pattogatásának
imádságával
vélték, hogy Szent Lelket
nyerhetnek.
Az
török környül
metélkedésekkel
és istentelen sanyargatással,
hév vasnak
testébe való süitetésével
és egyéb esztelenséggel.
Az kába álmodozó
entuyiaszták el röjtöztek
egy néhány napig és mind csak aludtak és valamit,
álmokba
láttak,
Szent Lélek jelenésének
mondták,
kiknek álmokat
az
ördögis öregbítette
sok hitsággal.
Az epikureusok
kedig azt tartják,
ha

Istennek kellek, Szent Lelkével magának vonsszon, akár tanuljak, akár ne,
akár könyörögjek,
akár ne. Azért eszem, iszom, jól lakom,
játszadozom,
aluszom, prédikációt
nem hallgatok, sem imádkozom,
hanem ha akarja,
annélkülis
Szent Lelkét adhatja. Nímely tévelygők
így szólnak: nem me
rem a Szent Lelket csak kévánniis, mert bűnös vagyok, és oly nagy aján
dékot nem érdemlettem.
Mind ezek az ördögnek
röttenetes
mesterségi,
kivel el akarja tőlünk szakasztani az Úrnak Lelkét. De mi ezek ellen igen
vigyázzunk,
és az mely eszközöket
az Ür Isten rendölt mi nekünk,
azzal
szüntelen
éljünk. Istennek Igéjét gyakran hallgassuk, azból hitünket
ne
veljük; igaz pönitenciát
tartsunk, jó és szent dolgokba foglalatosok
le
gyünk,
az Urnák szentségivel
éljünk, meg keresztelkedjünk
az ő szent
vacsoráját
igen gyakoroljunk.
És szüntelen,
értelemmel
hitből
imádkoz
zunk. Ezek által meg érezzük, hogy naponként
öregbíti Ő Szent
Felsége
a? ő Szent Lelkének
sokféle ajándékát bennünk. Kibe hova inkább
igazán
ájtatos szívből és isteni félelemből
gyakorlunk,
annál inkább hozzá
szokikis a Szent Lélekis, hogy jobban, jobban nevelje minden
ajándékát
bennünk.
Szent Háromság.

Ez előtt külön az Atyáról, külön az Fiúról, külön az Szent
Lélekről sokat szóltunk. Immár szükség egyszersmind mindenikrőlis egy közönséges értelmet vennünk. Most summa szerént
csak ímezt értsük meg: Hogy az Istent az írás egynek nevezi sok
helyen, de az egy Istent három magának való személynek.
Ez
minden értelmet fölül halad, hogy három bizony személy, Atya,
Fiú és Szent Lélek egy isteni állat és egy Isten legyen, de nem
öszve elegyedett, mintha három tálból egy tálba öténél vizet,
hanem úgy, hogy noha egy az Atya az ő Fiával és az Szent Lélek
kel meg gondolhatatlanképpen,
de azért mindenik külön magá
nak való személy. Ezt az fel támadáskor színről színre meg lát
juk, most csak hittel fogjuk meg az írásnak tanúbizonysági sze
rént. Kiről imez bizonságokat
vegyük
most csak
röviden
eszünkbe: Krisztus Urunk nyilván hadta, hogy meg
körösztölkednénk Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevébe. Nyilván különis meg mutatta magát mindenik személy azkor, mikor János
körösztölné az Krisztust. Mind az által ő magokról így szól Filepnek: Én, az én Atyám egyek vagyunk. Ismét mond: Az ki lát
engemet, látja az én Atyámatis. Ismét mond: Az Atya én ben
nem és én az Atyában vagyok. És imígy ígéréis magát: Hogy az
ki az ő beszédét meg tartaná, oda mennének és ott
lakoznának.
Szent Jánosis mond: Ez három, az Atya, az Fiú és az Szent Lélek
egyek. Ez mondásokból meg tetszik, hogy Isten így jelentette ki
magát, hogy ő örök Atya, örök Fiú és örök Szent Lélek legyen.
És ez három bizonyos személybe egy isteni természet és egy

Istenség, minden teremtett állatoktúl különbező. Az Atya Fiát
küldette volna az emberi testbe a mi meg váltságunkra és mind
az Atya, mind az Fiú Szent Lelkét adná újonnan
születésünkre.
Mind az háromról egyszersmind így emlékezik Szent Pál: Az
Krisztus által vagyon be férkezésünk az Atya eleibe, egy Lélek
nek általa. — Segítsen ő Szent Felsége, hogy így, az mint ma
gát ki jelentötte, és az mennyire most ez homályos és gyarló em
berségbe ily felséges és csodálatos Ür akar meg ismertetni, anynyira naponként ismerhessük őtet, és így bízván ő benne, hívhas
suk őtet segítségül az ő ki jelentett akaratja szerint. Mert ő nem
akar különben ismertetni, sem segétségül hívatni és tiszteltetni,
hanem csak az mint magát meg jelentötte. Azért mondja Szent
Pál, hogy híhatni azt segítségül, az kit nem ismerünk. Tehát ő
Felsége ismertesse meg magát igazán mind az három
személybe,
és hívassa a szeréntis segítségül ő magát, és adjon hitetis, hogy
bízhassunk imez ő tűle rendelt irgalmasságába: hogy az Atya
szeretvén minket, Szent Fiát hozzánk való szerelmébe adta éret
tünk, és az ő Szent Fiának érdeméért Szent Lelkével
újonnan
szülis bennünket és mégis dicsőít az ő magához hasonló dicső
séggel, és magát valósággal mégis ismerteti mind az három sze
mélybe. Most evvel szinte be érjük: Ha el hisszük ezt, hogy az
Atya Fiát adta érettünk és az ő Szent Lelkével az örök életre el
foglal bennünk. Az mi e felett vagyon, azt az után meg látjuk
tökéletes valósággal. (Fol.P.CCCLXXb.)
Röviddel ezután így folytatja:
Micsoda az Isten?
Az Isten lelki állat, értő, mindenható, felséges,
véghetetlen,
örökkévaló, szabados, bölcs, jó, szent, irgalmas, élő, nagy rothadatlan és halhatathan, boldog és magától elég mindenre, kü
lönbező minden teremtett állatoktúl, minden látható és láthatat
lan állatoknak, földnek, mennynek, tengernek, és valamik azban
vadnak, teremtője és tartója, az emberi nemzetnek meg váltója
és az anya szent egyháznak gyűjtője és meg szentelő je, oltal
mazó ja, vígasztalója, ura, atyja, pásztora és örök életnek adója,
ki mindeneknek fölötte dicsérendő és mind az angyaloktúl és
mind az emberektűi imádandó. Ezeket közönséges képpen ért
hetjük a Szent Háromságról. De az szömélyek szerint máskép
pen, így szólhatunk arról, micsoda az Isten:
Az Isten Atya, Fiú, Szent Lélek, ez három szömélybe
egy
valóságos isteni természet és egy Istenség, örökkévaló, igaz, ir-

galmas, tiszta, mindható és magával szabad állat. Atya, ki az ő
Fiát örök időknek előtte szülte az ő állatjából. Fiú, ki az Atyának
állatjából született örökké, ki fel öltözett az emberi természetbe,
és meg válta minket. És Szent Lélek, ki az Atyátúl és Fiútúl szár
mazik örökké. Mely Atya, Fiú és Szent Lélek Isten teremtett és
éltet mindeneket és az emberi nemzetségből gyűjt ő magának
anya szent egyházat, melyben az boldogságban lakozzék és di
csértessék örökké. (Fol.P.CCCLXXI.)

Megigazulás.

Ördög hatalmából, eredendő és cselekedendő bűnből szaba
dulás, Isten ítélő haragjától menekvés, Isten előtt való megigazulás egyedül a hit által van.
A reformációnak ez az alapvető meggyőződése Bornemisza
igehirdetésének állandó eleme.
A meg igazulás nem egyéb, hanem az bűnnek terhétűl való
meg szabadulás, az Isten kegyelméből
a Krisztusért az hitnek
általa . ..
Olyan azért az meg igazulás példának okáért, mint mikor
valamely embernek, kinek egy fillére sincsen, sok adóssága meg
engededtetik és az által fizetésnek terhétűl meg szabadul. így az
ember ő magában bűn és adósság alá vettetett, de mihelt az
Krisztusban való hit által ennek terhétűl meg szabadul, ottan
meg igazultnak mondatik. (Fol. P. CCCCLI.)
Ennek szerző
oka az Istennek kegyelme és hozzánk való
irgalmassága, az melyből indíttatott,
hogy bűneinkből ki tisz
títana és meg igazítana. Ezt bizonyítja az Szent Pál: Nem az
igazságnak cselekedetiből, amelyet mi cselekszünk vala, hanem
az ő irgalmassága szerint idvözít minket, ki sok helyen nyilván
mond ja, hogy ingyen az Istennek kegyelméből igazíttatunk
meg.
— Érdemlő
és fizető
oka az Krisztusnak engesztelő
áldo
zatja, kinek igazságában fel öltözünk az hitnek általa, hogy az
Istennek széke előtt meg állhassunk és igazaknak
találtassunk.
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Ezt bizonyítja az Szent Pál, mikor azt mondja, hogy meg igazít
tatunk az váltság által, amely vagyon az Krisztusban. — Har
madik oka, beoltó ja, az Szent Lélek, belső meg újítása az
ige által, a ki az mi szívünkben úgy mint be oltja és be pecsé
teli az Krisztusnak minden lelki ajándékát. — Negyedszer az
igazulásnak eszköze
az hit, mely az ígéretben az Krisztust min
den javaival el veszi, őtet meg ragadja és magához szorítja. En
nek általa az hívek be oltatnak és ő vele úgy egyesülnek, mint
az szőlővessző az tőkével, és belőle életet vesznek és vonsznak
és rajta maradván gyümölcsöt teremnek. (Fol. P. CCCCLI. I.)
Az meg igazulásról kettő az kérdés. Egyik, az cselekedet
által meg igazulhat-e az ember? Erről meg tanulánk, hogy nem
lehet. Másik ez: az meg igazulásra elég-é bízni az Krisztus érde
mében? Erről következik immár tanúságunk. Kiről ezt értsük
meg jól: hogy Isten előtt az mi igazságunk csak ezben függ,
ha bűnünket meg bocsátja; de Krisztus fizetése nékül semmi kép
pen hozzá nem fér, hogy meg bocsáthassa. Mindennek kedig meg
bocsátja, valaki ő benne hiszen, azért az mi igazságunk csak
az Krisztusban való hitben függ. A mint Szent Pál mondja: Meg
igazultatván hitből, békességünk vagyon az Istennel az mi Urunk
Jézus Krisztus által. Valaki azért igaz töredelmes szívvel bűneit
meg utálván Isten eleibe esik, az Krisztus érdeme által kérvén
bűne bocsánat ját, annak valóba Isten meg kegyelmez, annak
minden bűneit meg bocsátja, azt fiává fogadja, azt szinten oly
igaznak tartja, mint ő maga Krisztus, kibe egy csepp bűn sem
találtatott. Azért, mert minden meg fizetése a bűnért, minden
ő igazsága ottan neki tulajdoníttatik,
mihent ő érte bűne meg
bocsáttatik. Viszont ez embernek minden bűne Krisztusnak tulaj
doníttatik, kire noha Isten az egész világ bűnét vetötte, de az
ő meg fizetését csak az benne bízó kapcsolja magához, az hi
tetlen kedig el taszítja tüle. (Fol. P. CCCCCXIII.)
Hit által.

Az hit által meg igazíttatunk, az mennyire mint egy fogó
kéz az ígéretben adatott, bűnnek bocsánat ját el veszi az Isten
nek kegyelméből az Krisztusban lött váltságért. Az hit azért min
denkoron öszve köttetett az mi idvösségünknek
fő okaival és
ezekre nézve tulajdonítja az írás az meg igazulásra való erőt az
hitnek. Mert az által nyittatik meg az mennyországnak
kapuja,
az Krisztus, kibe az Istennek minden gazdagsági velünk
közöltet-

nek, hogy semmi nélkül ne szűkölködjünk,
az melyek kévántatnak az bódog életre.
Az hitet azért jól eszedbe vedd, hogy oly módon rendelte az
Isten, hogy a nélkül semmit tieddé nem tehetsz; mint az mit ne
ked nyújtván, ha el nem veszed, nem tiéd, hanem annál marad,
aki nyújtja, — így az Krisztus meg igazításais magánál marad,
ha hittel hozzá nem kapcsolod. — De a mint a hitnek sok
ostroma vagyon, így őtet és annak erősítését mind untalan Isten
tűi kell kérjünk.
(Foí.P.CCCCLI.)
P o m p á s m e g h a t á r o z á s o k a t találunk a hitről, amelyek mind mutat
ják, mennyire középponti ügynek tartotta Bornemisza jelentőségének k i domborítását:
A hit a szívnek oly bizodalma, kivel az bűnös az ő maga bocsánat ját
hiszi és el veszi ingyen Krisztus által, az Istennek ígért irgalmassága
sze
rint. (P. V. 25 b 1.)
Az hit nem álom, hanem eleven állat, ki az Istent meg
ragadja
és hathatós és mint az világ világosságával
másnakis világít. Igy az igaz
hitű ember másnakis használ. (P. V. 19 1.))
Ha pedig kicsiny volna az hit mi bennünk, az miatt se féljünk,
csak
hogy azzal hozzá folyamiunk. Az királyi emberis előszer igen kicsiny hitű
volt, de ezzel meg keresé a Krisztust, ki az ő hitét fel építé és végre benne
nagyra neveié. (P. V. 167 1.)

Azért vegyük eszünkbe, hogy az Szent Léleknek az egyik
csudálatos tiszti, hogy csak az hitetlenséget ítíli bűnnek lenni és
mindennek bűnének bocsánat ját hirdeti, valaki bízik az Jézus
Krisztusban. És csak az hitetleneket vádolja és feddi bűnösöknek
lenni, és csak egyedül azoknak hirdet örök halált és kárhozatot,
az kik az Jézus Krisztus halálának érdemébe az Istennek ígéreti
szerént nem bíznak. Hinni pedig az Krisztusba: meg ismerni
őtet Isten Fiának, és bízni, hogy ő érötte születtetett és szenve
dett, meg holt, fel támadott, mennybe ment, előtte esedezik,
érötte meg bocsáttatik bűne és Isten kedvébe veszi, a mint ő maga
Isten ígérte ezeket és ő szerzetté.
Kiről sok ezer
bizonságok
vadnak. Nem hinni Krisztusba: bízni az mi érdemünkbe avagy
másba, ő benne kételkedni, nem hinni az ő ígéretinek, nem ta
nulni az ő Evangéliomát és nem élni az ő sakramentomaival, kik
által az hit nevekedik. Ezeket feddi a Szent Lélek mind ez világ
ban, még az szentekbenis, mert ő bennekis vagyon sok kétel
kedés.
Leg fő tanúságunk és gondunk legyen azért erre, hogy az
Úr Istent és az Krisztust meg ismerhessük és csak egyedül az ő
halálának érdemébe bízhassunk. (Joan 3.) Ki csak egyedül az ő

vérével tisztíta és fizete mi értünk. Mely drága tanúságot senki
eszébe nem vehet, hanem csak az Szent Léleknek meg vígasztalásiból, mert ez az emberi romlott okosságnak képtelennek és bo
londságnak tetszik (I. Cor. 1.): hogy a Krisztusnak halálával vé
tetnék el az bűn és azban való bizodalom által találhatnák bűn
nek bocsánat ját. (Fol.P.CCCIIb.l.)
Szent Pál meg tanít, hogy az Krisztus hit által lakozik ben
nünk. Mert az hit mi lelki kezünk, azzal ragadjuk és azzal szo
rítjuk hozzánk, hogy nem csak hozzá fohászkodik lelkünk, ha
nem ugyan hozzánk hozzuk és valóba be keverszik lelkünkbe és
egyesül teste testünkkel, vére vérünkkel és mindenestül
fogva
ő maga mi magunkkal. — A mint az fényes napot, annak erejét,
világát és melegségét nem csak gondoljuk, hanem ugyan hoz
zánk vesszük és élünk általa, így nem csak gondolkodunk és fo
hászkodunk hit által Krisztushoz, hanem ugyan ő mi bennünk és
mi ő benne lakozunk. (Fol.P.CCV.l.)
Az igaz hitbe imez három dolog
kévántatik:
Előszer, hogy értsem Isten akaratját, az mint ki jelentötte
az Törvénybe és az Evangéliomban, és amint azokat magyaráz
ták az próféták, Krisztus és az apostolok.
Másodszor elis higgyem, hogy azok mind igazak és az Isten
azon kívül különbet nem akar. De ez értelmek és hitek vadnak
az kép mutatókbanis és az ördögökbenis, ki igen okos állat és
az Isten felől sokat ért és az Írást tud ja és érti, hogy Isten aka
ratja. De azban semmi bizodalma nincs, sem lehet. Azért mi tő
lünk Isién többet kéván és fő képpen imez harmadikat:
Hogy higgyem én az én magam bűnöm bocsánatját és ki ki
mind magához kapcsolja, hogy Isten ő nekiis meg bocsátta min
den bűneit az szerint, a mint ő maga Isten ígérte az Evangé
liumba ingyen az ő Szent Fiának érdeméjért, kiért meg kegyel
mezett, kedvébe és szerelmébe vötte, minden jó kérésébe meg
hallgatja, meg segíti, őrizi, oltalmazza, fel támasztja és az örök
életet neki meg adja. A kinek ily bizodalma vagyon, ezt mond
juk igaz hitűnek. (P.V. 170b. 1.)
Innét azért vegyük eszünkbe aztis, hogy az hívek most itt
nyomorgók, szegények,
alázatosok, háborúságszenvedők,
nagy
munka és fáradságtevők, vigyázók, tusakodók, vitézkedők.
Kik
noha őkis gyarlók, bűnösök, esendők, kétszer egy nap el esnek,
de fel kelnek, tanulnak, értekeznek, meg ragadják az Isten Igéjétf őrzik azt, építik magokat, és nagy gonddal az nyögés és

m
terh alatt hasznokat szereznek, gyümölcsét teremnek. — Ez félék
utálják az bűnt, nem örömest míelik, arra, miért hogy reá vonná
az test, az ördög, ez világ, ezekkel harcolnak, és tusakodnak
miatta, sok békességes tűréssel és ellenekis állanak, tanulják, őr
zik, követik az Isten Igéjét és gyümölcsét teremtik az Ür Isten
segítsége által, kinek szüntelen könyörögnek.
(Fol.P. CXXXIIII.)
Noha mi még az bűnös testbe heverünk és az miatt mégis
halunk és el is rothadunk, de bizony úgy oltattál be te hit által
az Krisztusba, kinek lelkeis lakozik benned, hogy mostani távollétedbenis, sőt az porba és koporsóba fekveis ott vagy immár
mennyekbe, ott fenn lész, ott tündöklesz, ott ékeskedel, ott or
szágolsz. Mint példa, midőn török rabságba egy országnak ki
rálya setét, büdös, tetves tömlöcben tartatnék váltságra, noha az
test szerint igen nyomorultnak látszanék, de az jövendő meg
szabaduláshoz és váltsághoz képest ugyan királya azért az or
szágnak, és azért várván az ő meg szabadulását, még az tömlöcbenis úgy becsültetik az egész országiul, mint király: — így miis
meg koronáztatván Krisztusba, bizony még mostis, sőt az el rothadott testbenis mennybe helyheztetett királyok vagyunk, az jö
vendő dicsőséghez képest. — Amaz rút fekete szegfű magocska,
noha ő magába undok, de az reménységhöz képest, hogy azból
jó illatú, szép színű szék fű virág nő ki, igen kedves és böcsületes, mondok ahhoz képest, a mi ő rajta jövendőre nevekedik. így
miis, noha bűnösködünk mi magunkban, de bizony igazak és tisz
ták vagyunk a Krisztusban; noha nyavalygunk e világban, de
bizony édességes gyönyörűséggel meg rakodtunk az Krisztusban;
noha férgek és dögök vagyunk a koporsóban, de bizony az fé
nyes napnális dicsőségesbek vagyunk az Krisztusnak meg dicső
ült testében, kibe most el röjtettünk, hogy ne láttassék az mi va
gyunk, mindaddigis, míg fel nem támadunk, mint az szegfű magbanis el rejtetett az ékesség, mindaddig, míg nagy szépen fel
nevekedik. (Fol.P.CCCXXb.)
A jó cselekedetek.

Azért valaki Isten országába akar jutni, az Isten
kedvébe
akar lenni, avagy az ő hívei közibe akar számláltatni, az ne igye
kezzék csak hol mi szem fény vésztők jámborságnak kilső cselekedetivel kedvébe jutni, hanem, miért hogy mindenestől fogva
meg veszett és az bűn miatt meg holt, ő is mindenestől fogva
másszor és újonnan születtessék. —
Hát az emberi erő, okosság, bölcseség, szentség, nagy nem-

zetség, méltóság és minden, valami az testtol lesz, semmi at
idvességre Isten színe előtt? Hát Annibal mértékletessége,
Scipio
szemérmetessége
és ezek vitézsége, Lucretia tisztasága,
Aristo
teles, Plató, Cicero bölcsessége etc., Alexander, Julius méltósági
az idvösségre semmit nem
használhattak?
Azonképpen az farizeusoknak és sadduceusoknak, esseusoknak sok emberi pepecselések, maguk mutogató pápá jok, aranyas
papi öltözetek, sok gyertya gyújtások, sok koplalások, sok ezer
találványok, bálványozások
és isteni káromlások, mint mikor
Illyés és Dániel idejébe az Bál papjai bömbölvén metélnék ma
gukat. Ezek azért nem hogy meg igazíthatnának,
sőt inkább
kárhoztatnak.
De még szinte ugyan az igazán való jó cselekedetekis, az
Krisztus nevében való prédikálások,
sok jó tétemények,
sok
könyveknek
igazán való nyomtatások, sok csuda tételek ő ma
gokban senkit meg nem igazithatnak, a mint ezek közülis sokan
el kárhoznak.
Ily erőtlen akár mely féle emberi cselekedet Isten előtt az
idvözítésre. (Fol.P. CCCLXXIII. 1.)
Csak egy punktnyi, egy szem pillantásnyi szabadságunk sin
csen semmi jóra! (P. V.9iij2b.l.)
A farizeusok jámbor életét igazságnak
nevezi
Krisztus
Urunk, nem hamisságnak, mondván: Ha a ti igazságtok
inkább
nem bővölködik a farizeusok igazságánál, nem mehettek be a
mennyországba. — Nem mondja gonosznak azt, hanem csak fel
jebb valót kéván, jelentvén annak elégtelen voltát az Isten előtt
való meg igazulásra. Tehát, ha Isten az ő Szent Fia és az egész
Szent írás és még az pogánokis annyira magasztalták
csak az
kilső jámbor életetis, hogy az fényes, hajnal csillaghoz hasonlí
taná Aristoteíesis, azért az ő rendiben miis meg becsüljük és
nagy szorgalmatossággal
kövessük. — De azt csak egy csepp
nyire, csak egy mák szemnyireis és ugyan semmi képpen ne ele
gyítsük az idvösség okához és érdeméhöz. Mert úgy nem hogy
jó, kedves és hasznos lenne, hanem inkább bűn, hasznatalan, kár
és veszedelmükre való lenne ...
Az kilső igazság azért jó az ő rendiben, de kár és bűn az
idvösség okaiban. Mint az gyertya világis féníik az setétben, de
a nap fényébe szinten el enyészik minden világossága. (Fol.P.
CCCCXLVIIb.D

Mirtcs mit csodálkoznunk, hogy fELEGDI, egyházának el
szánt őre, igyekszik e tanítást, — amely közös tanítása volt a
visszakeresztelkedő rajongók kivételével az egész reformáció
nak, — fonákká tenni:
Imez nem régen támadott prédikátoroktúl
semmit gyakrab
ban nem hallasz, mint azt, hogy a Krisztusért az Atya Isten in
gyen meg bocsátja minden bűnöket, valakik ű benne hisznek.
Ingyen, ingyen, (szüntelen kiáltják,) nem az mi
érdemünkért!
Azon közbe a keserves és sanyarú pönitenciárúí, a fegyelemrűl
igen keveset, avagy semmit nem szólnak. Micsoda gyümölcs kö
vetkezett efféle fülviszkettető
prédikálásból? El bízták az embe
rek magokat, hátra vetettek minden félelmet, a bűnnek és min
den gonoszságnak
közepibenis az Evangéliumnak
világosságát
hányják és avval kérkednek, hogy közelb-ben járnak az idvességhez és Isten országához azoknál, a kik az előtt a szoros úton
igyekeztenek az örök életbe be menni. (Telegdi: P. II. 150.1.)
Pönitencia.
Pedig Bornemisza lépten-nyomon hangoztatja, hogy a pönitenciának igaz megnyilvánulása a töredelmesség,
a hit és az
új élet.
Mit akart Krisztus Urunk jelenteni, ezt mondván: Egy pöni
tencia tartó bűnösen örülnek az Istennek angyaliis. Erről jer, lás
suk, mi legyen az pönitencia tartás és minemű dolgokban foglaltassék az.
A pönitencia tartó ember az, a ki bűneiből Istenhöz tér, az
az, a ki bűneit meg esmérvén, azt meg bánja és annak bocsánat
ját kéri és hiszi Isten kegyelméből az Krisztus érdeme által, és
többé nem akar azokban szánszándékkal heverni, hanem az benne
szorult bűn ellen mindenkor igyekszik tusakodni, a sátánnak és
az testnek izgatási ellen szüntelenül segítségül kérvén az Ür
Jézus Krisztusnak jóra vezérlő Szent Lelkét. Mind ezeknek az
pönitencia tartó, az az a meg tért emberben meg kell lenni.
De rövidebben
az pönitcnciárói
imígy tanyítnak:
Hogy az
pönitencia
annyit tenne, mint bánkódás,
és függene
hitből, előbbi életünknek
jóra
való változtatásában.
Ennek részéről némely azt mondja hogy ez kettő:
egyik a bűnnek meg halni, másik az eilen meg éledni. Ezeket így ma
gyarázzák:
az bűnnek meg halni, azt meg esmérni, azon törődni, azt meg
bánni, meg utálni és minden maga igazságaiul
való bizodalomtúl
el sza
kadni. Az bűn ellen meg éledni pedig az Isten kegyelmére
támaszkodni,
az Krisztus érdeme szerint és azból meg újutást venni. De kik így
tanyíti

nok az pönitenciárói,
azok az hitet és az új életet nem mondják ő részinek,
hanem az hitet az pönitenciának
eredetinek és gyökerének
mondják,
az
új életet penig az pönitenciának
gyümölcsének,
hogy mint az
gyökéren
fa és az fán gyümölcs,
így az hiten pönitencia
és az pönhencián
új élet
terem. Ez mondás szerint: teremtsétek
az pönitenciának
jó
gyümölcsét,
az az, a mely ember hiszi, hogy Isten kegyelmében
vötte Szent
Fiáért,
ez iszonyodik az bűntől és ehene Isten kegyelmére
támaszkodik
és új
életet követ. Eztis megérteni
szép dolog, de némelyek
az
töredelmességet és az hitet nevezik pönitenciának,
és az új életet mind az
kettő
gyümölcsének.
Némelyek
kedig így tanyítnak,
hogy az igaz
pönitencia
függ az töredelmességben,
az hitben és az új életben. Ezekről
másszor
és másunnét
értekezhetnek
az írás olvasók, most mi elégedjünk
közönsé
ges értelmet
vennünk
azokról, az melyek kévántatnak
a meg tért em
berben, arra legtöbb
gondunk lévén, hogy mindennap igazán meg tért
emberek lehessünk,
és ha valaki közülünk
nem érthetnéis, az hitből mint
származzék
pönitencia és az pönitenciából
új élet, elégedjék vele, ha csak
meg érziis mindeniket magába. — Annakis a szelíd lelkű hívek
hagyja
nak békét, a mint némelyek
forgatják,
hogy az kik nem
választattak,
azokban csak ideig való pönitencia, és azis fél szerint csak az
Törvényből
való meg röttenés
szerint volna. És hogy az igaz pönitencia
nem az
fenyítékből,
hanem Istenhöz való szerelemből
indulhat. Ezeken való vetekedésnek
sem vége, sem hossza, sem feneke nem lenne. Mi nemcsak ta
nuljunk az pönitenciárói,
hanem erre legyen gondunk, hogy ugyan igaz
pönitenciában
éljünk
mind egész életünkben.
Könnyű
sokat szólni az
pönitenciárói,
de igazán pönitenciában
élni nagy vitézség és az Istennek
legdrágább
mennyei ajándéka, kit bizony minden meg nyerhet, valaki az
Krisztus által kéri az Ür Istentűl.

Az pönitenciárói azért én most úgy szólok, hogy te az pöni
tencia tartáson mindent érts, valamit Isten kéván az meg térő
bűnöstűi: bűnnek meg utalását, az ellen a hitnek biztatását és az
jó cselekedetet. Az mint a tékozló fiúnak példájában
Krisztus
Urunk mind a hármat meg jelenté: aztis, hogy előbbi gonosz éle
tén igen kesergett, aztis, hogy atyjának irgalmasságában
bízott,
aztis, hogy az után atyjának mint jó fiú szolgált. Mind ezeket
rövidebben egy szóval pönitencia tartásnak mondhatjuk. A mint
az mai evangéliomis mindeniket be rekeszté, midőn így szólna:
örülnek az angyalok egy pönitencia tartón. Kiről jól eszünkbe
vegyük imezt: Hogy a pönitencia tartás, az az a meg térés mindennaprais minden híveknek igen szükséges. Azért az három,
midőn valakibe újonnan el kezdetik, mint Zacheusba, Magdol
nába, Pálba, Dávidba, az utánis oztán mindennap annyira meg
kévántatik, mint ha minduntalan újonnan kezdené el, mind töredelmességét, mind hitit, mind jó erkölcsét. Mert míg az meg
romlott testben lakozunk, soha tökéletesek ezekben senki nem
lehet az testnek, ez világnak és az Sátánnak szüntelen
való

ostromlási miatt. Az mint minden szentek péidáiból meg tetszik,
kik mind untalan kérik bűnök bocsánat ját és kiknek bűnök min
denkor előtte forog. Az mint Szent Jánosis tanyít mondván: Ha
azt mondjuk, hogy bűnünk nincs, hazudunk, ha kedig meg vall
juk az mi bűneinket, azok meg bocsáttatnak mi nekünk. Ismét:
Én édes fiaim, ne vétkezzetek,
de ha vétkeznétek,
Szószólónk
vagyon az Istennél.
Lássuk azért, mind az háromba mint kellessék
mindennap
magunkat tartanunk.
Első része az pönitenciának, az az a megtérésnek
töredelmesség, az az a bűnön való törődés és keserűség. Erről példa
Dávid, ama bűnös asszony, kik nagy sírásokat tettek az bűnön
való törődések miatt, az publikánus, ki az ajtó megett állván veri
mellét és erősen nyög az bűnnek terhe alatt, és az Szent Pál, ki
az Űrhöz meg térvén, minden igazságát ganéjnak ítéli. — Mely
töredelmességre
sok képpen indítja fel Isten az embereket: Az
tékozló fiú kemény nyavalyák által indul arra, hogy siratná bűnét,
Dávid, Náthán feddése által, amaz háromezer Péter prédikáció
jára, Zácheus a Krisztusnak édes szava által, Péter egyszer, mi
kor sok halakot csudaképpen fogna, másszor, mikor az Ür reá
tekintene. De főképpen az igaz töredelmesség származik a Krisz
tus halálának erejéből, mely bennünk az hitnek általa azt cselek
szi, hogy az bűnt meg utáljuk, annak miis meg haljunk, ami kép
pen a Krisztus a bűnökért meg holt. Kinek kínja és halála velünk
meg gondoltatja az bűn mely iszonyú Isten előtt, hogy az mind
ez világot el szakasztotta Istentűi és annyira haragúdt miatta,
hogy még az ő szerelmes Fiának sem engedne az mi bűneinkért.
Kiből valaki Istenhöz nem térne, annak az örök tűzben lenne
örök büntetése. Ezeknek értelmes gondolatiból az írásnak tanyítási szerint az Istennek Lelke annyira meg utáltatja velünk az
bennünk mozgó bűnnek undokságit, hogy ugyan el fáradunk
alatta való sok nyögések és óhajtások miatt, bánkódván
rajta,
hogy ily jó és édes Istenünket annyiszer meg bántanúk. Ez ily
töredelmességünknek
haszna ez, hogy az Istent dicsőítsük az ö
igaz ítéletiben és hogy az ő kegyelmének és az Krisztus érdemé
nek helyt adjunk az mi szívünkben.
Az igaz töredelmesség ellen sok félék vétkeznek, mint az testi
bátorok, az kép mutatók, az érdemesek és az
kételkedők.
Az testi bátorok, kikben nincs töredelmesség, azok, kik az
bűnnek cselekedetiben gyönyörködnek
és minden bánat jókat ki

bánkódták. És mint az kövek meg nem keseredhetnek, hanem
inkább meg keménykednek
az ő szokott istentelenségekben
...
Ez minap midőn egy leányt halálra vinnének, hogy gyermekét el
vesztötte, egy ifjú, kit együtt akasztani vittek, magát meg hajagatván, mondott, hogy menyekezőben mennének. Bécsben midőn
két lopó inasokat fel akasztanának, az kisebbiket két szalmát
ujjában szorítván, kinek egyik hosszabbkább volt a másiknál,
monda társának az akasztó fa alatt: Vond ki társ egyiket, lássuk,
kinek kell először fel hágni az akasztó fára. Amaz az hosszabbikat
találta ki vonni és azért akasztották fel előszer. Három nemes
német, midőn harmad napig innának, az egyik le dűl és meg
hal, a többi az ő részét az utánis torkában töltenék, mikor reá
került az pohár szer. Ezféle testi bátorok sok ezer félék találtat
nak ez világ szerint, kik amennyivel keménybek,
annyival ke
ményben kínoztatja
Isten törökkel, tatárral, hóhárral, avagy
egy csoportban hajtja az hadban és ott le vágatja az ebeknek és
az madaraknak, amint az próféták számtalan helyen kiáltanak
effélék ellen.
Másod rendben a hipokríták vadnak, kikbe sincs töredelmes
ség, kik Jóel mondása ként csak ruhájokat, nem szíveket
metélik,
és mint Krisztus urunk és Ézsaiás mond: csak nyelvekkel, nem
szívekkel közelgetnek
az Úrhoz. Effélék sok álnok színvei fede
zik istentelenségeket:
az bálványozást
isteni tiszteletnek, az
uzsorát más segítségének, a torkosságot barátkozásnak, a ragadozást tiszti szerint való vételnek, az paráznaságot
gyarlóság
nak, a részegséget vidámságnak, a kevélységet és tékozlást tisz
tességes maga tartásnak és tisztaságnak nevezvén. Kiről igen ke
ményen panaszolkodik sok helyen az Isten, hogy mást az mely
jóra intnek, ő magok illetni sem akarják.
Harmad rendben az érdemesek vadnak, kikbeis nincs töredel
messég, kik az ő tulajdon igazságokban bíznak és soha önnön
magokat tiszta szívből meg nem alázzák az Isten előtt. Ilyek az
törökök, sidók és pápások közt való érdemesek, kik noha sirat
ják bűnöket és azban magokat ugyan kínozzákis, de miért hogy
az ellen viszont az ő magok igazságát támasztják Isten eleiben,
azért soha bűnök bocsánat ját nem nyerhetik, a mint a kevély
farizeus példájából meg tetszik.
Negyed rendben vadnak az kételkedők, kik az ő röttenetes
bűnökre nézve kétségbe esnek és az Istennek kegyelmes igéretitűl el futnak és az Kaimmal az kiáltják, nagyobb az mi bűneink,

hogy nem mint bocsánatot érdemlenénk. Ezeket el távoztatván,
legyen nekünk példánk az tékozló fiú az töredelmességbenis,
aki
igen keservesen siratá bűneit, hogy azokat szíve szerint utálná és
azokból fel kelvén haza térne atyját meg engesztelni.
Jer, értsük meg itt aztis, mely röttenetes hamissággal hir
dessék az pápások az töredelmességet. Az pápásokis tanítják ezt,
hogy szükség töredelmeseknek
lennünk, de két iszonyú tévelgéssel meg elegyítik. Egyik ez: hogy azt mondják, hogy a bűnön
való bánat elegendő legyen, az az, oly teljes legyen, hogy az
bűnért eleget tehessen. Másik ez: hogy az elegendő bánat az
bűnnek bocsánatját érdemli. És miért hogy senki nem tudhatja,
ha eléggé bánkódhatott-é
az ő bűneiről, hagyja Istenre, ha meg
bocsátja-é bűnét, kibe kételkedniis szabad volna. Ezt
tanyítván,
nem tudják, mit mondanak. Mert soha senkiben sem bánat, sem
egyéb jószág nem lehet oly nagy, ki eleget tehetne az mi bű
neinkről. És hova inkább öregbedik az bánat bizodalom és vigasz
talás nélkül, annyival inkább el buríttatik az ember az kétséggel
és él merül az halálba. Az bánat által kedig bűn bocsánat ját várni
röttenetes gyalázat jár a vagyon az Isten Fiának, kinek egyedül
való kíny szenvedése fizette meg ez világ bűnét. Hanem az töre
delmesség arra való, hogy az által készíttessünk az bűn bocsánatjának el vételére, helyt adván bennünk az Isten kegyelmének
és
az Jézus Krisztus érdemében való bizodalomnak. Ezeket az pöni
tenciának egyik résziről, az töredelmességről
tanul ám. Másik
részrőlis
szóljunk.
Másik része az pönitenciának az hit, az az, az Isten kegyel
mes ígéretiben való bizodalmunk a Krisztus által, bűnünk bocsá
nat ja, meg igazulásunk és örök életünk felől. Az pápisták az hit
ről így szólnak: az hit a lelki esmeretnek bizonyos volta az juta
lomnak varasába az érdemért. Ezt hirdetni Isten ellen való ká
romlás és Szent Pál tanyításával ellenkezik, ki így szól: Kegyelembűl üdvözültetek hitnek általa és nem ti magatoktúl
vagyon,
Isten ajándéka. Ez az igen meg keseredett szívüknek nagy vigasz
talás, hogy Isten sem elegendő bánatot, sem emberi érdemet nem
kéván, hanem oly kedves az ő Szent Fiának áldozatja és annyi
fizetésünk lett az általa az mi bűneinkről, hogy azzal szinte meg
elégedett. És azért, ha csak kicsiny töredelmes és benne bízó
szívvel folyamunkis hozzá, meg igazulást találunk ő általa, ha
csak annyi volnais, mint az mustármag. Példa amaz atya, ki azt
monda: hiszem Uram, de segíts, hogy hihessem. Az Cruciger Jé-

nosis halálakor így szóla: Uram, kicsiny hittel hívlak
segítségül,
de azért igaz hittel. Példa az regulusis az kicsiny hitben, az apostolokis, kik kérték, hogy az Ür öregbítse hitüket. Ezt is jól meg
értsük, hogy ha a Krisztusba nem hinnénk, semmiképpen
nem
férne az isteni igazsághoz, hogy meg bocsátaná bűneinket. Mert
ő fizetett meg éröttünk és azt hozzánk kell kapcsolnunk és az
által kell Isten kegyelméből folyamnunk. Azért er reis minden
nap igen nagy gondot viseljünk, hogy bízhassunk az Isten Fiá
nak érdemébe és az által az Isten kegyelmében, kiről sok bizony
ságokkal erősítsük töredelmes szívünket.
..
Harmadik
része az pönitenciának, az az meg térésnek, az
új kegyes igaz és józan élet, amellyel meg bizonyítjuk,
hogy új
teremtett állatok vagyunk az Krisztusban. Erről így tanított Ke
resztelő Jánosis: teremtsétek az pönitenciának méltó
gyümölcsét.
Egy níhánynak mondta Krisztus Urunkis: Menj el és ez után
ne vétkezzél. Az tékozló fiúis ajánlja hív szolgálatját. Sok helyen
így tanyít az írás, hogy az bálványozok, ragadozók,
paráznák,
részegesek nem mehetnek az Isten országában, és hogy Isten az
bűnösöket, kikben nincs pönitencia, meg sem hallgatja. Tehát a hit
mellett az új életreis szorgalmatos gondot viseljünk mindennap,
kiben noha akaratunk ellenis sokszor el ejt az test, a sátán és
e világ, de mindenszer igyekezzünk újabban szent életet követni.
Mindez három részről számtalan nemes intéseket
találunk
az prófétáknál és az apostoloknál. (Fol.P.CCCCXVIII sköv.)

***
Tartozunk a j ó t cselekedni a törvény parancsából, ha az íté
letünkre van is, de az újonnan való születésis azt kévánja mi tő
lünk, hogy ha az Krisztus által Szent Lelket vettünk, az ő vezér
lése szerint éljünk. Mint az gyertya, mihent be hozzák az setét
házba, ottan világos kezd lenni, mint az jó fa, mihent fel nő,
ottan jó gyümölcsét kezd teremni, mint az tűz természet szerint
melegít, így azis, az ki újonnan mennyből Szent Lélek által szü
letett és Isten fia lett (I. Johann. 3.), az oztán Istennek él, úgy
mint mennyei ember, annak minden nyájassága és kévánsága Is
tennél mennybe vagyon; minden öröme, kedve, szerelme csak az,
az mit Isten kedvel és szeret. (Fol. P. CXXIVb.)
Nem teljességvei menekedünk meg még most az
bűnből...
Azért az mi nagy erőtlenségünkben
miis szüntelen
könyörgünk,
hogy mint az világot olajval, az fákat és vetemény eket meleggel

segíti Isten, így az meg újulás után az el kezdett jóban szünte
len segítsen minketis mennyei harmattal, meleggel, mennyei
Szent Lélekkel és ne eresszen az sátánnak rostájára. De ha el
ereszteneis, ne hagyjon el esnünk. Ha el esnénk kedig, mint
Péteris, Dávidis, Áronis el esének, hamar minketis fel emeljen és
ismét meg erősítsen .. .
így azért vagy esünk vagy nem, de szüntelen előttünk le
gyen az mi újonnan születésünk és az Isten jó téte, ki Szent Fiát
érettünk adta, kit meg öletett az mi bűneinkért, ki meg szabadí
tott az bűntűi és az ördögtűi,...
ki Szent Lelkét nekünk adta,
ki fiaivá minket fogadott, ki az örök életre hitt. (Fol.P.CXXIVb.)
Ennek az új életnek legfőbb gyümölcse a szeretet.
Merő hitetlen efféle ember, kiben semmi irgaímasság és sem
mi jó cselekedet nincs, mert az ki hiszi, hogy Isten meg kegyel
mezett Szent Fiáért, és örvendez ezben, hogy ily drága kincset
érötte váltságba adta, az szereti az Istent ily nagy jó tétéért.
Ha az Istent szereti, szereti az embertis, kit az Isten az ő tisztes
ségére teremtett, és szereti kivált képpen a híveket, kiket Isten
újonnan szült és az örök életre választott. Ezeket az igaz hitű
ember szereti, mint örökös társait és mindenvei jó kedvvel szol
gál nekik, minden szömély válogatás nékül. Azért kik az Istent
féljük, ő benne bízunk, őtet szeretjük, legyen erreis nagy gon
dunk, hogy az igaz hitnek minden féle jó gyümölcse
bővelked
jék bennünk. (Fol.P.CCCCXCII.)
Éppen ezért a legmelegebb szavakkal tud buzdítani az alamizsnálkodásra és sáfárkodásra (pl. Post. I I . 508 sköv.) és elszán
tan küzd a nem alamizsnáskodók, az egyház közönséges szük
ségleteit elhanyagolok, önzők és fösvények ellen, s nem ismer
különbséget hívő és hitetlen között sem a szeretet gyakorlá
sában.
Személy válogatás nélkül mindenekkel jót tegyünk, akiket
gonoszoknak vélünkis, mert ne talán még azokis meg térnek,
akár zsidó, török, pápás, anabaptista, akár micsoda legyen. (P.V
605 b 1.)
1

örök élet.
Tartalma, célja, illetve ajándéka a megigazulásnak az ö r ö k élet.
Az örök élet nem egyéb, hanem látni, nézni és élni azzal, aki min
den jónak kénese és kútfeje,
aki teremt és éltet mindeneket. Az az szín-
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ről-színre
nézni, látni, hallani, szólani az nagy és mindenható
felséges
Istennel, kiben minden hívek és áldottak,
(az kik az Jézus
Krisztusban
való igaz hittel és Istennek segítségül való hívásával ki múltak) fel támad
ván a halálból és teljességgel
meg szabadulván
az bűnből és minden nya
valyából, lakoznak atyafiúi képpen: Mondom, lakoznak az Atya Istenvei,
az Fiúval és az Szent Lélekkel
és az tiszta angyalokkal,
és az egész
anya szent egyházzal
barátkozván
és nyájoskodván,
szemtől-szembe,
örök
kön-örökké.
Holott, amint itt ő róla homály alatt, mint egy mesébe
értötték, ott valóba teljességvei
mindent értenek
és őtet mindenestűi
fogva
meg ismerik, minden teremtésinek
és cselekedetinek
okait meg
tudják.
És új isteni világosságába,
bölcseségébe,
igazságába
és örök életbe
öltöz
tetnek, hasonlóba,
akibe ő maga az Ür Isten vagyon, kiis vélek
együtt
lakozik és minden leszen mindenekben. És az után nem fognak
érzeni
semmi nyavalyát,
nyomorúságot,
betegséget,
bűnt, halált, fáradtságot
és
bánatot,
szomorúságot,
szorgalmatosságot,
félelmet,
röttegést,
gyötrel
met, törődést. Hanem örvendetes szívvel lévén, élnek az Atya Istenvei és
az egész vigasztaló
Szent Lélek Isienvel, őtet dicsérvén
mind
örökkön
örökké. (P. V . 669 1.)
Eltökélés, választás.

A reformáció századának második felében az üdvösségre
jutásnak egyik elvi kérdése rendkívül izgatta Magyarországon is a
kedélyeket: hogyan egyeztethető az Isten mindentudása és min
denhatósága azzal, hogy számos ember bűnben és hitetlenség
ben hal meg? Akarja-e Isten a bűnt, s akarja-e, hogy az emberek
elkárhozzanak, s csak egyeseket választ el az üdvösségre, akik
tehát akaratuk ellen is örök életre mennek, míg a többi remény
telenül megyén pokolra?
A kérdés halálosan gyötörte a lelket és felette jellemző, hogy
bizonyos Spira Ferenc nevű olaszról, aki magát reprobáltnak,
azaz elvetettnek tartotta, s azért Páduában 1550-ben öngyilkos
ságot kísérelt meg, — magyar nyelvű históriás ének is készült,
s neve gyakran szerepel elrettentő példaként magyar prédikáto
rok ajkán.
Bornemiszának is sokszor van szava ebben a kérdésben. Ki hív,
1

2

1

Bornemisza énekeskönyve CCXLI lapján: Spira Ferenc
kétségbe
eséséről. Szerzötte
Tőke Ferenc Alsó
Lindván.
Pl.: Azkiket bűnben meg tapasztaltak és ha azban semmi vigasz
talása nem lehet, sokan meg ölik magokat, mint Saul és Júdás és kín
lódnak, mint Spira Ferenc. (P. V. 643, 1. m é g Fol. P. CCCCCLXVIII b,
DCXVIII b DCXXX b stb.) vagy Károlyi Péter: A halálról, fel
támadásról
és az örök életről hasznos és szükséges
könyvecske.
Debrecen 1575, 30,
34. 1.: Kik az Istennek kegyelmében
kétségbe
esnek, nem hiszik, hogy
Isten kegyelme nagyobb az ő bűnöknél, hogy gratia abundat supra peccatum. Ebben az kétségben
halnak meg, avagy ölik meg magokat^ mirt
Júdás, Kain, Spira
Ferenc.
Tóth
Miklós,
2

mikor, kiket, mi okkal, mit kéván a hivatalosaktól, mi végre hív?
(P.V. 119.1.) Egyszer két argumentumot hoz fel az eleve kárho
zatra rendelés ellen. (P. II. 432 sköv.)
Az Isten sokat választott magának az örök életre, de az
kárhozatra senkit nem választott. Azért hamisság és nem jó azt
mondani, hogy Isten némelyeket kárhozatra választott, mert er
ről nagy sok nyilvánvaló bizonyságok vadnak, hogy Isten senki
nek kárhozat ját nem akarja. (P. I I . 526 b 1.)
Annak okáért, ha az Istennek akaratját nézed, ő mindent
üdvözíteni akar. De ha az embereket meg tekinted, csak kevés
üdvözülendőket,
kevés választottakat
találasz, kin a mi édes Idvezíténknek sok bánat ja és panasza vagyon. Amint
Jeruzsálemnekis
monda (Luk. 19.): Jeruzsálem, Jeruzsálem, mennyiszer akartalak
tégedet hozzám gyűjteni, de te nem akarád. Bizony, amit sirat,
annak veszedelmét nem akarná, hanem meg térését. (P.V.514,
Fol. P. DCXXXVIb.)
A királyi menyegző példájában paraszt világi módra tanít
az Ür, mint gondolkodjunk az választásról: hogy Isten noha el
választotta, el tökéllette, el rendelte, kiket üdvözítsen és kiket
kárhoztasson, de az el tökéilett választást imíly okkal és móddal
jelentette ki: E lőszer,
hogy ő neki ez el tökél lett és végzett
akaratja, hogy az emberi nemzetet, az közben járó
Krisztus
érdeme és kíny szenvedése által idvözítse, ő általa az egész világ
nak bűneiért elegendő képpen meg fizetvén. Másodszor
ezt
tökéllette és végezte, hogy arra az Evangéliumnak
prédikálása
és az sakramentumoknak szolgáltatása által hívjon mind sidót,
mind pogányt és ez eszközök által részeltesse vélek az Krisztus
nak üdvözítését hit által. H ar m ad szór ezt végezte, hogy az
ő Szent Lelke az hallott Evangélium által indítson
pönitenciát
és az Krisztusban való hitet. Negyedszer
ez el tökéllett aka
ratja, hogy mind azokkal, valakik az törvénynek
prédikálásából
érzik bűnös voltokat és Istennek haragját és az
Evangéliumnak
prédikálásából bizodalommal folyamnak elibe az közbejáró
Jé
zus Krisztus által, meg igazítja és idvözíti. Viszont valaki el veti
az Isten Igéjét és meg utálja az ő ígéretit, mindazokat el kár
hoztatja.
Ez az Istennek el tökéilett, öröktűi fogva való
dekrétuma,
kit ki jelentett az egész világnak Szent Fia által.
Csak ezekről kell immár gondolkodnunk az választásról.
Nem úgy, mint az mi fejünk az dekrétum kívül ő magától vélné.

Mely önmagában így elmélkedik: Mintha Isten szán szándékkal
az embert úgy teremtette volna, hogy bűnbe essék és azból oztán
válasszon örök életre valókat, azokat külön önmaga számon úgy
tartja, hogy azon kívül egy se idvözülhessen. — Eziéle gondol
kozások amaz isteni kijelentett dekrétum kívül az nyughatatlan
töviskes fejőkbe nagy kárt és sokszor kétségbe esést is szerez.
Azért amint Szt. Pális tanít, hogy fenn ne értsük, hanem józanon.
(Fol.P.DCXXXVII 1.)
A maguknak, másnak sok kárt tevő töviskes nyughatatlan
elméjűekről
gyakran megemlékezik (P. V. 114.1.) s mindenféle
irányban körülbástyázza álláspontját.
Tévelyegnek
mindketten: azokis, kik az mi érdemünket
mond ják az idvösség okának lenni, azokis, kik az ő szömély ékben
való válogatást vélik annak okának lenni. (P. II. 428.1.)
Vadnak, kik ezen törednek: Ha Isten el tökéllette volt, hogy
Szent Fia által váltsa meg ez világot, hát ő tökéllette volt aztis,
hogy az ördög gonosz legyen, az embert meg csalja, az ember
bűnt tegyen. (P.V. 132.1.)
Ezzel se hízelkedjék senki az fejébe, hogy az alatt bűnbe
heverjen, hogy ő választatott és lehetetlen el kárhozni. (Fol.P.
CCCCLXXIVb.l.)

* **
A maga álláspontját pedig, minemű halkkal gondolkodjunk
a választásról, világosan feltárja, ahol csak alkalom kínálkozik
reá, hangsúlyozván, hogy ezt a tudományt az féléknek én nem
prédikálom, aki csak újonnan tanul, hanem az ki immár mind
eleit, utóiját tudja az keresztyéni tudománnak: (P. V. 138b. 1.) A
választásnak kísértetiről pedig fogadd meg Luther
Mártonnak
tanácsát, hogy arra mind elmédet, füledet, szemedet be dugd és
ingyen se gondolkodjál arról, mit végezett Isten örök tanácsába
te felőled. Hanem amint Szt. Pál szól: Előtted az Isten Igéje,
nézz arra, mint egy setétségbe meg gyújtott
gyertyára.
Én nem vizsgálom az Istennek mélységes tanácsát és dicső
ségét, hanem tudom ki jelentett akaratját és hiszemis, hogy más,
különböző akaratja nincs ő Szent Felségének: Meg esküdt, hogy
nem akarja a bűnösnek veszedelmét, hanem, hogy ha meg tér,
örök életet ad neki; és bizonnyal ígéri Szent Fiáért bűne bocsá
nat ját, valaki benne bíznék. Ezben kedig immár engem bizonyos1
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P. V. 137 b 1. v. ö. Fol- P. PCXIÍ, P. I I 430 sköv, 1,

sáis tött Ézeni Leikének általa. És érzőm magámba,
hitecském
vagyon, ki noha csak alig füstölög, az te kísirtetid miatt, de csak
aztis nem oltja meg, hanem mindvégig meg tartja bennem, és
kéremis, mint az apostolok, hogy öregbítse.
Ez felelettel elégedjék meg az hív ember, és ha mi több
nyugtalanságot
érzene arról, hogy ugyan végére menjen, mint
legyen az Isten el változásának dolga és mi jele annak, ha ő vá
lasztott-e, vagy nem: ez ellen az én tanácsomból és több isten
félő hívek tanácsiból, Luther Mártonéból és Philep
Melanthonéból: be hunja az ember a szemét és. ingyen se elmélkedjék
külön
ben róla, hanem csak nézzen az Istennek ki jelentett
akaratjára,
tartson igaz pönitenciát, bízzék az Jézus Krisztusban. És mind
ezekben, mind egyéb üdvösséges dolgoknak épületire
szüntelen
kérjen Szent Lelket segítségül, kibe lehetetlen, hogy meg csalat
kozzék. (P. IV. 468b. 1.)
A szelíd lelkű bölcsek tiltják imezt: Az választottak mintha
oly bizonyos szömélyek volnának, hogy mint egy táblára, az élő
könyvbe be írattanak volna, mely szám soha meg nem többül
hetne, sem senki onnan ki nem eshetnék.
Az okosság eztis mutatná, de az írás minket szelídebben
tanyít: Hogy Ádám mind ez világot egyaránt ejtötte az bűnbe,
egyaránt érdemel minden ember örök halált. — Viszont az Atya
Istennek egyetlen Egyszülötte
minden embernek képébe vötte
fel az emberi szömélyt. És oly érdemös az ő halála, hogy ha tíz
ezer világ volnais, elég volna az ő áldozatja érötte. És az által
mindent hív az Isten hozzája, mindennek ígéri Szent Fiáért bűne
bocsánat ját. Ezzel kedig az ő isteni igazságából egy arántis tar
tozik azoknak, kik az bűnben maradnak, örök halállal; azoknak,
kik hozzá térnek, kegyelemmel; vagy hamar, vagy késen térnek,
ha csak azon szem pillantásbanis, a mikor az lélek ki szakadna,
tartozik Szent Fiáért meg kegyelmezni szömély válogatás nélkül.
Noha senki kedig ő hozzá nem térhet ő magátúl, de mind ez vi
lágra el bocsátta az ő Igéjét, mindenütt beszélletteti az ő idvözítésének módját: prédikátorral, családosokkal, nagyval, kicsin
vei, énekszóval, közbeszéddel,
és csak egy sincs, ki nem hall
hatná.
Noha az okosság így szól, hogy miért nem vonszon erővel
mindent reá, miért nem ád egy aránt mindennek Szent Lelket,
hitet? — De mi szabjuk ehhöz magunk: Hogy az hit hallásból
lész, az hallásra reá siess; az ő Szent Lelkét kérettetni
akarja.

Tehát kérjük, szüntelen kedig. És imádkozzunk
egymásérik.
Ezbe, ha mi titkos tanácsa vagyon ő Szent Felségének el röjtve,
azt hagyjuk reá, mi tartsuk magunkat az ő ki jelentett akarat
jához; azba ha el járunk, soha meg nem csalatkozunk. — Nagy
sok szent írások bizonyítják kedig, hogy ennek így kell lenni. Ki
nagy nyugodalmas értelemis az szelíd, együgyű
lelkeknek.
(P.V. 135.1.)
Senki ne higgyen az ördög hazugságának, ki nagy álnokul
az mi szivünkbe súgja ezt: Senki el nem veszhetne, ha Isten őtet
veszedelemre nem rendelte volna, azért ugyan akarja és kévánja
némelyeknek
veszedelmét. — Igaz, hogy el röndelé az istentele
neknek kárhozatjokat
és az ő veszedelmeket, hazugság azért az.
hogy az Isten önnön akaratjából, ok adás kívül valakit kárho
zatra teremtene, avagy hogy valakinek veszedelmébe
gyönyör
ködjék; mert nem siratná Jeruzsálemet és az egész sidóságot, ha
azon örült volna. (Fol.P.CCCCXCIIII.)
A fejedelemség.

Egyrészt a teremtési rendből, másrészt a hit által lett új
életből származó, kort és hitvallási hovatartozását is jellemző
tanítása Bornemiszának az, amit a fejedelemségről,
azaz felsőbb
ségről mond.
Micsoda az fejedelemség?
Az fejedelemség
Istentűi arra röndeítetett
tiszt, hogy élte
tője lenne az anya szent egyháznak, azaz az örök életre való hí
veknek és az oskoláknak, az az afféle tanuló gyermekeknek és
ifjaknak, kik idvösséges tudománt tanulnak és sok féle haszonra
való tudományokat,
és lenne őrizője az jó erkölcsnek és az bé
kességes életnek, az Istentűi kiadott törvénye szerint, mely természetnekis törvénye, és azból jól röndelt egyéb törvények sze
rént, hogy azokba híven el járna, az szerint az jókat
oltalmazná
és az szerint az gonoszokat külső fenyítékkelis
meg büntetné.
Mely fejedelemség
imez kettőben függ kiváltképpen.
Előszer: hon jó móddal népet bírni. Másodszor: kívül jó móddal had
dal oltalmazni. Az az békességnek idejébe otthon jó vigyázassál
bírja és igazgassa népét istenes, igaz és józan életbe, háborúnak
idejébe pedig jó vitézségvei oltalmazza őket. Ok nélkül hadat ne
indítson, de ha arra igaz oka vagyon, azban Istent
segítségül
híjjá és az ő tisztességéjért, az ő szent Igéjének, az ő szent né
peinek oltalmajért hadakozzék, és mint az pelikán szívét szag-

gátja fiainak és vérével itatja okét,
így ois áz Istétí
törvényét
és az ő népét azzal oltalmazza, amint az Ür Krisztusis erről csuda
drága példa.
A fejedelmi tiszten penig sok röndet értünk. Minden előt
tünk járókat: mint császár, királyi, herceg, gróf, marsaik, tanács,
bíró, polgármester,
kapitány,
hadnagy, udvarbíró,
porkoláb,
ispán, szülék, gazdák. Amint különb-különb helyeken,
különben
vadnak el rendölvén Rómába, Velenczébe, Bécsbe, falukba más
képen. — Mind ezekről Szent Pál azt mondja Roman. 13.: hogy
Istentűi való rendölésnek, és tűle szereztetett és engedtetett
röndnek. (P.V.404.)
Fejedelmünknek, minden előttünk járóknak ím ezzel tarto
zunk: 1. Hogy őket meg becsüljük, 2. hogy érettük
imádkozzunk,
3. 'hogy nekik szolgáljunk, 4. hogy adó jókat jó kedvvel meg
adjuk.
A legérdekesebb e pontok közül a harmadik, amely a fel
sőbbség iránti lojalitást követeli meg a legsanyarúbb körülmé
nyek közt is:
Szolgálj neki és add meg adókat az mivel tartozol, ha szin
tén méltatlan kérnekis rajtad, ha felöttöbb való szolgálattal ter
hel neis. ő adjon okot az ő hamisságáról, de te esmérd meg, hogy
Isten bűneidért vetett téged gonoszul úr alá és tép ki az általis az
te bűnödből. Tanulj te jót az ő kegyetlenségéből,
Istent félni
igazán és istenesen és józanon élni, Istent meg követni, engesz
telni. És tűrd békével az igát, kit Isten reád vetett, az mint te tűr
néd az betegséget, az szegénységet, az fogságot és egyéb nyava
lyát, így akár pogán, török, bálványozó urad, parázna, részeges
bíród és akár mely gonosz tiszttartód akár mivel kínozzonis, meg
esmérd, hogy azt tereád Isten bűnödért bocsátta. Azért előszer
Istennek könyörögj, vegye el rólad, az után nekiis esedezzél, le
gyen kegyelmes hozzád. És ha felső fejedelmed vagyon, aztis
löld meg, ne hagyjon ártatlanságodban. Ha tiszttartód
fölöttébb
háborgat, szabad uradra panaszlanod királyodnak, mert Isten
őket egymás fölött bíróul és igaz látóul rendelte. De ha senki
óltalmod nem lenneis, te azért ellene ne támadj, vele ne ellen
kezzél, ne átkozzad, ne szidalmazzad, ne gyalázd, ne boszonkodjál, hanem győzd meg őket békességes tűréseddel és így Istenis
meg orvosolja nyavalyádat, avagy úgy, hogy hamar el veszi elő
led az ő istentelenségéjért
és jobb urat ad, avagy meg lágyítja
szívét. (P.V.387, v. ö.Fol.P. DCLXXIIIIb.)

Azt se nézzük, mint féri a fejedelemségre
álnokság, kóboflás: kai már ságnak által-e, avagy tolvajság által-e; ő adjon okot,
mint találta az ő fejedelemségét. De ha ura lött az te városodnak,
az falunak, az országnak, az kibe te lakozol, őtet úgy becsüld,
mint te uradat. Mondom, akár tolvajsága, kóborlása által lenneis
királlyá, úrrá, mint Phokas támada Móric császár ura ellen és
őtet meg ölé gyermekeivel és ő maga lön császárrá. És mint
Aegistus paráznául lakék az királyné asszonyval
Clitemnestrával
és királlyá lön utána. (P.V.386.1.)
A gonosz fejedelem Isten ostora, kit békével kell tűrnünk
az ő módja szerént. (P.V.382.1.)
Az aranylánc még az kurva és lator nyakábanis
aranylánc,
noha lator szömély viseli. Így az császárság jó vala Néróbanis,
noha ő maga lator vala. (P.V.385.1.)
Mindebből Bornemisza azt a következtetést vonja le, hogy
a keresztyén ember lehet akár töröknek, pápának is szolgálja,
csak hitében meg ne bántassék. Ura iránt feltétlen hűséggel tarto
zik. Ha azonban a keresztyénség ellen küldenék, úgy vagy le kell
tenni a tisztet, vagy ravaszkodni, mint Dávid Achimelekkel. (P.
V. 432. sköv. 1.)
A pogány hadakozó fejedelmekis Isten szolgái (P.V.427.),
és a felsőbbségnek feltétlen tiszteléttel tartozunk. A múltban is
Isten rendre rontotta és vesztötte azokat, kik ellene támadtak.
Például az Saxoniai herceg Jánost, ki Károly császárra támadott
és többeket. (P.V.411.)

Az a n y a s z e n t e g y h á z .

Az anya szent egyház keresztyéni szent gyülekezet,
mely
szem látomást való népe Istennek, mely az próféták és apostolok
tudományával az Krisztuson fei építtetett, az igékkel és az szent
jegyekkel igazán él és az Istent hitből és lelki esmeretből tiszteli,
kinek kilső társaságában meg maradnak az képmutatókis mind
világ végezetig. Kik közül az mely hívekis ez világból ki mente
nek és győzedelmet vettenek, az élő és vitézkedő szentekkel egy
fő, az Krisztus alatt lévén, egy anya szent egyháznak mondatnak.

Éz kevés igék rövid szóval sok dolgot jelentenek az szent
gyülekezet felől. Mert először mondjuk őtet szem látomást való
Isten népének, kiket mind eleitől fogva nyilván mind ez világ
előtt tükörül tartott, hogy mind ez világ ahhoz hallgatna, és
ezért köztök sok csudákat míelt, hogy azbólis ki tetszenék az ő
népe. Az mint régen Ó Törvénybe szabott vala szintén ez világ
közepin helt nekik Jeruzsálem földjén, hogy minden fele el hatna
az ő esmeretje. És sokszor mind ez világ szerte fogva viteti vala
őket, hogy ő általok úgyis terjedne az pogányok
közibeis az
Istennek esmerete. Végre kedig ugyan meg parancsolá
idvözítőnk az ő tanítványainak, hogy el menvén mind ez egész világra,
mindennek nyilván hirdetnék idvösségét. Nyilvávaló népe azért
az keresztyén anya szent egyház az Istennek, nem titkon való,
sem nem el röjtett népe. Jól lehet, níha több, níha kevesebb, és
egyszer tettetesb, hogy nem mint másszor, az mint az Illyés pa
naszára való feleletiből ki tetszik. Mely anya szent egyháznak
fondamentuma és szegelet köve csak az Krisztus. Ha csak Krisz
tus annak feje, tehát hamisan nevezi magát pápa annak fejének,
ki tolvaj módra tolta be magát, és a mint Szent Pál írja, ki fel
ülvén az Isten templomába,
mutogatja magát Isten
gyaránt.
Kinek minden törvényével
nagy álnok szín alatt ellenkezik.
Krisztus lévén azért csak az fő szegelet kő, a próféták és az
apostolok ő rajta építő szolgák, kiknek szájok által
építtetnek
sidók és pogányok Isten házává, úgy mint élő kövek. Egy azért
az akol, akiben az juhok vadnak és egy az pásztor, ki az ő halá
lának általa el rontotta az köz falat és Izraelnek fiait az pogánokkal öszve békéltette, hogy az Krisztusban való hitnek általa
mindnyájan
idvözüljenek.
Mely anya szent egyháznak
jegye
három:
Első, hogy csak az Krisztus beszédét veszi, azon kívül, ha ki
más tudománt követ, átkozott. Kik az hitnek
fundámentumiba
egyesek, de ha mi cikkeibe egyet nem érthetnének, annakis meg
jelentését várják az Úr Istentűi.
Második jegye és kilső bizonsága az szent jegyeknek oly
módon való osztogatása és közlése, amint és amely végre Krisz
tus szerzetté. Erről mond Szent Pál: Én az Úrtúl akképpen vettem
az vacsorát, a mint ti nektek hirdettem. Krisztus Urunkis mond:
Kereszteljetek
mindeneket etc.
Harmadik jegye az keresztyéni engedelmesség és az atyafiúi
szeretet, mellyel az Krisztus tagjai összeköttetnek,
hogy egymás-

túl el ne szakadjanak. Az hittel Krisztussal köttetnél óssZe, de at
szeretettel egymással köteztetnek az hívek. Ez jelekből ki tetszik
az anya szent egyház, ki minden híveknek anyja, mert ezben születtetnek Istennek fiaivá az igék és a Szent Léleknek általa.
Ezekből tanuljuk meg az Istennek népei közibe számlálni
mi magunkat. Mert ha az Istennek Igéjét, az Törvényt és Evan
géliomot és az ő sakramentumit igazán követjük, úgy, hogy azok
által szívünkbe meg utáltuk bűneinket és annak bocsánat ját
csak az Jézus Krisztus által hisszük, és Istentűi Szent Lelket ve
szünk, az által újonnan születtetünk, az Úr Istent és felebarátun
kat szeretjük, az ő Igéje szerint bizonyos jele leszen bennünk,
hogy mi Istennek meg tisztelt szent népei vagyunk, és az Isten
Lelkeis tanú bizonyságot teszen az mi szívünkbe, hogy Isten
fiaivá fogadott Szent Fia által. Azért minden igyekezetünk ez le
gyen, hogy az ő Igéjét követvén és Szent Lelkét kérvén az örök
életre való megújulást erezhessük
bennünk.
De ez nép öszve elegyedett most sok kép mutatókkalis.
Azért
nem minden ő népe, az ki mondja őtet urának, noha az ő népe
között lakozik és noha most ő népének tetszikis az emberi szem
előtt, de ez után meg tetszik, hogy nem Istené volt. Most csak
öszve elegyedett volt az Isten fiaival, mint az konkoly az búzával
és mint az varsába, avagy az hálóba az béka az jó halakkal, de
midőn el jő az aratás, ki válogatják az konkolt, és midőn az
partra vonják az hálót, ki hagyítják az békákat. Távozzék el
azért az álnokságtúl minden, valaki az Ür nevét nevezi. Ilyen
öszve elegyedett most az Istennek népe, hogy az meg újult hí
vekkel, kik lelkekbenis érzik meg igazolásukat, hittel bűnök bo
csánatját vévén és azban örvendezvén, hogy meg békéltek Istenre,
kinek örömmel igyekeznek szolgálni igazságval és szentségvei,
— ezek öszve elegyedtek nagy sokan, belől ezek nélkül lévén,
csak kilső képpen az Igét hallgatják, szólják és a sakramentumokkal élnek és tettetik magokat atyafiaknak lenni, de oly álno
kul, mint Júdás, ki csókval el árulá az Urat. Ezeket most mind
szent gyülekezetnek
híjjunk, miért hogy nem tudjuk meg vá
lasztani, melyik hív, melyik kép mutató, melyik igaz, melyik tet
tetés keresztyén. — De ez gyülekezet kívül valakik vadnak, kik
az Isten Igéjét, az ő Szent Fiát szidalmazzák és káromolják, az
ő szolgáit és híveit kergetik és ölik, kiket nyilván meg tudunk
választani mostis, látván, hogy Istentűi el idegenedtek. Ezeket
nem Isten népének, nem szent gyülekezetnek,
nem anya szent

egyháznak, hanem Istennek nyilván való ellenségeinek,
ördögnek
tagjainak és örök kárhozatra valóknak tartsuk, a mint Krisztus
Urunk monda az ő vele ellenkező sidóknak, hogy ördögtűi valók
volnának, ki hazug és gyolkos, miért hogy az Isten Igéjét nem
vennék és őtet az jóért halálra kergetnék. De valakik nem nyil
vánvaló ellenzői az Isten akaratjának, hanem titkon való kép
mutató, és emberek előtt azt vallja, tanitja és követését
tetteti,
azt ugyan közinkbe számláljuk, mi atyánkfiának tartsuk, és ha
egyházi szömély volnais efféle kép mutató és ő igazat tanyítana
és igazán keresztelne, igazán az Úrnak ételét szolgáltatná, el ve
gyük, mert az ő kép mutatóságával az Ürnak Igéje és szentsége
meg nem változik és meg nem kisebbedik. Erről monda Urunk:
Az Mojzes székibe ülnek tanítók, valamit mondanak, meg míeljétek, de az ő cselekedetek szerint ne cselekedjetek, mert mond
ják, de ők nem mielik. Effélék kedig noha mind az tanyitók kö
zött, mind az község között sok vagyon, de ő miattok ne utáljuk
meg az ő szent gyülekezetét,
hanem azok közibe foglaljuk be
magunkat és mint egy király menyegzőjébe,
annak édes vígasságiba naponként örvendeztessük
az bűn miatt meg röttent szí
vünket. Kibe Dávid királynakis mennyi gyönyörűsége volt, hogy
az Isten őtet az ő népi közibe számlálta, meg tetszik imez mon
dásból: Egyet kértem az Ürtúl, azt meg kévánom, hogy az Ürnak
házába meg maradhassak mind éltig, hogy az Ürnak gyönyörű
ségébe elmélkedhessem
és meg látogathassam az ő templomát.
Mely igen szerelmetesek az te hajiékid, seregeknek Ura, az én lel
kem kévánkozik és vágyódik az Ürnak tornáciba, mind szívem,
mind testem örvendeznek az élő Istenben. Bódogok, kik laknak
az te házadban, azok örökké dicsérnek tégedet. Egy nap a te
tornácidba jobb egyéb ezernél. Inkább akarok az ajtó megett
ülném az én Istenem házában, hogy nem mint az istentelenek sá
torába. Gyülölem az gonoszságoknak
gyölekezetét
és az isten
telenekkel nem ültem. Ártatlanságval meg mosom az én kezeimet
és környül veszem Uram a te oltárodat, hogy hallani adjam min
den te csuda tételidet, Uram szeretem a te házadnak lakó helyét
és azt a helyt, ahol lakik a te dicsőséged. — Miis tehát azt sze
ressük, azban lakjunk és az istenteleneknek
gyülekezetüket
utálván el távoztassuk. Hogy azoknak fekélyek, mételyek, rihek,
téveigések és gonoszságok
reánk ne ragadjanak Salamonnak
mondásakínt: csaknem minden gonoszban el áradék az gonoszok
nak gyülekezetek
között. Kérjük azért miis az Ür Istent Dávid

psalmusikínt: Ne vesd el Uram az Istentelenekkel együtt az éri
lelkemet (Fol. P. DCXXXIIII. sköv.)
Más helyen egész tömören adja három jelét az anyaszent
egyháznak:
Első, hogy az igazán hirdeti és veszi az Isten Igéjét. Másod,
hogy igazán szolgáltatja az sakramentomokat, amint Isten hadta.
Harmad, hogy igazán imádkozik, az mint Isten ő maga tanyitotta.
(Fol.P.CCCXIXb.)
Keresztség.

A pönitenciának
és bűnbocsánatjának
hirdetése mellett ez
legyen pecsétetek: hogy valamely ember az ti tanyítások szerint
szive szerint meg tért Istenhöz, bűnét meg bánván és annak bo
csánatját el vívén, az én halálomnak érdeme által, azt az embert
meg mossátok Atyának, Fiúnak és Szent Léleknak nevében. Mely
mosással tegyetek kívülis szem látomást való bizonságot
arról,
hogy általán fogva le mosódott az meg tért embernek minden
bűne az én véremnek általa, kit az keresztfán ő érötte ki ontot
tam, kit soha az Atya immár nem akar szemére vetni, ha őis az
ban való pönitenciába és bizalomba végig meg marad. Az kilső
vizi mosódás mellett Istenis belől Szent Lélek által bizonságot
teszen az ő szívébe az ő bűne bocsánatjárói és az ő hozzá való
jó kedvéről. Mely Szent Lelkével templomáváis
és szent edé
nyévé ő magának Istennek szentelte és ugyan meg pecsételte az
örök életre. De úgy, hogy az meg térés és az hit való legyen, ne
tettetés és ne csak színvei mutogató, mert az ki hiszen és meg
keresztelkedik üdvözül, az ki kedig nem hiszen, el kárhozik.
Mert a hit eszköze, kivel el veszik az nekik nyújtott irgal
masságot. Ha el veszik azért hittel azt, ami ígértetett, övék lesz
az. Igértetett kedig az Krisztus érdeme által az bűnnek bocsá
nat ja, az igazság és az örök élet. Ez az igaz hit, ezt kell hinni.
Az törökis, sidó és kép mutató hiszen valamit, de nem hit az,
hanem káromlás. Azért azt higgyük, amit az Isten ígért az ő igé
jében. Ha hisszük, mienk; ha kedig nem hisszük, nem mienk, mert
nekünk nyújtván, nem vesszük el, és az Krisztusnál maradnak
mind az nekünk nyújtott jók: az ő halálának minden érdeme, az
bűnnek meg bocsátása, az Atyának jó kedve, az örök élet, kiket
az ő vére hullásának érdemével nyert. Mondok, mind ezek ő ma
gánál maradnak, ha neked nyújtván el nem fogod tűle, az az, ha
Isten ily hozzád való jó akaratját és ily igazságot
prédikáltat
ván, benne semmit nem bízol, és így meg nem akarván tisztulni

és meg igazulni, te mégis az előbbi bűnbe és átokba maradsz.
Tehát mint midőn valaki igen szép ajándékot nyújtana, és nagy
örömmel el fogod és mégis köszönöd, és mint midőn vízbe hal
nál, ha ki kezét nyújtja, nagy örömmel hozzá nyúlsz: így öröm
mel bízunk azokbais, akiket prédikáltat az Krisztus az halálnak
érdeme által, és untalan kérjünk Szent Lelket, hogy igaz hitvei
el foghassuk azt.
Erre való kedig az keresztségis, hogy szemünk
látásárais
prédikálja mind azokat, amit az Krisztus fülünk hallására prédi
káltatott: bűnünk bocsánat ját, igazságot, újonnan való szülést,
isteni fiúságot, meg szentelést, oltalmat, fel támadást és örök
életet. Kiket ugyan mégis pecsételt és hozzájok kapcsolja ez mo
sással Isten azokba, kik hittel el veszik, és azokat Szent Lelkével
oztán magánakis szenteli és újonnan szüli. Ily nagy dolog lévén
az keresztség, méltó, hogy teljes értelmet vegyünk róla.
Az keresztségnek
mosása mind Isten előtt, mind szívünkbe,
mind emberek előtt hasznos.
Isten előtt meg igazulásunknak
és a bűnnek
bocsánatjának
és az örök életnek pecsétje. Mely pecsétet miérthogy ő maga
vetette reánk, soha semmiképpen meg nem másolhat, sem akarjais. Hanem valamit a mosással példáztatott, sőt ugyan be pecsé
teltetett az egyházi lelki tanító szöméllyel, (nem bábával és ide
gen szőrnél ly el, kinek nincs az pásztorságra hivatal ja) azt ugyan
erősképpen meg akarja állani. Tudni illik, hogy Szent Fiát az
meg tért emberért, az ki hitből mégis mosódott az vízbe, adta, az
ő vérét ő érötte ontotta ki, és azba meg emésztetett minden bűne.
Azt magának szenteli Szent Lelkével, szent templomává teszi, azt
immár meg igazította, az az meg kegyelmezett neki és fiává fo
gadta és mint édes atya, ételére, nevelésére, oltalmára gondot
visel, sőt ha meg halis, fel támasztja és örök életet ad neki. Ily
fogadási vadnak Istennek az ő Igéjében az meg térő bűnös em
ber ekhöz, melyeket nyújt és ad a víznek mosásábanis és ahhoz
kapcsolja, aki azt fel veszi magára azokban való bizodalommal.
Ki a mint igen állhatatos, így soha meg másolhatja, hanem ez
fogadásiról mindenkor meg emlékezik, valamennyiszer az meg
keresztelkedett ember hozzá fohászkodik az ő ígéretiben
való
hittel. Sőt ha alunnékis a hív ember, soha az Isten ezt el nem
felejti, hanem meg gondolja, mit fogadott ő annak az embernek,
az ki meg térvén bűnéből, hitből meg keresztelkedett és azt az
hitet és bizodalmat mindenütt örökké szívében hordozza. Ily bö-

csó's azért Isten előtt az hívek keresztsége. Kiről mind untalan
meg emlékezzünk,
hogy az több tanácsi mellett ezzelis támo
gassuk Istenben való bizodalmunkat.
Másodszor az minnen szívünkbenis az lelki
esmeretünkbe
szüntelen szolgálni és használni kell az mi egyszer való mosódásunknak, mely lett Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevé
ben. Hol az Atya tanúbizonyságot tétetett az víz mosásával, hogy
Szent Fiát éröttem adta, és ő előtte elég fizetés az ő Szent Fiá
nak halála; és ott az mosásba ugyan beis oltott az ő Szent Fiá
nak testében, vérében, hogy mint együtt született test, vére len
nék énis; és ott az mosásban ugyan belém öntötte az ő Szent
Lelkétis, hogy az mindenkor úgy bírjon, hogy se eszemet, szí
vemet, se egyéb tagaimat ne hagyja az ő romlottságába, hanem
mind addig velem együtt tusakodjék az ellen, míg fel támaszt
az meg rothadottságból.
így azért meg mosattatván és meg erősítettvén kívöl és belől, azért ez mosással ugyan készerítsükis az
mi szívünket, hogy bízzék az Űr Istennek ennyi drága ígéretiben,
sőt ily jó tétiben, hogy Fiát éröttünk adta, ő belé oltott Szent
Lelkét bennünk tartja. És azért ha szinten kísértetet
bocsátnais
reánk, mint Ábrahámra, Jákobra, mint az kananiabeli asszonyra
és minden szentekre, de mi akkoris ugyan küszödjünkis
ő vele
és ugyan keszerítsük mint egy bírót az pecsétes levéllel, hogy meg
állja azt az ígéretet, kit az ő parancsolatja szerént az ő nevével
az egyházi szömély pecsételt reánk, kivel minket be oltottis az ő
Szent Fiának testében, vérében és beis számlált minden hívei kö
zibe és egyszer oltalma alá fogadott erős esküvéssel és meg tisz
tító pecsétjével. Azért midőn egyszer velünkis ily jókat
közlött,
keszerítsük minden kisír tétünkben, hogy soha el ne vegye azt
immár mi tűlünk. Ez készerítéssel nagyot nyerünk minden kisírtétünkben Isten előtt, kiből mindenszer meg csendesedik a mi
szívünknek akár mely nagy rémüléseis és röttegése.
Tovább, a mi Istenünket készerítjük pecsétével e fogadásra,
így keszerítsük mi magunkatis az isteni engedelemre. Mert mint
ha kezet csaptunk volna az keresztség felött ő vele, ő ily foga
dást tévén: hogy mint édes atya, úgy viseli gondunkat Szent Fiá
ért, mi megint mint jó fiak más istent nem esmérnénk. Hanem
csak őtet az ő Szent Fiával és Szent Lelkével mindenek fölött
akarnánk hallgatni, félni, szeretni, tisztelni és szolgálni, az ő Igé
jének tanyítása szerint. Tehát erről emlékezvén, untalan erre fel
rázzuk magunkat, hogy az egy igaz Istent ez három szömélybe
•

esmérjük, hogy ő örök Atya, ki szülte az ő Fiát mindörökké, és
örök Fiú, ki született az Atyátúl örökké és fel öltözett az emberi
testben és azban áldozat lett éröttünk, és örökké való Szent Lélek,
ki származik az Atyátúl és Fiútúl örökké. Ez három szömélyt egy
örök Istenségbe higgyük lenni és ezen kívül semmi istent ne es
mérjünk. Mert ő magát csak így jelentette ki és így akar esmertetni, kit ez után színről-színre mégis látunk. Ennek kedig igye
kezzünk mind egész életünkbe kedveskedni az ő parancsolatja
szerint, utálván minden bűnöket, és az ő Evangélioma szerint el
hívén, hogy Szent Fiáért meg kegyelmezett és, valamennyiszer el
esünk, mindenszer hozzá fogad, amint a fejébe mosottatott mégis
az vízbe. Ez ígéretit pecsétlette
ott reánk. Ezt ezért erősen
tartsuk.
És miért hogy meg keresztelkedtünk
az Jézus Krisztus nevébeis, akkor arrais kötöttük magunkat, hogy miis mint ő, meg
halnánk az bűnnek és élnénk az Istennek. Azért az bennünk la
kozó bűnt, ki mindenkor mégis tusakodik ellenünk,
ellenségül
tartsuk és mindenkor öldököljük,
hogy ne uralkodjék.
Hanem
az Krisztus Lelke vezérlésére igyekezzünk
minden szem pillan
tásba. Így fog az hívek szívébe másodszor használni az ő keresztségök. Midőn ilyenképpenis igyekeznek ő vele élni, az ő elméjeket, szíveket, tag jókat így erőltetvén azokra, az melyekre nézve
az mosódások. Kire mindenkor Szent Lelket kérjenek
segítségül.
Harmadszor használ az keresztség az egész szent gyülekezet
közöttis, kik azzal őket be fogadják az ő szent
társaságokra,
Isten fiainak és híveinek tartják és őket egy Isten, egy Ür, egy
Lélek alá, egy hitre és egy örökké való országra fogadják. (Fol.
P.CCLXIIIIb.sköv.)
Úrvacsora.

A communicatio idiomatum felfogásának határozott vallásá
ból, amit a krisztológiai résznél már láttunk, egyenesen követ
kezik úrvacsorai álláspontja is.
Az universalis praesentia mellett van a sacramentalis praesenria. (Fol. P.CCIIIb. sköv.) Az kenyér és az bor mintegy kön
töse az Krisztusnak, de az kenyér és az bor alatt, avagy mellette,
avagy benne, — bizonnyal ő magát vesszük, ő magával része
sülünk. (Fol.P.CCIVb.)
Ez a „rei cum signo coniunctio."
Könnyű az okért jámbor lelkű embernek ezekből meg érteni,
hogy mi nem puszta jegynek mondjuk az Ürnak vacsoráját, ha-

nem oly szent jegynek, hogy kivel az Krisztus együvé
kötelezte
magát, ígéreti által és az hitnek természete szerint ételül, italul
adja testét, vérét az ő választott tagjainak és atyafiainak.
(P.V. 461.1.)
Hogy pedig az ő bizony teste és vére adassék ott, arról sok
bölcs jámborok mit irtanak, nincs helye, hogy itt előszámláljam,
mert számtalan...
Csak hogy ezt az együgyük jól eszekbe ve
gyék, hogy még azokis, a kik viszáltatják és tudósbak a többi
nél, egy sem meri mondani, hogy Krisztus az ő szent testét és
vérét nem adná, mert hallják az Úr ígéretit, de tudják a Szent
Pál magyarázatját, ki ugyan az Ür Krisztus teste és vére részeltetésének mondja; olynak, hogy kibe részed lenne az ő testéből és
véréből, mely ez világ bűnéjért szenvedett. Hanem csak az mód
járól vetekednek, mi móddal legyen az? Valóba-e, vagy csak az
hitnek bizodalmával, testi móddal-e, vagy csak lélek szerint? És
midőn az ő emberi okosságoknak képtelennek
és hasztalannak
tetszenék az Ür megajánlása, azt akarják szépíteni az ő gondo
lat jok szerént. (Fol.P.CCIII.)
Az Ür vacsoráját Szent Pál oly Úr kenyerének és borának
mond, hogy kibe az Úr teste és vére részesülne velünk. — Mely
részesülést én sem értek oly ostobául, hogy fOttónként
és falaton
ként való testét és vérét enném s innám, hanem hiszem s vallom,
hogy mind testével, vérével, lelkével, istenségvei, szent Atyjával és
Szent Lelkével és ezeknek minden er éjekkel bennem lakik és én
ő benne. — Mondom, testével és vérével. Mert immár soha az ő
teste és vére el nem válik az Istenségtűi, az Atyátúl és az Szent
Lélektűl, hanem azonokkal mindenkort egy és mindenütt
együtt
vagyon.
Az kenyeret, mikor eszem, noha azzal együtt testétis eszem;
de nem úgy értem, mint egy falat testecskét enném, hanem min
denestül fogva, valamibe Őfelsége vagyon: Szent Atyjával és
Szent Lelkével társolkodtatja és magát részelteti velem és engem
testestül, vérestül ő magához kapcsol. -— így mikor a bort iszom,
az ő vérét iszom; de nem úgy értem, hogy valami cseppegtetett
vért innám, hanem vérével egyetembe ottis
testestől-lelkestől,
Atyjával és Szent Lelkével egyetembe társolkodik, egyesül és ré
szesül velem, mert mint az nap az ő fényességétől
és melegétől
el nem válhat, így soha az ő teste és vére, istensége, Atyja és
Szent Lelke egymástól el nem válhatnak. (Fol.CCIIÍb.)
Az Űr vacsorája a mi Urunk Jézus Krisztus szent testével és

vérével közönségesképpen
való egyesülésünk,
a látható szent
jegyek által az ö parancsolatja szerint.
Azaz Krisztus Jézustól szereztetett szent cselekedet, melyben
az kenyér és az bor Istennek Igéjével Krisztus Jézusnak
testévé
és vérévé úgy szenteltetik, hogy valaki testi szájával eszi azt a
kényért és issza azt a bort, és hittel lelki szájával eszi az Krisztus
Jézus testét és issza vérét, — ugyanazon részesüljönis és egyesüljönis az Krisztus Jézus testével, ki érettünk függött az kereszt
fán, és részesüljön és egyesüljön vérévelis, ki ki ontatott bűnünk
nek bocsánat jár a az magas keresztfán, mely belső egyesülést az
külső cselekedettel és jelekkelis hitünknek bizonyságára meg erő
sítünk. És azt tesszük az ő hatalmas emlékezetne,
kiről neki há
lát adunk, hogy az ő szent testének és vérének egyszer való ál
dozatja által meg szenteltetvén, Istennek fiai és örökösei
lettünk.
m. 11.612.)

Micsoda az Ür vacsorája?
Az mi Urunk Jézus Krisztusnak szent testével és vérével való
részesülésünk az látható kenyér és bor által, hogy ígyis emlékez
vén ő róla, erősödnénk hitünkbe, bűneinknek bocsánatáról és az
örök életről.
Ennek csak imez részét magyarázánk meg, hogy az Krisztus
vacsorájában mind kilső, mind belső eszköznek kell lenni a sakramentomnak az ő mivolta szerintis.
Mert minden sakramentumba kilső példázó dologis és belső valóságos dologis vagyon.
Azért szükség, hogy ittis valóba kenyéris, boris legyen, amint a
Krisztus azokat vevé kezébe, Szent Pális azonnak nevezi és mi
magunkis látjuk és érezzük, hogy az. Tahát tévelgés a mit az pá
pások tanítanak, hogy épp el enyészik az kenyér és csak puszta
teste és vére Krisztusnak, és azért az külsőtis úgy imádják, mint
istent. De tévelgés azis, kik ezt csak kilső kenyérnek és bornak
mondják, mintha ott az Krisztus belső képpenis az ő testét és
vérét nem részeltetné velünk; kit ezzel oltalmaznak
némelyek,
hogy Krisztus mennybe menvén, lehetetlen, hogy mindenütt ad
hatná magát, és elis fogyott volna eddig, és nemis használna őtet
meg enni; — hanem elég ő benne csak hinni, mert lám ő magais
azt mondja, hogy az testi étel hasznatalan. — Ezek ellen ez rövid
vállásunk, hogy annyival inkább lehetséges eztis mívelni, amenynyivel nagyobb hatalmat vett Atyja jobbján. Ez kedig az hitnek
nem képtelen, sem hasznatalan, hanem csak az okosságnak.
Elég,
hogy ő így ígérte és ugyan meg hadtais, hogy az 6 testét és az

ő vérér el vegyük és meg együk, igyuk, nemcsak azt kévánta,
hogy higgyünk ő benne. Ez kedig oly lelki étel, ital, az kibe ő
csak egy cseppnyire sem fogyatkozik meg, mint az napis az ő
minden napi éltetésével. Kinek módját csak ő reá hagyjuk.
(Fol.P.CCVIII.)
Az egyházi tiszt.

Az anyaszentegyházról már fentebb is láttuk, hogy a Krisz
tusnak tulajdon serege, népe és hívei, kiknek imez három bizo
nyos jele: első, hogy az igazán hirdeti és veszi az Isten Igéjét,
másod, hogy igazán szolgáltatja a sakramentomokat, amint Isten
hadta, harmad, hogy igazán imádkozik, amint Isten ő maga taní
totta. (Fol.P.CCCIXb.)
Ennek a funkcionáriusai az egyházi tiszt viselői.
Tudnunk kell, hogy minden tisztbeli ember három rendben
gondolható meg: Egyik fejedelemség,
mint bírák,
tiszttartók,
kapitánok, szolgáló népek. Másik családosság, mint ház népe
közt való gazdaságok, gazdasszonságok
és azokhoz látók, ez
kézi munkások, szántók, szabók, szőcsök, vargák, fazakasok, barbélyok, kalmárok és egyéb félék. Harmadik lelki pásztorság, oskolabeli tanítás és egyházi prédikálás. (Fol.P. CCXCV.)
Az utóbbi rendben valók viselik az egyházi tisztet.
Miképpen bocsátott engem az én Atyám, azonképpen bocsát
lak énis titeket. Ez igékből nagy dolgokat vegyünk
eszünkbe:
Aztis, hogy az Atya Istenis az ő Szent Fiát ő maga küldette az
papi tisztre, és őtetis Szent Lélek által szentelte arra, és hogy
mais ő ad igaz tanyitókát és azokat ő bírja az ő Szent Lelke által.
Azért minden ez tisztet ő tűle várja, és ha kit reá vont, azban
igen nagy híven járjon.
Továbbá ajánlja az Krisztus itt magát minden igaz egyházi
szolgának, hogy az ő tanyitások és szentségnek
szolgáltatások
által önnön maga cselekszik nagy hasznoson. Minthogy az ő
Atyja az ő tanyítását és cselekedetit meg áldotta és hasznossá
tette, igy őis meg áldaná az övéket és őket önnön képébe úgy
helyezhetné, hogy valaki őket hallgatná, őtet hallgatná az. Tehát
minden hívek e bizodalommal fogadják az igaz egyházi népnek
szol gálát jókat és meg lássák, hogy kelletlenségek
miatt az Ür
Isten őket meg ne fossza jó és idvösséges lelki pásztoroktól.
Sőt
imádkozzanak, hogy mais és mindenkor taszigáljon aratókat és
jó lelki tany itókát, kik az örök életre úgy gyűjtsenek
minket,
mint az aratók az búzát az emberek életire.

De az egyházi népekis ne ártsák ő magokat azba, kire nem
bocsáttattak, hogy tanyításokat el hagyván udvari katonaságot
űznének, amint pápa és az ő pispeki és köztünkis
nekik csele
kesznek. Mert így nem bocsáttatott vala az Krisztus. Hanem az
ő tisztek szerint nagy híven és igazán szolgáljanak az Ürnak,
ahhoz semmit ne tegyenek, el sem vegyenek. Az szerint hirdes
senek pönitenciát és bűnnek bocsánat ját, az szerint röttentsék az
kemény szívüket és a szerint vigasztalják
az meg keseredett
szívüket.
Továbbá édes vigasztalást vehetnek innen mind az tanyítók,
mind az tanulók, hogy mint az Atya mindenekbe vele volt az
Krisztussal, olyan képpen jelen lenne ő velekis az Evangéliumnak
szolgáltatásában. Azért semmi háborúságba meg ne lankadjunk
a mellett, hanem valljuk őtet azokba, hogy őis valljon minket az
ő Szent Atyja előtt, ki mégis erősít Szent Lelkének általa. Ezeket
tanuljuk arról, hogy azt monda: Miképpen bocsátott engem az
én Atyám, azonképpen bocsátlak énis tüteket. (Fol.P.CCLXIIb.)
E g y h á z i szokások.

Ha áttekinthető és határozott is Bornemiszának felfogása az
úrvacsora hittartalmát, a hit által való üdvözülést és j ó cseleke
deteket illetően, meglepő és különleges vizsgálatot igénylő állás
pontot foglal el az úrvacsoránál és általában is az egyházban
gyakorandó szertartások dolgában.
Azban kedig módot nem szabhatunk, mint vegyed az Ür ke
nyerét és borát. Mert csak hogy igaz értelmed legyen felőle, el
vehedd akár térden állva, akár csak szádba, akár előszer kezedbe,
azonképpen akár egyféle, akár másféle
kenyérrel.
Ezbe mondok, az értelmesek között nincs különbség, mert
az Üris arról semmi parancsolatot nem adott, az apostolokis
néha veszteg ülve adták és vették, néha fenn állva. Krisztus Urunk
az vacsora után estve későn és veszteg ülve kovásztalan
pogácsa
kenyérvei osztá, az apostolokis sokszor asztalhoz ülvén és köz
kenyérvei osztották, amint meg tetszik az korintusbeliek szokásokbólis. Meg lehetne azért, mikor az szükség készerít, mind ülve,
mind étel, ital után, mind estve és éjtszaka, mind fenn állva, ülve,
mind. imily, mind amoly kenyérrel, — mondom meg lehetne, és
azzal az Űr vacsorája meg nem fogyatkoznék;
de méltó és Szent
Pális int, hogy mindenek szép renddel legyenek köztünk. —
Azért teis szép tisztességgel fenn állva vedd el kezedbe és igaz

értelemmel edd meg és idd meg. Ha térdre esel is, mintegy Krisz
tusnak, csak az szíved legyen helyén és úgy el vehetned. De ne
talám valaki te hozzád képest értetlenül csak az kilső kenyérre
úgy ájul és úgy kábul, mintha istenné változott volna ... aztis
meg gondold, hogy az kenyér az Úr testét részesíti veled, azon
képpen az bor az Úr vérét. Mondom, részesíti, nemcsak példázza
az Úr testét, hanem ugyan egy testté, vérré teszi az Urat veled.
(Fol.P.CCVI.l.)
Kitűnik ebből, hogy Bornemisza az úrvacsorát állóknak,
kézbe adja s azok maguk veszik, mégpedig bort és kovászos ke
nyeret. Az ostyát és a térdepelő kommunikációt inkább csak
eltűri.
Korábbi írásaiban erről úgyszólván nem esik szó, azonban
az V. résznek vége felé, amelyet már számkivetettségében ír,
mind pedig a fóliópostillában, gyakran és nagy elkeseredéssel
tárgyalja e kérdést.
A Krisztus Evangélium járais közülünk sok csalárdok támadának, eretnekek, kik az Krisztus istenségét tagadják,
pápások,
kik az köntöst és pepecselést oltalmaznák és kik az Űr sakramentumit sokfelé csavargatnák, kik mind naponként
el hullának.
(P.V. 575.1.)
Hogy itten személyes vonatkozású tapasztalatok vannak a
háttérben, az a következőkből nyilvánvaló:
Az pápásis meg öl, ha az ő emberi találványait
hamisnak
meg bizonyítod és ötetis csak egyedül az egy Jézus Krisztusban
való bizodalom által inted, hogy idvösségét keresse. Az képmu
tató prédikátorokis,
urak és nemesek, ki vetnének közülök, ha
intenéd, hogy ne sántikáljanak két felé, hanem az igazsághoz
minden hízelkedés nélkül szabnák magukat: Féltekben
áldozó
köntöst, kámzsát, gyertyát az oltáron és képeket ne tartsanak. —
Ha pedig őket paráznaságokból, az község nyúzásáról, telhetet1
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Ne félj kézzel hozzá nyúlni, lám Tamás ugyan sebétis meg tapo
gatta! (Fol. P. CCVI.)
Egyedül a következő megjegyzéseket találni:
Egyéb emberi találványok,
pepecselések
és ceremóniák
erőtlenek,
rúiért hogy Isten azokhoz ígéretivei nem kötelezte
magát, sőt ezekhezis azmit emberi okosság talált, mint az keresztséghez
gyertyát,
korosmát,
sót,
nyálat — és az Ür vacsorájához
ostyát, súgást, fel mutatást,
áldozást,
mind hiába való tiszteletek. (P. I I I . 436) és:
Láttam két prédikátort
egy városba. Az egyik a pispek előtt báiványit, gyertyáit,
szentelő vizeit készítötte.
A másik az ő tanyítását
töké
letesen vallotta. Ezt a pispekis dicsérte, amazt pedig képmutatónak
ítélte,,
(?.. V. 94.)
2

len rágalmazásokról,
torkosságokról,
isten ígéje netri hallgatá
sáról meg szólítod, örök ellenségnek tart. — Mindenik
félétől
voltának csak én nekemis szenvedéseim. (Fol.P.LXXIVb.l.)
A tárgyi és személyi nyitját ennek a későn támadt konflik
tusnak világosan megkapjuk az alábbi kifakadásban:
(Tiltják még az mágusokatis, hogy ne emlegetnék azt, hogy
más király született, mert nem lennének baráti Heródesnek.) —
Ez féle röttegő és kép mutató tanácsadó szántalan vagyon mi
köztünkis, intvén, hogy nyilván ne nevezzünk senkit. Se pápát, se
papi fejedelmeket, se urakat, se polgárokat, az ő vétkeket csak
el haloljuk, avagy távol tapogassuk. Az köztünk való prédikáto
rok vétkeitis, sőt tévelygéseiketis,
midőn
hímeznek-hámoznak,
csélcsapnak,
torkoskodnak,
dagályoskodnak,
köntösbe magok
oltalmáért öltöznek (karján: mint Joannes Fabricius és Sibolti
Demeter), oltárokat, képeket kerültetnek, féltekben súgják: ne
vedd kezedbe az Ür kenyerét az Ür vacsorájában, mert miatta
háborúság támad. De azért imez szép szó alatt szólnak: Ne bot
ránkoztass meg mást; maga ő botránkoztat, midőn oly tilalmat
hágy, kit az Ür Krisztus nem kéván. És intnek, hogy két felé sán
tikáljunk, se hő, se hideg ne legyünk, kiket Isten azzal fenyeget,
hogy efféléket ki okád és nevez sem jó, sem gonosz fának. (Matth.
12.) Effélékről mondom, ha valaki akár együgyű alázatos prédiká
tor, akár Isten félő paraszt, meg szólítandja őket, az okosa és az
ravasza csúfolja és fenyegeti érötte, mint az írás tudók a mágu
sokat, és némelyek az urokatis izgatják az féle bátor szívű lelki
pásztorok ellen, hogy meg fenyétenék az féléket. De midőn az
igaz mondónak száját be dugják valahol, azzal nem hogy el tá
voztatnánk az veszedelmet, hanem közelb hozzuk. Példa Heródes
és az sidóságnak fő népei, kik el hagyatván Istentűi,
röttenetes
setét vakságban, sok ezer tévelygésben, gyühösségben sok bűn
ben és örök halálban maradtanak ...
Ezek csak békességnek idején és csak az testi hasokért sze
rették az Istent, sőt netalám mevetikis az mágusokat, mint régen
Noét, mikor bárkát készített az víz özön ellen, és Lóthot a sodomabeliek II. Pét. 2. Köztünkis sokakat mondhatnék meg az mi
felénk bölcs prédikátorok
és fő írás tudók és urak és polgárok
közülis, hogy míg békességben voltak, nagy jelesen szóltak az
Szent írásból, de mihent háború támadott, szinten úgy meg her
vadtak, mint Krisztus Urunk mondja, hogy a kő sziklán neveke
dett búza el hervadóit. (Karaján: Láttam köztünk való bölcs pré-

dikátorokat, tótot, németet, magyart, hogy az eg'yügyukel csú
folták; és végre Isten azoknak tanítások által többet épített, sőt
ím azok ajándékbanís meg fogyatkoztak,
nekik elis vesztek.)
(Fol.P.LXXXb.l.)
Ebből (és a függelékben még található mutatványokból) vi
lágosan kitűnik, hogy Bornemisza határozottan a liturgikus purizmus alapján állott: Saját mindennapi ruhájában prédikált,
oltárt, képeket mellőzött, az úrvacsorát asztal mellől, kenyérrel
osztotta. Ebben különösebb kifogás alá a reformáció oldala felől
nem esett mindaddig, míg — alighanem a Rudolf trónralépésé
vel kezdődő katolikus nyomásnak hatása alatt — egyre többen
célszerűbbnek nem látták tudatosan is megtartani a hagyományos
szertartásokból mindazt, ami nem ellenkezett kimondottan az
evangéliumi felfogásukkal. Egészen bizonyos, hogy a nemzetiségi
területen ezek nagy gazdagságban gyakoroltattak még, de ma
gyar vidéken, később még megvilágítandó okoknál fogva, már
Bornemisza fellépte előtt is erősen sorvadásnak indultak.
E liturgikus mozgalomnak két vezetőjét név szerint is meg
ismerjük. Az egyik Fabricius János, a galgóci tótoknak lelkipász
tora, a másik a régi nagyszombati fegyvertárs: Sibolti Demeter.
Ez utóbbi közvetlen utóda lett Semptén Bornemiszának, aki
iránta nyilván különös neheztelést is érzett.
Köztünkis mais sok helyen az szövédnek gyújtásba és egyéb
bálványozó pepecsetelésekbe,
sőt harangozásba,
pápai áldozó
ruhákba és holmi egyebekbe fő és értelmes emberek bolondos
kodnak, meg győzvén őket az régi szokás. (Fol.P.DCLXXXIX.)
Bornemisza tehát élete vége felé írásaiban is szembefordult
a régi szertartásokkal és templomi berendezésekkel.
így mostis némelyek emlékeztető képeket hagyhatnának az
1
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A barátok rólok akarván tisztítani az farkas nevet, azt
mondják:
az mostani prédikátorok
járnak juhok ruhájába, mert őkis oly
galléros
köntöst viselnek, mint az község. (P. I I I . 280 )
Egy Fabricius János galgóci lelkész 1588—97 közötti időben elég
tág h a t ó s u g á r r a l számos Thurzó-birtokbeli fíliába rendelt k i diakónuso
kat, akik mind Wittenbergben ordináltatnak. ( P r ó n a y - S t r o m p 91, 92, 110,
116. 1.)
Ennek azonosításában azonban óvatossá tesz Thúry András Diáriumanak bejegyzése, mely szerint: 1586 13. Marcii, Dominica Laetare Joannes
Fabricius Arvensis, Pastor Galgociensis sepultus Galgocii. (Ev. Egyet. Lt.
1. a. 3; 8 jelz. kézirat 91. lapján.) V. ö. m é g Fabricius tized nyugtáját
Galgócról 1579-ből és Felsőszerdahelyről 1581-ből. (Zoványi: M . Prot.
Egyh. Tört. A d a t t á r X I I I . évf. 58 §tb.)
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iemplomba, de áz népnek balgaságáért jobb egyei sem tartani.
(Fol. P. DCLXXXIII. v. ö. P. V. 402b. 1.)
Ezzel inkább tiszteltetik az Ür Isten, mikor ezek ki irtatná
nak és ezek helyett az Űr Istennek tisztán való akaratja hirdette
tik igazán, a mint az Űr mondja, hogy irózzunk és plántáljunk.
(Fol. P. CCCXb. V. ö. DCXXIXb. 1.)
E purisztikus magatartást később még behatóbb vizsgálat
tárgyává tesszük.

Hitvallási álláspontja.

Miután a fentiekben bemutattuk Bornemiszának tanítását a
reformáció legfőbb theológiai vonatkozásaiban, meg kell olda
nunk a régebben sokat vitatott hitvallási, vagy más szóval, fele
kezeti álláspontjának kérdését.
A feladat nem egészen egyszerű.
Már maga TELEGDI is próbálta Bornemiszát e ponton
kikezdeni:
Ki luteránus bennetek, ki zuingliánus, ki calvinista, ki flaciánus, ki maiorista, ki anabaptista, ki nem tudom micsoda. Sőt csak
annak sem mehettem még eddég végére, te mi légy? Ügy mint ki
néhol a luteránusokkal
tartod a calvinisták ellen, néhol a calvinistákkal a luteránusok ellen. (Telegdi Felelet 164. 1.)
Egy néhány szer és nem egy helyen szabódtál és esküdtél te,
hogy az Augustana Confessiot tartod. Ha azt tartanád, nem szin
tén kárhoztatnád a misét, sem a papi öltözőt nem vetnéd hátra.
(Telegdi Felelet 32. 1.) — Servetust miért égetek Genévában a
te calvinista
társaid?
(U.0.69.1)
Azok a körülmények, amelyek Bornemiszának sakramentáriug vagy kálvinista álláspontjára engednének következtetni, a
következők:
Az istentiszteleti rendben a legradikálisabb purizmust követi.
Oltár, gyertya, papi ruha stb. ellen a legelszántabban hadako1
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Nyomtatott emléke ennek nem maradt fenn. Nyilván különböző k i 
hallgatásainál vagy beadványaiban vallhatta ezt.

1

zik. A ceremóniáknak a liturgikus időkhöz ké'pest vaíó változ
tatását superstitionak tartja. (Telegdi i.m.36—37.)
A bábakeresztséget elveti.
Ürvacsoránál kenyeret használ ostya helyett.
A tízparancsolatot pedig a keleti, illetve kálvini rend szerint
számítja, szétválasztván a nyugati, illetve lutheri rend első pa
rancsolatját s összefoglalván a 9—10-et.
Nyilvánvaló azonban, hogy ezek mind külsőségek, amelyek
a lényegét alig, illetve csak közvetve érintik.
Ezzel szemben láttuk, hogy a krisztológiája határozottan
vallja a communicatio idiomatum-ot, úrvacsorai tana tisztán hir
deti az ubiquitast, a predestináció-tanban pedig kifejezetten ál
lást foglal kálvini kettős predestinációval és titkos tanácsvégzés
sel szemben.
Hogy állásfoglalása tudatos és megfontolt, azt különösen
az utóbbi vonatkozásban könnyű kimutatni.
Szikszai Hellopoeus Bálint, az egri vitézek prédikátorából
imént lett debreceni lelkipásztor 1574-ben Az Igaz IstenrűI, az
2
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A misemondó
ruhák meg tartatnak a confessionalistáknál.
Miképpen
iátjukis szemeinkkel, hogy ahol az Augustana Confessio szerént
prédikál
nak, ott mind oltár, mind papi öltöző ruha vagyon. (Telegdi Felelet 33 1.)
Nem bábával és idegen szöméllyel,
kinek nincs az pásztorságra
hívatalja. (Fol. P. CCLXIIIIb) V. ö. 245. 1.
Ezt az eljárást Bornemisza kátéjának elején (Négy Könyvecske 5
b 1.) tüzetesen indokolja:
Az tíz parancsolatnak rendelését és el osztását a sidó Bibiiia így mu
tatja: Hogy az második
parancsolat az bálvány
képnek
megtiltásáról
vagyon.
Kiről Josephus
lib. 3. antiquit. Judaicarum
cap. 4., Athanasius in
Synopsi scripturarum,
Origenes super Exodum, Chrysostomus in expositionesecunda super Mattheum homil. 49, Gregorius Naziansenus in distributione
Praeceptorum
Decalogi, Hyeronimus super epistoiam ad Ephesios cap. 6.,
Ambrosius
ibidem.
Augustinus,
noha lib. 2. Quaest, super Exodum cap. 77. mást
ért,
de lib. Quaest. Veteris et Novi Testament! cap. 8. ismeg helyén hagyja a
tíz parancsolatnak régi rendit és el osztását. Senki ne csudálja tehát, ha az
régi jámborokkal
ki nem akarjuk lopni az tíz parancsolatnak egyikét
és
az utolsó parancsolatból
kettőt nem akarunk csinálni és avval nem
töltjük
he az helyet.
Ezzel szemben felhozza TELEGDI, hogy nem csak mi, hanem a ré
giek s a konfessionalistákis,
úgy mint Luther Márton, Urbánus
Regius,
Erasmus, Sarcerius, Brentius, Johannes Spangebergius,
Jaochimus
Westualus, Philippus Melancton, Georgius Maior és a többi szintén ezen módon
számlálják
a tíz parancsolatot, mint mi. Caluinustúl
vetted te, hogy az
elsőből kettőt, a két utolsóból egyet csinálsz. Kiről jó módon választ teszen
neki Westphalus in Apológia Confessionis de Caena cap. 40. ugyan ottan
arrúlis meg felel, amit teis csacsogsz, hogy a bálványozó
képeknek
oltal
máért loptuk volna el a második parancsolatot. Olvasd meg nála, ha kell
neked. A nem pápista, hanem luteranus! (Telegdi Felelet 173 1.)
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választásról és az Úr vacsorájáról könyvet bocsátott k i , amely
ben Bucer Márton-i elveket vallott a választásnak négy rendiről.
Ez ellen Bornemisza, szokásától egészen elétrően, öreg postillájának utolsó kötetében határozott és tüzetes polémiát folytat.
Szószerint idézi Szikszainak kifogásolt tételeit s azokat pontról-pontra refutálja, és kifejti a szelíd együgyű lelkeknek e kér
dések nagy nyugodalmas értelmét, karaján csöndesen megje
gyezvén, hogy deákul írt róla Martinus Bucerus ad flo(manos)
magyarul Hellopoeus Bálint, kikvel Filep Melant(on), Jo(annes)
V/'g(andus), Chytreus és többek ellenkeznek. (P.V. 1361.)
Az 1584-es fóliópostillában még bővül e névsor az egyik
oldalon Félegyházi Tamás, a másikon Luther Márton nevével.
(Fol. P. DCXLb. 1.)
Az úrvacsora kérdésében Bornemisza kezdettől fogva antisakramentáriusnak mutatkozik, bár Kálvinnal szemben az első
kötetben mint hogyha tolleránsabbnak látszanék. (P. 1. 277—85,
279!) De már rövidesen elhatárolja magát mind a római és romanizáló, mind pedig a zwingliniánus és kálvini állásponttal szemben.
Némelyek a kenyeret el változott Krisztusnak állítják hal
ványul, némelyek puszta jelnek bolondul. (P. I I . 611 karaján.)
Mert nagy bölcs írástudók közülis sokakat láttam, hogy böcsülni akarván ezt a szent vacsorát, úgy böcsülte, mint bálványt,
és mind az által magát oltalmazni akarta amaz nagy, szent, jám
bor Luther Máton írásával. Kinek minden írása iszonyodik az pá
pai bálványozástúl, az kenyérnek testére változásaiul és annak
imádásátúl.
Ismeg sokakat láttam írás tudók közül, kik igaz méltóságát
meg nem adván az Ür vacsorájának, tagadták az kenyeret és bort
nem Krisztus testének és vérének velünk való közösülésének lenni,
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RKM I . 100 sz. Az ami keresztyéni
hitünknek
és vallásunknak
há
rom fű artikulusárúl.
I . Az igaz fstenrűl. 11. Az választásrúl.
III. és az Úr
vacsorájáról való könyvecske.
Szerkesztetett és íratott szép renddel
nyilván
való kérdésekkel
és feleletekkel
és jó értelemmel
Szikszai Hellopoeus Bá
lint debreceni prédikátor
által.
Vadnak olyak, kik a választásról
mindent ki mondanak, valami
eszekbe jut. És némelyek
ugyan mesterkednekis,
hogy az ő
gondolatiokra
írásokat vondozzanak erő hatalommalis, nem gondolván
vele, ha az egy
ügyű olvasó nyakra-főre
pokolba szállis miatta, csak hogy ő lássék ezben
mély tudományának
lenni. (Post. V. 130.)
Post. V. 137. l.-on 17 sort idéz Szikszainak a választásról írott kije
lentéseiből (Es = 23 sköv. lapról) és tüzetesen polemizál vele, ugyanígy a
megvetésről a 141. l.-on (Szikszai Hij = 34. 1.), a megvakításról 142, 143b
l.-on (Szikszai H*b = 36b l.-on) stb. V. ö. Fol. Post. D C X X X V I I sköv.
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hanem csak puszta kenyérnek és Csak külső jelnek és emlékeitető pecsétnek; és ezt bizonyítani akarták Caívinusnak és egyéb
doktoroknak írásival. Maga még azokis ezerszer feljebb böcsültették az ő Írásokban az Ürnak kenyerét és borát, tanyítván el
titkoltatott mennyei és lelki egyesülését az Krisztus testének és
vérének lenni az szent eledelbe, szükséges hitünknek
erősítésére
és örök életünk
épületére.
1

Luther.

Ha már a fentebb feltárt úrvacsorai álláspontot nem ven
nénk is figyelembe, ékesen beszélnek Bornemisza lelki hovatarto
zásáról Kálvin és Luther neve említésének körülményei. Az egyik
„ama nagy szent és jámbor", a másiknál a szűkszavú elismerés,
hogy „még ő is" többre tartja, mint tudniillik az ország nem
lutheri részeibe eddig a vulgáris zwinglinianizmus!
Bornemisza szeretettel és csodálattal csüng Luther Mártonon,
mint Isten hatalmas eszközén.
Vesd azért az Szent írás mellé minden tudománt,
török,
sidó, pápások, Luther Márton tanyítását és egyebeket, — és meg
esmérheted, hogy a mit Isten ez utolsó időben Luther által pré
dikáltatott, mindenbe egyez az próféták, Krisztus és az apostolok
tanyításával, kinek teis jól menj végére és meg esmérvén az iga
zat, adj hálát Istennek.
Ezenképpen Luther tanyításais mind világ végezetig tart az
hívekben, mert csak azont hirdeti, akit Ádám, Noé, Mojzes, Dávid,
az próféták, Krisztus és az apostolok hirdettek. — De azok, kik
mást hirdetnek, akár mint gyüheskedjenekis,
el kell veszniek.
(Fol. P. I I I . 2942).
Valóságos sorsközösséget érez vele. Láttuk már, hogy a
maga Beckó-vári lappangását Luther wartburgi tartózkodásával
hozza párhuzamba és az Erős várunk énekét sok százszor mon2
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Post. I I . 611. I . Hasonló állásfoglalást találunk a sacramentalis praesentia t á r g y a l á s á n á l : ily értelmek
volt az régi szent doktoroknak
és az
után való istenfélő
tanítóknak,
Luther Mártonnak,
Phiiep Melantonnak és
többeknek.
Nem sokba különbőz Calvinus János írásais ebben, (olvasd meg
magyarázatját
í. Cor. 11., meg érted ott az különbségetis),
hogy az Ür
valóban részesíti magát velünk. Az többiis az értelmesek
egy sem meri
azt mondani, hogy Krisztus testét és vérét nem ígérné...,
csakhogy eszeskedni akarnak az módjába, mint és mi móddal legyen az. (Fol. P. CCIIII.)
De Szent Pál elég nyilván tanít arrais, midőn arra tanít, hogy ugyan
részessé leszünk az Krisztus testével és vérével, és hogy ne véld csak gon
dolattal és szívbéli bizodalommal lenni, meg tanít, hogy az kenyér és bor
az Krisztus teste és vére részeltetésének
eszközei.
Fol. P. CCCCLXXb 1. (Következik téves oldalszámozással X X X I stb.)
2

dotta el mind útjában, erdőkbe, mezőkben, kocsijában,
házában,
sok édes vigasztalására. (Fol.P.CCCXL(x)III.l.)
A nagy reformátor alakja bíztatóan mindig szeme előtt le
beg saját küzdelmeiben is.
Vannak mostis erős hitűek, de teljes ép hitű senki nincs.
Mint erős hiti volt Luther Mártonnak, midőn az egész világnak
fejedelmi ellen ki kiáltaná az antikrisztus pápa
komplárságit,
bölcsőit, bálványozásit és sok ezer hamisságit, — ki noha igen
erős és nagy fejedelem volna és ez világnak nagyobb részét ma
gához hódoltatta volna, de mind az által Luthernek semmi kép
pen ellene nem állhatott mind ez mai napigis, noha mind hazugságval, mind erő hatalommal száz ezerkép mesterkednék
minden
hivével egyetembe és Luciferrel.
Ösztönösen a maga küldetésére is gondolva, azonnal így
folytatja:
Mostis sokan nagy erős hitvei szembe szöknek vele, mind
tanyítással, mind könyvek ki nyomtatásával,
csak apró emberkékis, — és véghöz viszik, noha nagy fejedelmek, császárok, pa
pok, éjjel-nappal erővel, álnokságval ellenek rohannak. (Fol. P.
DCXLIXb.l.)
Igen gyakran történik Lutherről említés, mind életének
egyik-másik mozzanatáról, mind tanításáról, jelentőségéről.
(P. IV.746.1., Fol.P.CCCLVIL, CCCCLXVIIb., CCCCXLIIIb.stb.l.)
Melanchthonról félannyi se, és feleségének kardosságán kí
vül tisztán csak doktrínáiról, Kálvinról viszont alig féltucatszor
hallunk, többnyire úrvacsora-tanáról. (Két ízben latin idézetet is
kapunk tőle.)
A többi svájci reformátor közül, Bucer Márton kivételével,
akinek predestinációs tanát támadta, egyetlen egyről sem
emlékezik.
1
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Lutheránus.

Az eddig elmondottak alapján végleg tisztázottnak tekint
hető, hogy Bornemisza a reformációnak sem zürichi, sem genfi
irányához nem tartozott, hanem a wittenbergihez. — Az aláb
biakban még arra kell kísérletet tenni, hogy megállapítsuk, vaj-

1

Loci C o m m u n e s é t ajánlja egyebek írásaival e g y ü t t ágendájának
elején k a t e k é z i s t a r t á s r a .
Post. I I I . 133 1. Fol. Post. CCI1I. sköv., CCLllb. Az egyik két oldalas
idézet I . Cor. 7.-ben e r r ő l : Jobb megházasodni,
mint égni. Post. IV. 740. 1.
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jon a Luther halála utáni felette tagolt evangélikus keresztyériségnek melyik árnyalatához vonzódott.
A nélkül, hogy dogmatörténeti részletkutatásba bocsátkoz
nánk, elsősorban irodalmi hivatkozások és névemlítések alapján
megállapíthatjuk a következőket:
A megigazulásról prédikálva kifejezetten állást foglal
Oslander ellen, ki nagy álnokul oly meg igazulást tanít, hogy az
Isten benned lakozván tisztává teszen. (P. III. 292 b.) — Az interimistákat is határozottan elítéli.
Azok a külföldi theológusok viszont, akikre írásaiban nevük
említésével hivatkozik: Urbanus Rhegius, Wigandus, Selnecker,
Chytraeus (P.V. 136.1. és Fol.P.) és Chemnitz (P. IV.867., 869.)
mindannyian meglehetősen egyféle irányt jelentenek és alkalma
sak Bornemissza álláspontjának közelebbi meghatározására.
2
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Urbánus Rhegius (1489—1541) eredetileg Eck tanítványa Augsburgban, katolikus hitszónok, de korán Luther követője lesz és Lüneburg,
Bréma, Braunschweig, Hildesheim reformátora. A tőle származó hannoveri
Kirchenordnung mai napig érvényben van.
Wigand János (1523—87) Luther tanítványa, mansfeldi, majd magdeburgi lelkész. A legszigorúbb lutheránus o r t h o d o x i á n a k képviselője,
meggyőződéses fláciánus. (Jénai, majd königsbergi egyetemi tanár, 1575-től
pomesaniai püspök.)
Seinecker Miklós (1530—92) lipcsei udvari prédikátor, jénai, majd lip
csei theológiai professzor, wollenbütteli fősuperintendens, neves egyházi
énekíró.
Chytraeus (Kochhafe) Dávid (1531—1600) rostocki professzor, kiváló
egyházszervező, aki az osztrák rendek k é r t é r e két ízben j á r t Alsó-Ausztriá
ban, Sztíriában az ottani evangélikus egyház megszervezése céljából. (1568
és 1573—74.)

Mind az előbbi kettő, mind Chemnitz Márton (1522—86.)
braunschweigi superintendens, aki eredetileg Melanchthon köré
hez tartozott, a Formula Concordiae szerkesztői közül valók.
Chytraeussal Bornemisza talán személyesen is találkozott,
3
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Mikor amaz álnok Interim nevű követcze
(sic) V. Károly
császár
parancsolat alatt ki ment vala, még az bölcs doktorok és tanítók
közülis
sokan csélcsaptak. (Fol. P. DCCVIb.)
Katechizálásra ágendájában a következő műveket ajánlja: Vadnak
szép írott könyvek
rólok, mint Loci Communes Philippi Melanthonis,
Davjd Chytraei katekizmusa
és Regula vitae Selnecceri etc. Regii
Urbani
katechizmusiis.
És magyarul tudós prédikátorokis:
Heloppoeus Bálint és
többeké.
Azokat többeket
ne rösteljen
által olvasni és belőlük
minden
cikkeit
fejtegetni.
A l i g . deutsche Biographie, RGG , Loesche V . : Gesch. d. Prot, im
vorm. u. neuen ö s t e r r . 83, 89. Bibi V.: Archiv f. ö s t e r r . Gesch. 1899.
1,37, 193 1.
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amikor az 1569-ben Salm Ecchiushoz Győrbe ellátogatott;
Chemnitz neves művét, az Examen Concilii Tridentini-t (1565—
73), amely a reformáció álláspontját határozottan és világosan
képviselte, Telegdi ellen is forgatta.
Az előző szakaszok tanúságával egybevetve ez adatokat,
nem maradhat immár kétségünk a felől, hogy Bornemisza, ha ta
lán Melanchthon felől indult is, határozottan Luther irányát kép
viselte és theológiai tekintélyekként fláciánus és konkordista
tudósokra hivatkozik.
Nem valószínű az alább még kifejtendő okoknál fogva,
hogy az Egyesség Formuláját, amely az 1580 évi körrriöcbányai
zsinaton már heves viták tárgyát képezte, Bornemisza a maga
befolyási területén erőszakolta, vagy akár csak propagálta volna
is; azonban kb. bizonyosnak tekinthető, hogy annak pozitív irá
nyú tanításait személy szerint vallotta.
2
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A felvidéki reformáció irányai.

Ezek után fennmarad még egy kettős probléma Bornemisza
theológiai álláspontjával kapcsolatban:
Mi indokolja heves és támadó magatartását a szertartások
— amint ő megvetéssel mindig mondja: pepecselések — kérdé
sében, s mi teszi másrészről annyira türelmessé, a predestináció
vonatkozásaitól eltekintve, soha nem támadóvá a kálvini tanítá
sokkal szemben?
Amikor Bornemisza működését az észak-nyugati Felvidéken
elkezdte, annak magyarsága túlnyomó részben már a svájci re
formáció hatása alatt állott. Ez természetesen nem jelentett
4
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Dávid Chytraei Oratio in qua de statu ecclesiarum hoc tempore
in Graecia, Asia, Ungaria, Bohemia etc. exponitur. Recusa 1574, Rostochii
1580. v. ö. Joachimi Edelingi Pomerani: Iter Pannonicum. (Kísérője volt
Chytraeusnak. M a g y a r o r s z á g i kirándulásokon Komáromig jutottak, ahol
Laskó Albert v o l t a parancsok.)
Chemnitz M á r t o n t az alsó-ausztriai rendek 1571-ben meg a k a r t á k
nyerni bécsi superintendensnek és évi 1000 forint, lakás, fa, bor, gabona
ellátmányt a j á n l o t t a k fel neki. (Bibi: i . h. 195 1.)
Breznyik: J.: i . m. 239 1.
V. ö. F e j é r t ó i János kancelláriai t i t k á r levelezését Builinger Hen
rikkel 1551—55 (magyarul kiadta E r d ő s Károly) és a Ben. Resolutiot az egri
s a k r a m e n t á r i u s p r é d i k á t o r r ó l 1555-ben (Tört. T á r 1881, 683. 1.). Az idő
sebb Balassi Ferenc is Svájc és Strassburg k ö z ö t t gyilkoltatott meg 1553ban. Melius 1567-ben a Debreceni Hitvallást ( R M K I . 60. sz.) a magyar
országi jámbor
és keresztyén
áros népnek
ajánlja, akik
Debreczenben,
Szombatban,
Kassán és Váradon
iáknak.
A baseli Simler Józsiás, Bullinger veje pedig, még 1575-ben is Ba
lassi Jánost és a három Sulyok lányt magasztalja Cosmographiája elő
szavában.
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felekezeti megrögzítettséget a szó mai értelmében, hanem
theológiai áramlásokhoz való vonzódást, olyanféleképpen, aho
gyan ma szellemi, vagy politikai irányok, meggyőződések terjed
nek, illetve küzdenek egymással.
Huszár Gállal korán fűződő kapcsolata s annak későbbi
fennmaradása, mikor az egyik Komjátin, a másik Galgócon és
Semptén főurak biztos védelme, alatt áll, mindenesetre fényt de
rít mindkettőnek akkori felekezeti álláspontjára. Az egyik nyil
ván nem volt annyira sakramentárius, mint ahogyan általában
szeretik feltüntetni, a másik pedig még nem foglalt tudatosan
állást a lutheri irány mellett.
Magyarország reformációjának legfőbb külföldi tekintélye
Melanchthon volt, akinek irénikus humanizmusa minden irányba
tett engedményekkel próbált hidakat verni előbb a római egyház,
utóbb a helvét protestantizmus felé.
A magyarországiak tájékozódási lehetőségét és tisztánlátá
sát nagy mértékben rontotta az a körülmény, hogy Melanchthon
egészen Luther haláláig (1546) bírta annak barátságát és bizal
mát s a wittenbergi egyetemen maradván, be nem avatottak
szemében a lutheri tanítás őrének és folytatójának látszott.
A helyzet fonákságára mi sem jellemzőbb annál, hogy 1557ben Huszár Gál Magyaróvárról a svájci Bullingerhez fordul le
vélben, járna közben Melanchthonnál, hogy az úrvacsorai tanát
mielőbb közzé tegye.
Ennek a melanchthoni kettősségnek tisztulási lehetőségei
csaknem egyenlőek voltak a lutheri és helvét irányban.
E tisztulási folyamat Magyarországon az 1560. év körül vesz
nagyobb iramot. Kálmáncsehi Sánta Márton és Szegedi Kis István
már korán a határozott zvvinglianizmus alapján állottak, előbbi
Sárospatakon, Debrecenben és Erdélyben, utóbbi főleg Dunán
túl hódoltsági területén terjesztvén a sakramentárizmust. Kál
máncsehinek a deák Bornemiszával volt találkozása, Szegedi Kis
pedig Melius Pétert nyerte meg legkésőbb 1558-ban eszméi szá
mára.
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Figyelemre méltó azonban, hogy Bornemisza nem követi Gál mes
tert Kassáról Debrecenbe. — Utóbbinak álláspontjára nézve viszont felette
tanúságos volna Melius-szal való összekülönbözésének közelebbi körülmé
nyeit ismernünk.
- Zoványi: A ref. M . országon 327 1,
Zoványi: í. m, 332- 1,
;i

A magyarországi sakrameníarizmus szellemi középpontja
ezidőtt kétségkívül Debrecen. Melius vezetése alatt hadállásait
innen egészen Egerig tolja előre (Egervölgyi hitvallás, Szikszai
Hellopoeus Bálint), s ugyanakkor hathatósan támogatja az unitárizmussal szemben védelmi helyzetbe szoruló erdélyi hitsorsosait.
Hatása úgyszólván csak magyarlakta területeken maradandó.
Az erdélyi szászság hamarosan, a felvidéki németség és tótság
kevés ingadozás után a határozott lutheri irány mellett foglal
állást.
Bornemisza kimagasló személyiségének magatartása az or
szág észak-nyugati területe magyarságát igen tekintélyes részben
visszahódította, illetve tudatosította és meggyökereztette a lutheri
keresztyénségben.
Ezt mindenekelőtt azzal a tapintatos eljárással érte el, amely
állhatatosan kerülte a vitatkozásokat és a liturgikus kérdésben
a legmesszebbmenő engedményeket tette.. így pl. nem vonako
dik ágendájában Hellopoeus Bálint k á t é j á t használatra ajánlani,
pedig másutt ugyan polemizál szerzőjének sakramentárius taní
tásaival.
Erre egyébként éppen a lutheri keresztyénsége adhatott ala
pot, amely a szertartásokat adiaphorának minősítette. Ha ugyanis
ezeket ott vezetik be újra, ahol azok már közben kimentek a szo
kásból, könnyen érdemszerző jelentőségre juthattak volna, —
eltekintve attól, hogy i l y e n e s e t b e n valóban gerinctelenség
látszatát kelthetnék Róma felé. — Egyébként is e kérdést csak
semptei elűzetése után élezi k i .
Sibolti Demeter nyilván Fabricius Jánossal és a tót gyüleke
zetekkel akart közös szertartási gyakorlatban maradni, amelyek
nem tértek el a régi tradícióktól; Bornemiszának tekintete viszont
a magyarság zöme felé irányul, ahol már régen nem tartják az
oltári liturgiát és a többi szertartást, azonban éppen Kálvin ha1
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F o r g á c h Imre pl., aki Huszár Gált 1575-ben „parens meus alter
et amicus longe omnium carissimus"-nak tiszteli, 1583-ban az új kalen
dárium d o l g á b a n a szászországi egyházakhoz akar tanácsért fordulni,
„quia nostrae ecclesiae con^entiant cum Augustana Confagsione. cuius hodie
supremus fautor est princeps Saxoniae." ( M . Prot. Egyh. Tört. A d a t t á r
X I I . évf. 47. 1.)
'- Ne tartsuk a mi szentségünket
a külső pepecselésbe
és
rendtartásba,
és azokban ha valaki különbez, ne útáliuk meg. (P. V. 482. 1.)
Rövid katechismus. Debrecen 1574 (R. M . K. I . 99. sz.)
Legalább Debrecen h a t ó s u g a r á b a n nem; Erdélyben m é g a X V I I I .
sz.-ban is gazdagabb volt a liturgia, mint ma a magyar evangélikusoknál.
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tásának növekedtével tesznek egy nagy és Bornemiszát sok
reménnyel kecsegtető lépést Zwinglitől Luther felé.
A predestinációs polémiában pedig Hellopoeus Bálintban
Bucerrel hadakozik s talán nem is gondol arra, hogy ezzel tiszta
kálvini tanok ellen is harcol. E vitánál is mindjárt szembe ötlik,
hogy hangja, minden határozottsága mellett, összehasonlíthatat
lanul csöndesebb, mint a Telegdi elleni vitatkozásokban.
1

Irénikus.

Láttuk odafent, hogy Bornemisza nyíltan és félreérthetet
lenül vallja a lutheri keresztyénséget, s katolicizmussal, antitrinitárius és anabaptista rajongásokkal szemben elszántan hada
kozik, — a reformátori keresztyénségnek belső egyenetlensége
ellen azonban céltudatosan küzd.
A hívek az fundamentumát
az idvösségnek meg tartják, ha
szintén az polyvaján és pozdorjaján vétkeznekis: hiszik az Krisz
tust idvözítőnek lenni és szeretik őtet és örömmel tanulnak róla.
De azonba sok cikkeibe vétkeznek és kábáikodnak és sokan az
fundamentomra polyvát, szénát raknak. Sok doktorok:
Ágoston,
Ieronymus, Calvinus, Luther, Melanton sok cikkeibe
kételkedtek
valamennyibe, a mint mindenik bizonyságotis tettek róla. (Fol.
P.CCIIIb.v.ö.P.III.133.1.)
Lelkétől mérhetetlenül távol esett a korában már olyan saj
nálatosan elharapódzott furor theologicus, amely szinte kéjjel
kereste a theológiai problémákat és középkori anatémákat meg
közelítő türelmetlenséggel tört pálcát a magáéval nem egyező
felfogások felett.
Mostis sokan mind csak efféléket hallgatnak, örömest kin
ámélkodjanak:
az Krisztus mint fogantatott, mint jütt ki, az
koporsó betéve, mint ment mennybe, mint ült ott, minemű ítélő
széke leszen, mint adatik az Szent Lélek az keresztségben,
mint
egyesül a Krisztus teste és vére az ő szent vacsorajában, és holmi
efféle elmélkedésekben
gyönyörködnek.
(P. I I . 296 1.)
Alvinczi Péterig szinte egyedülálló az az emelkedettség,
amellyel szembe helyezkedik az ok nélkül haragvó theológusokkal:
1

Bizonyára az egri vár kapitánya, Ungnád Kristóf k í v á n s á g á r a ment
ennyire részletesen és nyíltan e vitába, tekintve, hogy a szóban lévő V. k ö 
tetnek ő meg felesége voltak fautorai, akik a várőrség sdkraméntárius pré
dikátorát, Hellopoeus Bálintot sehogysem szívlelték. (V. ö, Révész I ; Deb
recen lelki válsága 71. !• jegyzet)

Az prédikátorok
ellenis sokféle méltatlan mérgességek
és
rágalmazók támadnak, még azokrais, az kik az ő tisztekben iga
zán és híven el járnak, nevezvén őket utálatos nevekkel. Egymás
köztis gyalázatos neveket gondolnak, hogy egyik félt test rágónak, Brentiánusnak,
eretneknek, Arrius, Sabellius, Nestorianus
hitűnek csacsogják, az más félt sakramentáriusnak,
hittűi sza
kadtnak, hitetlennek, ördögi tudományának. Melyek sokszor csak
kevélységből, irigységből és mérgességből támadnak, mint Krisz
tus Urunkat ők nevezték samaritánusnak, ördögtűi valónak dagá
lyokban és mérgekben. (Fol. P. CCCCXLIX.)
Szinte ökumenikus világossággal ítél, mikor ki meri mon
dani, hogy akár minemű nemzet legyen, akár magyar, akár né
met, és akár minemű keresztyéni nevet viseljen, és az nyelvével
akár mennyit tudjonis szólni az Krisztus felől, de ha ő benne szí
vébe fel nem öltözött, hogy nem leend menyegző ruhája, hanem
csak képmutató keresztyén leszen, az az Krisztusban tött ígéretét
Istennek szívébe nem szorítja, ő általa Istenbe nem bízik, ennek
a menyegzőbe,
az az az üdvözítésébe semmi része nem leszen.
(P. V. 102b. 1.)
Keleti és nyugati protestantizmus.

Debrecenben és tőle keletre a Zápolyák és erdélyi fejedel
mek uralma alatt élhette a reformáció a maga különleges, vég
letekbe kilengő életét, — létében a messze nyugatra vissza
szorított római katolicizmus nem fenyegette. Még a Báthoryak
korszaka sem jelentett alapvető változást.
Nyugaton egészen más volt a helyzet. Bécs és Prága közel
sége, a „központi" kormányhatóságok főpapi vezetői állandó
veszedelmet jelentettek még akkor is, amikor már csak Nagy
szombatban voltak birtokon belül, és Pozsonyt is csak alighogy
tartották. E nyomás ellen, amely egészen sohasem szűnt meg
s Oláh meg Verancsics érseksége idején igen jelentős volt, szö
vetségest kellett keresni. E szövetséges leginkább az örökös tar
tományok, elsősorban Alsó-Ausztria protestáns rendjeiben kínál
kozott. Ezek pedig evangélikusok, sőt hozzá nagyobbára a fláciánusok hajthatatlan fajtájából valók voltak.
Ha Bornemisza nem áll világosan erre az oldalra, magára
marad támasz és segítség nélkül. Salm Julius azonban Bécsben
dacol a császárral, palotájában törvén hatalmas termet isten
tiszteleti célra, amelyet zsúfolásig töltenek meg a bécsi polgá-
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rok, s dacol a királlyal Semptén, biztos fedezéket nyújtva a
vidék magyar egyházi vezérének.
Szorongatottságukban a különböző országok rendjei egy
mással szoros érintkezésben állanak, és láttuk Sibolti esetében,
hogy az egyháziak kapcsolata is intenzív.
így alakul ki a magyar protestantizmusnak nyugati és keleti
ága. Melanchthon felemás öröksége elemeire bomlik. Az egyik
Bécscsel és Brieggel tartja a legközelebbi kapcsolatot, a másik
Lengyelországgal;
távolabbi vonatkozásban: az egyik Szász
országgal, a másik Svájccal.
Ezen az egyensúlyon nagyobb változás csak Bornemisza
halála után esik, amikor is a magyarságnak egy része lemorzsoló
dik a corpus lutheranumról. Hogy azonban a Felvidék magyar
urai oly tetemes számban maradtak evangélikusok s Illésházyban
és a két Thurzóban nagy nádorokat adhattak a nemzetnek, akik
a keleti protestantizmusnak református fejedelmeivel együtt
védték a magyarságot koronás királyaival szemben, — az köz
vetve Bornemiszának köszönhető.
Örökségének őre a XVII. század elején Pálházi Göncz Miklós
superintendens, majd a nagy kassai lelkész, Bethlen Gábornak
volt udvari papja: Alvinczi Péter. Utóbbi a református oldalról
érkezett, de sokkal határozottabban állott nemcsak liturgikus
vonatkozásban, hanem hitvallásilag is az evangélikus felfogás
mellé, mint amennyit Bornemisza engedett — szertartások
ban — lutheránusságából.
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1569-ben Reuter Kristóf hetenként többször prédikál Salm Julius
házában. 1574-től pedig a rendek házában és egyik külvárosban működik
evangélikus prédikátor. (Raupach: E. Oesterreich I . 107, 154 1.) — Érdekes,
hogy a rendek házában berendezett oratóriumban sem volt oltár, hanem
csak asztal az úrvacsora kiosztására, amelyet a nagy t ö m e g r e való tekin
tettel ráccsal vettek körül. (Bibi.: Archiv f. Östr. Gesch. 1899, 175 .)
V. ö. Révész Kálmán: Százéves küzdelem a kassai ref. egyh. meg
alakulásáért. 1550—1650. Bp. 1894.
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TANÚ.
ajátos, jellemző tulajdonsága Bornemiszá
nak, amely joggal tereli rá a jelenben a
szorosan vett egyháztörténeti érdeklődé
sen túlmenően számos, egymástól megle
hetősen távol álló tudományágnak foko
zódó figyelmét, hogy ritka elevenséggel
tükrözi írásaiban korának erkölcseit, a ma
gyarság történeti tudatát és sorszemléletét.
Erkölcsök.

Hogy a reformáció hatása Magyarországon a nemzeti mű
veltségnek páratlan teljesítményeire sarkalt, azt az előző feje
zetek sokban jelezték. Természetes, hogy ezeknek elérése csak
annak a rendkívüli lelki megmozdulásnak volt köszönhető, amely
az emberek ezreit az Isten és az ő igéje felé terelte. Urak, nemesek,
polgárok és pórnép egyaránt keresik üdvösségüket, és igen szé
les rétegek tekintik életüket Isten színe előtti szent sáfárságnak.
Balassi István, Bánffy Lászlóné csak kiragadott nevek a sok
közül, annak igazolására, hogy a hatalmasok vagyonokat tudtak
áldozni az Isten dolgaiért; a három alispán, Soós János, Máriássy
Pál, Kapi Ferenc mutatja, hogy a köznemesség is mennyire sze
mélyes ügyének tekinti a reformáció dolgát; a polgárságból
pedig elég a többi közül Olasz, Kalmár és Lingl nagyszombati
kereskedők neveit idéznünk, akik készek voltak az általuk szent
nek tartott ügyért anyagi károsodást és börtönt is szenvedni.
Hogy Bornemisza az ilyenekről csak ritkán emlékezik meg,
az lelkipásztori szolgálatának természetéből folyik. Neki a nyájat
kell védenie és a tévelygő juhokat egybe terelnie. Éppen ezért
a feddő és ostorozó szó, vagy riasztó példamondás sokkal gya
koribb nála.
Kora még alig van kilábalóban abból az erkölcsi fertőből,
amely Mohácshoz és az ország három részre szakadásához veze-

tett. A renaissance önzése és szabadossága orgiáit ülte, s a hábo
rús világ sem mozdította elő az erkölcsök javulását.
Bornemiszánál kiváltképpen az Ördögi Kísértetekben olva
sunk gyakran effélékről. A török foglalása előtti Buda polgár
asszonyainak cudar híre volt előtte. (P. IV. 887b—889.) Magyar
huszárok rút ivászatáról (P. IV. 861b.), tisztek és katonák egyéb
dolgairól is tud nem egy vaskos históriát elmondani.
Egyik másikkal fel fogadván az ki meilik iszonyúbb dolgot
merészel
míelni, az mint köztünkis
láttam oly szempteleneket,
ki skarlát
ruháiát
szolgájának
ígérte, ha meg csalván az személt,
kit az piacon
mutatott,
meg gyalázná. És meg szerezvén, azon kacagtak. — De az ebek ették meg
testeket ezeknekis, le vágatván az ellenségtől.
(Fol. P. CCCCXCIX.)
Büntetések.

A házasságtörésnek drákói büntetéseiről hallunk.
Török János feleségének fejét vétette, hogy
szolgájával
kapta. (P. IV. 891b.) Tibai Gergely Ong vármegyébe
lófarkon
hordoztatá és néggyé vágatta udvarbíráját, hogy feleségével két
esztendeig lakott, kitűl gyermekei voltak. Az asszonynakis fejét
vötték. (P. IV. 891.)
Ez minap (1581), midőn egy leánt halálra vinnének, hogy
gyermekét
el vesztötte, egy ifjú, kit együtt akasztani vittek,
magát meg hajagatván mondott, hogy menyegzőbe
mennének.
(Fol. P. CCCCXIX.)
Paráznaság büntetése régebben orr-lemetszés volt. (Fol. P.
DCXXVIIb.) Orr, fül metszés, fogvonás, nyúzás gyakori látvá
nyossága a kornak. (Fol. P. CLXVb.) Nemes rab megöléséért a
tettest néggyé vágják. (P. IV. 873.) Sodomitaságba esett öreg
prédikátort máglyahalálra ítélnek.
Bornemisza egy helyütt a bíráskodásnak egészen emelkedett
felfogását vallja:
1
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Csuda példa, mely Sáros patakon lett, 1579 esztendőbe:
Ez napok
ban történt ez, hogy midőn egy híres bölcs ember, ki jó sidó, görög,
deák
és bölcs tanító lévén, magát alázatosan nem szabná az szegény
községhöz,
fölöttébb
dorgálta őket és igen kevély.ül tartotta magát előttek.
Azonba
egy nemes asszonyi állatot kapnak meg paráznaságnak
vétkében,
ki az
előtt jó erkölcsi volt és az eset miatt igen siránkozott.
De miért
hogy
bűnbe kapták, a törvény halálra, avagy úr kegyelmére
ítéli. Az úr előtt
sok jámborok
midőn esedeznek érötté, ő az prédikátorra
hagyja, de a pré
dikátor magát meg keményítvén,
semmi képpen nem engedte el halálát.
Netalám azért, hogy láttassék igen tisztának és állhatatosnak.
De nem sok
idő múlva ő magát fírfiú gyermekkel kapják fertelmességbe
és tűzre íté
lik. Jól lehet az úr, ki ő reá hadta az asszony kegyelmét,
ő neki meg
kegyelmezett.
És méltóis, hogy ez után mint Péter alázatosabban
tanítana.

(Fol. P. CUI, v. ö. CUVb. és CXIXb.) "

Á törvényre a bíró úgy nézzen, hogy hé Veszedelmét
az embernek, hanem jobbulásat,
őrizését és oltalmát.
DCLXXXII.)

kévánja
(Fol. P.

Fényűzés és tékozlás.

Az egyetemes emberi bűnök mellett különleges nemzeti
kísértésekkel is találkozunk.
A magyarságnak bizonyára már honfoglalás előtti időkből
származó keleties pompázó hajlama a török háborúk idején so
hasem látott mértéket öltött (A vagyonokat is lehetőleg mobillá
kellett tenni, s azok előszeretettel invesztálódtak ékszerekben,
ruhában, arany-ezüst neműben.) — A szüntelen fegyverbenállás,
Európa zsoldos kalandornépével való állandó kényszerű együtt
élés is felette megnövelte a léhaságot. — Az emberek egyrésze
elmélyülő istenességbe menekül, másik része annál tékozlóbban
veti magát az élet örömeinek habzsolásába.
Bornemisza nem szűnik hadakozni e romlás ellen:
Ez tetszik nékem az német asszonyokba, hogy fő népekis
csak tiszta fejér varrást viselnek. Nincs semmi aranyas pillagó
köztök, kit az mi nemzetünk köztis az értelmes asszonyok kö
vetni kezdettek. (P. IV. 548.)
Bezzeg nálunk!
Régen egy vármegyébe két nyest subát hallottam, míg békes
ségben és bőségben volt Magyar ország. Most nem nemes az,
akinek nincs nyest subája és feleségének
bársony
kosucskája.
— Régen nádorispánnak lejeit hintó szekere, most minden hiú
tokat kéván. (P. IV. 545b.)
A vitézek sem különbek:
Deli katonáknak furcsasága: Az mi hős katonáinkis sok jelt
töttek maguk felől, midőn előszer nyakatlan köntöst, az után
nagy gallérost, végre csapott miszer gallérost válogatnának és
hol kurta ujjút, hol igen szorosát, hol igen bőv ruhát kévánnának; hol gombos nadrágot, hol kapcsos nadrágot, hol nagy tollú
sarkantyút, hol igen kicsinyt; hol elő, hal hátra rántják az kön
töst, hol fél, hol egész vállra .taszigálják. — Mind ezek jele
nagy agyafúrtságoknak,
az mint nyakukatis ahhoz nyírik. (P.
IV. 545.)
Köztünkis ennyi gyühösségek
támadtak az miszer deliácskák közt, hogy egymásra így köszönnek: Jsten ne mentsen társ,
hanem lovad lába alatt fetrengjen az fejed, avagy karóba,
nyásba. — És ezt vitézségnek nevezik, nem tudván, hogy ez bűn-

nek zsoldja
CCCCXCIX.)

és áí

orők

veszedelemnek

kezdeti.

(Foí. P.

Nézd el ez világot, és ezt nyilván látod, hogy sok fejedelmek
többet
költnek
tékozolva
zabálódásra, játékra, verfelyére,
friss cifrára, sok épí
tésre, hogy nem mint az mire kellene, mint Isten Igéjének
terjesztésére,
ország ótalmára és szűkölködők
segítségére.
Egy néhány cseh és német
urakat mondhatnék,
kik fel lakták minden kő várókat.
Köztünkis
sem
uraknak, nemeseknek, parasztoknak nincs semmi jó módjok, mikor
vendégeskednek, sok duskával, sok kényes étekkel csak vesztegetik az Űr mar
háját. Az mely csontocskák,
kenyér darabok lábuk alatt hevernek, óh ki
édesdeden
meg szopogatnák
egy néhány éhezők. Sokan lator
paráznákra
arany láncit, gyűrőit,
nyásfáit, friss öltözetit
vesztegetik.
Vadnak
olyak,
kik bort borral hívesítenek,
borban mosdanak, sőt némelyek
kétszeris
ki
okádják és mégis ottan isznak. — Hallottam oly vitézeketis,
kik
egymásra
(tisztesség
adassék néktek) az gazda alfeléből köszöntötték
az italt. Vol
tak olyak, kik undok állatokot
poharokba: pókot,
legyet, veréb
fiat,
büdös bogarat, iveget köszönt, és bele mégis holtak. — Hallottak,
hogy.
fő pispek meg fúlt és meg holt az nagy italba. De az lakodalmas helye
ken sok-sok szörnyűséget
láthat akárkiis,
csak nézzen reájuk. Még az
fő népekis meg bolondítván
ö magokot. Kit jó kedvnek neveznek, maga
kárhozatra
való mulatságok
mind azok és oly örömek, kinek az vége
örökké való siralom. (Luk. 6.)
Sok asszonyok nagy ficereségre annyit vesztegetnek, hogy
magokot,
házok népét és az mellett sok nyomorultakat
harmad részvei szép
módon
ruházhatnának
és mind magoknak, mind egyéb nyomorultaknak
elég le
hetne nagyobb lelki csendességekre
és az isten félők előtt nagyobb tisz
tességekre.
(Fol. P. CLXXV.)

Nézd el az lakod almosokot, akár menyegzőbe, akár egyéb
vendégségbe,
fírfiakot és asszony okot, ki torkosságra,
ki fris
ségre mint készül az előtt egy néhány nappal. Az ott való maga
mutogatására mennyi sok költséget költnek, kiket
kölcsönbeis
fel szednek. Azonban az Isten Igéjének terjesztésére, éhezők, me
zítelenek éltetésére, elég legyenis, — azt költik, hogy nincs, mit
adniok. Az Isten Igéjének tanulására egy óráigis nem érkezik,
de lakásra, táncra sem az nap, sem az éjtszaka nem elég. — Sok
helyen vadnak oly istentelenekis, hogy még akkoris, mikor öszve
gyűltek és volna tanítójokis, ha prédikáció lenne, vagy eskütés,
ő magok kérik az taníjtót, hogy rövid legyen, avagy egy szál
se legyen, csak az lakás, az tánc, az mulatság, terecselés miatt.
(Fol. P. CXXXIIIb.)
A kánai menyegzőn Jézus tanításából sokan nagyobb vígas
ságot vettek, hogy nem mint sok menyegzőnek
pinio, ramfol,
malosa italból, vad, madár, marcepán béles és frissen főzött ét
kekből. (Fol. P. XCI.)

üli

Láttam hagy gazdagokat, kik drága ételeket, italokat el
utálván kökényt,
csipkét, vad körtvélyt
és penészes túrót és
férges sajtot kévántak, alma és kökény vizet ittak, mert az Ür
nem adott az ő gazdagságokra való ízt nekik. (P. III.252 .)
Tékozlás az, midőn az ki leg szükségesb dolgait el hagyván,
értéke, jövedelme
és rendi fölött hiába való dolgokra
költi
marháját, mint zabálódásra, tobzódásra, részegségre, friss öltö
zetre, kevély építésre, játékra, kockára, sakkra, verfelyére, kár
tyára, tekére, idestova való mulatságra, kelletlen való friss lovak
tartására, felöttébb való boncsokra, gyűrőkre, násfákra, pohárszékre és egyéb holmi szükség nékül való maga mutogatásra.
Nem mondom azt tékozlónak, kinek szüksége vagyon vala
mire az ő tisztek és méltóságok szerint, és kik előszer egyéb
szükségeket jó módon meg szerezhetik, és kik fő képpen Isten
Igéjére és Isten árváira viselnek gondot. — De valakik ezeket
el hagyják és csak az ő magok kevélységét akarják
fitogtatni,
az ő gonosz, torkos, kevély kévánságokat
nagy bőven akarják,
hogy meg legyen, az Istenére kedig csak csöpögve költnek, azok
mind tékozlók, és az Úr mégis bünteti. (Fol. P. CCCCCLVIIb.)
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Szegónynyúzás.

Korának szociális nyomorúsága e képnek a hátlapja: a ki
fosztott és agyon dolgoztatott jobbágyé, akiért Bornemisza nem
szűnik meg szavát emelni.
Tanulják meg az nyúzó, fosztó urak, nemesek, tiszttartók
és egyebek, mint járnak végre, kik jobbágyit sok képpen meg
terhelik sok munkálkodással,
sok féle hitván marhának, hitván
herengnek, drága olajnak, hitván bornak, hitván sernek, férges
sajtnak, halnak reájuk osztásával és egyéb álnok fosztassál. (Fol.
P. CCCXCIX.)
A magyar kommenciós cselédség ősi nyomorúságát siratják
e sorok.
\
De kapunk ehhez határozott példákat is. Mint venné el
Semptén 1577 október 8-án a peregmester egy szegény asszony
nak minden borát, hogy az belé hal. (Az is gyolkos, aki irgalmat
lan!) (P.IV.873.1.) — Mint sanyargatja Serédi Gáspár kedves
szolgája, Csikós András a népet (P. IV.903b), és Csórom András
hogyan hozatja magához gazdag jobbágyát, köti be imeg kötő1
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jét, tapogatja fejét s tömfocözi mindaddig, míg száz forintot kí
nem zsarol belőle. (P. IV. 905b.)
Marhánkkal mint kell élnünk?
Továbbá az Isten híveinek, nem csak hamis marhátúi
kell
magokat meg óniok, hanem még az igaz marhávalis jól kell élniek, mert a tékozlást igen bánja az Ür Isten, mint szinte az fösvénységetis. Mint az kik szolgájukat kémélik meg elégíteni, egy
házi szömélyt kémélnek tartani, árvákat, özvegyeket,
foglyokat,
betegeket kémélnek segíteni. És azonban tíz, húsz agarakat nem
kémélnek hizlalni, vendégekre húsz, ötven vagy száz tál étket
akarnak főzetni, az kezeketis borban akarják meg mosni, míg az
lovakatis borral itatni. Száz, kétszáz forintra érő ruhát nem ké
méi csináltatni, ötszáz forinton nem kéméi lovat venni, ötven
ezer forinton nem kéméi várat szerezni. Egy níhány csél csap
legényekkel kész éjjel nappal dőzsölni. Azon képpen az községis
egy pénzt, kettőt kéméi az nyömorultaktúl,
de egy forintot sem
kéméi az korcsomátúl.
Azért kiki mind az ő rendé szerént meg lássa, hogy jóra
költsön, az az csak arra, a mi igen szükséges. Az maradék ját
tegye az kosárba, tartsa másszorra és megint szükségének
ide
jében éljen vele, úgy amint Salamon mondja: a te forrásod ki
ne folyjon, de ura annak te magad légy. Azaz az derekát marhád
nak őrizd, tartsd és bírjad, de naponként azért külön
költsed
szükséges dolgokra. (P.III.265b.)
Pompás meghatározását adja a kérdésnek színére fordításá
val annak, hogy kicsoda a gazdag és mivégre adja az Úr Isten a
gazdagságot?
Az kazdag az, a kinek minden napi szüksége annyira vagyon,
a mennyire az ő rendbeli állapatja kévánja. — Mi végre adja az
Úr Isten az gazdagságot?
— Először az ő neve és tisztessége
öregbülésére adja, másodszor hazánk oltalmára, harmadszor éle
tünk táplálására, negyedszer szűkölködő nyomorultaknak segít
ségére. (P.III. 20 ,222.)
Te csak külső fényességet nézsz, az ki friss, kazdag, csak azt
becsülöd, de ő nála semmi az bíbor, bársony, arany gyűrő, arany
lánc, drága kő és hol mi dögről le vont nyuszt, nyest, farkas,
róka bür. (P.V.605.1.)
Egyébként nem győzi hangsúlyozni a vagyon haszontalan
voltát Isten előtt.
Az adószedés lelkiismeretességére is gyakran figyelmeztet.
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Hasznos okának keli lennie, miért szedik... Meg lássa az
fejedelemis, hogy ami fejébe ki szedi, arra költse. Ne hurcoltassa
felesége szoknyája farkán nagy gyöngyösen
a porban az sze
gény éhezőknek verítékit, mert a szegény ember nem örökös
rabja ő neki, hanem csak ideig való juha, kit Isten pásztorsága
alá bízott. (P.III.252 és Fol.P.CCCXCIX.)
Uzsora, á r u r e j t é s .

E korai kapitalizmusnak, Fugger-uralomnak idején határo
zott tanítása van a derék pénz és felpénz, azaz a kölcsöntőke és
kamat dolgában. Magas kamatot szedni bűn, uzsorakölcsönt szo
rultságban felvenni azonban nem bűn. Leghelyesebb a kölcsön
adónak hasznot-veszteséget felesbe vállalni. E pénz ügyletek
azonban szerinte bíróság felügyelete alá tartoznak.
Micsoda az uzsora?
Az uzsora oly hamis nyereség, melyet az kölcsön adásért az
derék summának felötte vesznek. Az az midőn kölcsön és oly ok
kal adod ki pénzedet, hogy mind azt ismét épen meg adják te
neked, és az fölött még valamit veszesz, akár pénz, akár marha
legyen: az uzsorának és hamis nyereségnek
mondatik. Azért,
mert Isten törvénye ellenis vagyon, kinek igazsága azt mutatja,
hogy az mennyi pénzt adtál, csak annyi pénzt, avagy annyit érő
marhát végy ismét. Mely pénz oly állat, az ki nem szaporít ő ma
gáiul, az mint a szőllő, a malom, a barom szaporítnak. Hanem
ha mi szaporodik a pénz által, az annak fáradsága által lesz, a
kinek adtad pénzedet, azért övé a nyereségis; és te elégedjél
vele, ha az tiédet épen meg ad ja teneked. Ha annyit vész, amenynyit adtál, igaz mérték az, ha feljebb, veszesz, hamis mérték. És
fele barátodatis nem igazán szereted, midőn magadnak többet
kívánsz tűle, hogy nem az mivel őtet segítetted. Ha mi jót mieltél
vele, azzal mindnyájan tartozunk, mert Istenis meg hadta és an
nak Istentűlis áldomása ígértetett. És teis szüköíküdöl más segít
sége nélkül, és akkoris fel indít Isten mást, hogy tégedis ne
hagyjon. Teis kedig azt kévánod, hogy mikor kölcsön adnak, az
felőtt ne kévánjanak és meg érzed benned, ha valamit fel pénzül
kelletik fizetned, hogy az te szívedis hamisoltatja, hogy az mél
tatlan fizetés. (Fol.P.CCCXCVIIb.)
1
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Fol. P. DCLXXXIII.
* P. V. 4422, II. 511, Fol. P. C L X X V .

Az kereskedés és äz társaság és az ajándékozás más dolog!
ezek nem mondatnak uzsorának ...
Ha pénzed köz nyereségre adtad, hogy ha el vész, együtt
tűred kárát, ha nyerne, együtt veszed az hasznot, ezis méltó
és igaz.
... Ha kinek kölcsön adtális és az sok hasznát vevé az te
pénzednek,
marhádnak, jó kedvből ajándékon valamit adna,
avagy érötte őis szolgálna, — csak készerítésbő! ne legyen, —
méltó efféle meg hálálásis. (Fol.P.CCCXCVIII.)
Ezekből meg tetszik, hogy keresztyén ember jó lelki esmerettel uzsorával, az az kölcsön vött pénznek felivel semmi okkal
nem élhet. Az az sem szegénytül, sem kazdagtúl, sem kárvallot
tul, sem nyereségtűi fel pénzt nem vehetsz igazán arra, az mit
csak kölcsön adtál. Hol penig az ország azban határt röndelt,
hogy tíz forinttúl egyet, ezer forinttal százat vegyenek, az nem
az Isten regulája szerint lett. Hanem mint Krisztus Urunk
mondja Mojzesről,
hogy az sidó népnek keménységekért
ezt
röndelte, hogy ha ki feleségétűi el akar válni, előszer arra való
levelet vegyen, hogy akár mi okkal ne legyen szabad el hadni
feleségét. Kit Mojzes azért mívelt, mert nem bírhatta reá a sidó
nemzetet, hogy az régi pogán szokást teljességgel el hadnak,
azért mégis lenne valami tartóztatásokis az ő
keménységekben.
De az Isten törvénye szerint ugyan nem vala szabad holtig el
válni feleségétűi,
paráznaságtól meg válva, egyéb okáért. így
cselekedett az országis az uzsora dolgában, miért hogy immár
mind ez világot annyira el hatotta, hogy semmi képpen meg nem
tilthatják, és annyira meg hidegedéit az szeretet, hogy egy más
nak kevés adna kölcsön isteni bizodalomból és atyafiúi szeretet
ből. Azért ezt röndelték, hogy legyen bizonyos határa, hogy felöttébb ne legyen szabad senkin venni. Azért immár azok, kik
csak az színét viselik az keresztyéni életnek és annak erejét meg
tagadták, amint egyéb dolgokbanis minden hamisságokat fede
zik, ezben hízelkedő neveket találtak, hogy az uzsorát interessenek, fel pénznek, haszonnak, nyereségnek
hívják, maga az
írás marásnak és meg emésztésnek nevezi. (Deuteron. 13.)
De mi itt nem az ország törvényét tanítjuk, hanem a jó lelki
ösmeretet Istenhöz igazítjuk az ő Igéjéből, és az meg újult igaz
keresztyéneket
intünk, hogy mint minden egyéb
hamisságoktúí,
azonképpen az usorátúl meg óják magokat, hogy se ne vegyen
usorát, se ne kérjen arra. Mert együld az kérés mellett őis reá

szokik, hogy örülni kezd az féle hyereségnek. Jóllehet, ha nagy
szüksége készeríti, az kérésben és meg fizetésben,
annak oly
mentsége lehet, mint aki rabságban fogadja, hogy meg viszi vált
ságát, és meg teljesíti. így nagy szükségedben teis kérhetsz fel
pénzreis és az mit fogadtál, fizesd meg. De aki el veszi, hamis
ságáról meg fizet. •— Sokat láttam, hogy valamit tíz esztendeig
nyert usorával, a derék pénztis el vesztették utána. És mint egyéb
hamis keresetben ezbenis meg teljesedik e mondás, hogy három
ízen való maradék ja nem örül neki, és egy hamis pénz a többitis
el veszti. Az mellett lelki esméreteis meg sebesedik, elméje meg
háborodik, szíve meg rötteg, hitetlenül imádkozik, végre minde
nekben elömente meg változik és ha meg nem tér, marhája mel
lett jó hírétis, testétis, lelkétis mind el veszti. (Fol.P.CCCXCVIII.)
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Hasonlóképpen bűn az árunak spekulációs szándékkal való
visszatartása,, különösen ínséges időben.
. .
Ez esetben j ó példával hozakodik elő:
Mi időnkbenis nagy drágaságba fa bimbókat és vennike
vesszőt és hol mi gyökeret rágván sokan meg holtak miatta. Egy
posoni metz búza három forinton járt ide, de Tót ország fele
sok nemis talált. Holott Nádasdi Ferenc jószágába Nyári Bernald
tisztartó lévén, beszélte, az szegénység mihent látott valamely
úton járó fő embert, előttek kezeket fel emelvén és térdre esvén,
esedeztek, hogy ne hadná. És mondta, hogy midőn végre csak
egy verembeli gabonára jutott volna és meg hagyta volna, hogy
aztis közibe osztanák, az mennyinek vélték, hogy az verembe
volna, feljebb találták, annyira, hogy az aratás előtt egy níhány
még találtatott benne. Azonban az kit telhetetlenül
el adásra
tartottak, Isten elég búzát adván másod eszendőre, meg muskásulván az ablakon ki repültenek soknak láttára. (Fol.P.DCCVI.)
Registromok.
A mezőgazdasági élet, de talán m é g inkább a nekilendülő hitelélet a
könyvvitelnek kezdetleges ősét, a registromot tette elterjedte. Bornemisza
szemében ez megannyi kísértés forrása:
Az mint régen Krisztus Urunkat az gazdagok, fösvények
meg csú
folják vala ez féle jó tanyítására,
így mais nem minden gazdag
telhetet
len fogadja ezeket. Sőt nézd el az egész világon akár mely rendetis: bátor
kezdd el az prédikátorokon,
nézd el, őkis mint szorgalmatoskodnak
cselé
dekre, feljebb hogy nem mint kellene. U rákot, nemeseket,
tiszttartókoi:
az registromra mely nagy gondjok vagyon, még ünnepnapis.
De ritkán
oly, az ki az Bibliát, katechizmust, imádkozó és énekes könyvet vele hor
dozná és oly gyakran forgatná, mint az registromot, szinte az Ür napjánh.

Nem mondom gonosznak az registromotis
az 6 idejébe, de úgy, hogy
imezt előszer és inkább forgatnák.
De nem úgy vagyon. Hanem előszer
és fő képpen az test gondjok és ez világ kívánsága mindennap kedig szün
telen és únás nélkül. Az lelki kedig egy hétben egyszer és akkoris csak
egy óráigis, csak hallgatniis nehéznek
és ízetlennek
tetszik ez
világhoz
való édességeknek
miatta. Nézd el az tiszttartóknak,
az árosoknak,
az
uraknak, községnek,
még az prédikátoroknakis
házokot,
sok helyen több
registromot
találsz, hogy nem mint tanuló könyvet.
De azhol szinte volnánakis
könyvek,
azok porosbak az registromnál,
mert az
mindenkor
előttök,
írton írják és forgatton forgatják,
sőt az falis rakva sok féle
adósságoknak
fel jeccésével, az mellett penig ritkán találják, hogy fel
Itccették
volna valami szép tanúságokat az Szent írásból, ki, hol és hánya
dik részébe mit írjon és mire tanítson. Ez, mondok, igön ritka ez világ
szerte. (Fol. P. CXXXIII.)
Az urak, királyok,
tiszttartók,
tanácsok
postákat
futtatnak,
hada
koznak, registromokat
bánnak és ezenképpen
veszekednek, hogy ez világi
méltóságokat
oltalmazhassák.
(Fol. P. DCXXIX.)
Tekints el afféle tiszttartókat,
kik 5, 6, 10, 20 esztendeig
számadatlanok, mint forgatják
az registrumot, mint reszketnek az számadás
miatt,
kik alig várnák, hogy meg menekedhetnének
az számadásiul.
így adós
kalmárok,
avagy nézd el e világot: sok urak contrascribát
tártnak, hogy
mindent fel írjanak, amit a tiszttartó
vagy fölöttébb
szedett, vagy ha
talmat cselekedett, vagy el tékozolt,
kiket ha meg értnek, mind resz
ketnek, dobognak belé. (P. V. 214b.)
Bűbájosság.

Állandó elszánt küzdelmet folytat korának irtózatosan el
burjánzott ezerféle babonája ellen is.
Mais száz ezer hazugsággal csalogat az ördög az nézők és
bűbájosok által, kik őtött viaszban jövendőt
mondanak, holt
tüzet vízbe hánnak, rosta által és szita által cselekesznek. Ki miatt
még az meg világosodott emberekbenis ily nagy esetet láttam,
hogy midőn feleségét, gyermekét, atyfiát vélné ördögtűi gyö
törni, mintha ledére laknék vele, el ment ördöngősökhöz
és min
den babonát meg mieltetett, hogy el űzhetnék tőle, de ugyan
nem használhatták. így sok számtalan babona szót hallottam fő
emberektűi, hogy halottas háznál nem jó köszönni, a foghagy
mára Lőrinc nevet kell írni fog fájástúl, nehézkesnek nem jó ke
resztelni, pinteken nem jó kendert csapni, az szitát mikor veszed,
az méiyebb résziről kell nézni, hogy domborúbb kenyered legyen.
Mind fel keltedben, mind járásodban, nézésedben,
öltözetedben,
mosdásodban, imádkozásodban mely felé kell nézni, fonásodban,
szapulásodban, szövésedben, szántásodban, kapálásodban, aratá
sodban, sütésedben és minden féle dolgaidban temen ezer babo-

nát és bűbájt érthetsz az hitetlenektűi,
— kinek veszedelmire
Isten ugyan rajok bocsátja az ördögnek csudatételét, hogy egy
kis nyereség miatt örökké el vesszenek. (P. III. 15, v. ö. Fol. P.
CCC(L)XCIIIb.)
Bűvölés és bájolás, midőn valaminek oly erőt
tulajdonítunk,
kit Isten nem arra röndelt. Ezekis sok száz ezer félék az balga
tagok között. Mert ételbe, italba, úton járásba, haza jövésbe, ta
nácsba, fűtésbe, főzésbe, kapálásba, kereskedésbe, születésbe, keresztelésbe, az Ür vacsorájába, halálba, temetésbe és minden
nagy és kicsiny dologba sok ezer bűvölés, bájolás, superstitio és
hamis vélekedő erősség vagyon.
Mint ha ki vízbe hal, tányérra viasz gyertyát gyújtsanak és
ott meg aluszik, ahol fekszik. Ha ki keservesen siratja meg holt
emberét, földet vetnek az nyakára, hogy hamar el felejtse. Ha
az kis gyermeknek első foga kél, az apró gyermecskékkel
tom
bolva kenyeret rágassanak, hogy erős foga legyen etc. Ez félék
ről sokat írtam a Negyedik Részben az Ördögi
Kísértetekről.
(P.V. 196.1.)
Ezek közül (P. IV. 856.) a legismertebb az a nyolc bájoló
imádság csúz, fejfájás, torokfájás, igézet, öklelet és giliszta ellen,
amelyet Lethenyei Pál jegyzett le 1577-ben Mácsédon a boszor
kánysággal és bűbájossággal foglalatos Tardoskeddi Szeren
cse Benedekné ajkáról, amikor ördögétől megszabadította. (P.
IV. 805—809.)
Szerencse B e n e d e k n é .
/577. esztendőbe
vala egy oskolamesterem, Lethenyei Pál, kit az után
Isten lelki pásztorságra
híva és ki bocsátám Mácsédra és több igen meg
vakult falukra. Azok közt valának egy níhány ördöngősek,
kik elein sok
képpen káromlották
az ő tanyítását.
Végre esztendő múlva találkozik
egy
asszonra, kit híjtak Tardoskeddi
Szerencse Benedeknének.
Ezt mikor egyszeris, másszoris
feddené bálványozásáról
és bűbájosságáról,
és
magába
gondolkodnék
az hallott Isten Igéjéről, egy éjjel kezd imádkozni
térden
állva az ő szokott imádsága
szerint. És látván az ördögök,
hogy el
vágyódik
tülök, rajta termének
és kezdik röttenteni
és kínozni, ki miatt
nagyokat sikolt és kezd erősen könyörgeni,
vinnéd az prédikátorhoz.
Sok
dolog volna meg írni, egy níhány hétig mint kínlódott,
és az ördög mint
fogta meg fülét, nyelvét, hogy ö maga se hallhasson, se szólhasson,
hanem
az ördög szólt ki belőle. Ki sokképpen
csúfolta és felelt az
prédikátor
nak. Ki csuda álnokul imeztis kérdte: Melyik az Isten könyve? Amaz mutatá az Ó- és Üj Testamentumot
és monda arra: Nosza hát, ha jó pré
dikátor vagy és bízol tudományodba,
tödd fejemre és olvasd, lássa, ha
ki űzhetsz-é?
De az azt felelte: Nem veszesz arra. Tudom én, mint tört
meg téged a mj Urunk Jézus Krisztus, és az ö névébe szólok te wked,

És öszve gyűlvén
az szomszédságva!
és háza népével imádkozott
érötte
és ő veleis mondatta erővelis. Végre az asszony hol szólni kezdett, hol
megent az szólt ki belőle, és meg ismerték,
mikor az ördög szólt. Elis
ragadták volna níha az asszonyi és kezét kérték, de fel kiáltott az aszszony és ismét imádkoztak
érötte. Egy níhány napra mond az asszony:
Látom az Atya Istent és az ő meg feszült szerelmes Fiát és az szente
ket és az ördögöket
és íme az Fiú kezét nyújtja. És azba meg könynyebbeszik az asszony és sok képpen hálát ád az Istennek jó
tettéről.
És mond: Most bizonnyal értem, hogy nem az szentek érdeme,
hanem
csak az Jézus Krisztusé segíti az bűnös embert, mert csak ő nyújtja
nekem
az ő kezét.
És meg beszéli régi gonosz életét, bujaságát, bálványozásai
és bájolását. És nem akart el távozni az prédikátor
házátúl, hanem
éjjel-nappal
tanult és imádkozott.
És midőn egy péntek nap az prédikátor
sodort en
nék, kérés nélkül hozzá nyúl; és mond neki az prédikátor:
Ne ödd, ha
ismered, hogy szívednek
nehézségére
vagyon. Ő kedig mond: Ez előtt
sok sodort kévántam
meg szenteltetni az kokonya
között,
kiket nem
szenteltettem,
hanem ördögvei
csúfoltattam
meg. És azt nagy bolond
ájtatosságval
öttem. Immár most értem, hogy az Ür mindent meg szen
telt és minden tiszta azoknak, kit vérével meg tisztított
és azba bízik;
az tisztátalannak
kedig és ördög tagjának minden
tisztátalan.
Ezből mikor űzék az ördögöt, sok régi hívséget
számlálta
elő az
öidög, az kikbe neki szolgált, és fenyegette, hogy nem ereszti senki kezébe,
mert egyszer neki adta magát. Níha hízelkedő
szóval szól, hogy nem
hinne más Krisztusba, mert ő volna az Krisztus. Mikor hazudtatták
és
az mondták,
hogy őket meg törte az Ür Krisztus, azt felelte, meg törte
volt, de ismeg erőt veszek. És nosza, kísírtse,
ha gondolok veled. De
hova inkább álnokoskodott
és csacsogott, annyival nagyobb
merészséget
vöttek az hívek ellene és ájtatosban imádkoztak
az nyomorult
emberért,
kit Isten meg szabadítván
sokan inkább épültek az Ürnak
Igéjéből.
Mjdön meg gyógyult
az asszony, kérdezték,
ha ő szólt-é? Azt felelte,
hogy níha mind fülét, nyelvét meg tartotta és nem hadta szólni. És sokat
nem hallott azba, az mit belőle
mondott.
Azután
én meg hagyám,
hogy énnekem
írná meg az
prédikátor,
az ördög nevébe minemű imádságval míelte az bájolást, kit ő vélt, hogy
Isten nevébe
míelt.
Kiket nagy anyjátúl
és egy mise mondó
paptűi
tanult volt
j
lm nyolcat elő számlálok bennek. (P. I V . 803b.)

Bornemisza azután a magyar folklóré nagy nyereségére
nyolcat előszámlál benne.
Ezeket azért írtam, hogy értsed, mi legyen az bájolás, és
azon igékből vödd eszedbe, hogy ördög találványa, mely ördö
gét az írás hazugnak és gyolkosnak mond. íme ezekis merő
1
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hazugságok, sőt a mi Urunk Jézus Krisztusnak, az Szűz Máriá
nak, az apostoloknak káromlási, kikre bolond dolgokat
költött,
mint ültek aranyos székbe, mint találtak elő hetven hét csúzt,
kelevényt, has fájást, azokkal mit szóltak, azokat mint küldték
tengerbe, az szamártis szentnek nevezi és több ezer hazugságra
tanítja az szegény bolond emberi nemzetet. Óh ki nyomorult
volna az ördög miatt az ember, há szabadítója nem volna.
Ismét vedd eszedbe azért aztis, mely bolondul mentik az bájolást azok, kik azt mondják, hogy Isten Igéje. Sőt ím hallod,
ördögtől talált hazugságok,
káromlások
és csúfolások.
Mely
hazugságval az hitetleneket azért segíti az ördög, hogy őketis,
egyebeketis oztán el veszthessen miatta. Az mint a szegény aszszonybais bele bújt volna akkor, mikor el akarta hadni. De miért
hogy tudatlanul míelte, az Ür könyörült rajta és Szent Lelkével
meg világosította, hogy miis magasztalnák az ő nagy kazdag
irgalmasságát.
Eszerint nincs mit csodálkoznunk azon, hogy Pozsonyban
1574-ben végrehajtott boszorkányégetésről a legteljesebb egyet
értéssel emlékezik:
Éjjel járó asszonyokrólis
sokat mondhatnék,
kik
éjjel
macska képébe szökdöcsölők, sok lovagok módjára járók voltak,
tombolók, táncolók, részegesek, paráznák egymás között,
kik
fél lábbal kis gyermecskéket
cégérbe töttek, kik sok kárt, sok
csínytalanságot míeltek. Kik közül nem régenis 1574. esztendő
tájába Poson fele sokakat bennek meg égetének, kik sok szörnyű
dolgokat vallottak. Kiknek királyné asszonyok vagyon és annak
szavára röttenetes dolgokat míel az ördög. De mind azért, hogy
végre el veszesse őket. (P. IV. 810b.)
Egy pillanatig sem vonja kétségbe e rengeteg praktikának
valóságos létezését (számos, csudaképtelen, Németországban és
egyebütt, meg a régi világban lett dolgokról számol be olvasói
nak főleg az Ördögi Kísértetekben ), hanem csak tiltakozik elle
nük, mint az ördög cselekedetei ellen.
Kivel rakva minden nemzet, tót, német, olasz, magyar oly
bővön, hogy soha oly házhoz nem mehetsz, oly dolog semmi nem
lehet, akár házépítés, kertelés, szántás, lóbefogás és akár mi
egyéb dolog, minden elegy sok számtalan bűvöléssel. (P.V. 196.)
1
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Hitetlenség az ördöngösség és az ő általa való bölcselkedés,
mint az kik meg szerződnek az ördögvei és általa
jövendőt
mondnak, kéneset ásnak, nagy hamar útat el járnak,
házakat
hirtelen épitnek, nagy friss lakodalmakat szereznek, urak étkeit
el hordatják és sok dolgokat cselekesznek. Mint az éjjel járók,
mint az szem fény vésztők, mint az kik tűz által, víz által, kris
tály által, kelh által, tenyér által, madár által jövendőt
néznek.
Mint kik az vízbe holt szenet vetnek és az susog; az tűzbe borsot
hagyigálnak, valamire natragulyát ásnak, rostát forgatnak, kris
tály ivegbe néznek, benne szóló képeket látnak. Ez félékis sok
ezerek, kik mind hitetlenségből
származnak,
hogy az
Úr Istentűi,
az ő Szent
Igéjének
tanításaiul
nem
függnek,
hanem Isten rendelése
kívül
ördögtűi
érte
keznek
és tűle segítséget
várnak.
(P.V.198.1.)
Zsidók.
Istennek hajdani választott, de Fiának el nem fogadása miatt elvetett
népéről is elég gyakran emlékezik.
Azért feddették
Idvözíténketis,
hogy az ő tanyítváni
az búza
kaíászt
kezek között
meg törvén meg ötték az búzáját,
mikor egy
szombaton
által mennének
az vetések között. Mostis az sidók, ha ünnepen
usorári
pénzt kérsz tűle, az ő kezével meg nem olvassa, hanem meg
mondja,
mellik ládából vödd ki és ő maga reá néz, ha megcsalod-é.
Imé ez bolond,
szemvel ugyan meg olvassa azért és munkáloszik.
—- Egy városba
egyik,
midőn az árnyék székbe esett volna szombaton, nem merték
ki venni,
hanem más napra halasztották,
de az ott való pispek, csúfságba, őis nem
hadta vasárnap ki venni. Hogy ha szombatot becsülte, az
vasárnapotis
becsülje. És így két nap kellett a bűzt nyelni. — Ha posztót vagy vásznat
veszesz tűle, te magaddal fel méreti és az pénzét te veled téteti
ládájába.
Ha úton el éri az ünnep, erősen szágúd, hogy estve előtt falut érjen és
onnat el nem mer indulni. Sokan keresztyént
fogadnak, ki azkor
főzzön,
fujtson, házat tisztítson
és az gyertya hamvát el szedje.
Mind ezeket azért míelik, mért Isten parancsolta,
hogy az szombatnap semmit ne míeljünk
se mi magunk, se cselédünk,
se barmunk. (P.
IV. 478b.)
Mostis minden nemzet utálja a sidó nemzetet. Nagy ostor ez. De
nagyobb az lelki vakságok...
És ritka dolog, midőn az sidók közül va
lóba meg tér. (P. V. 71b I.)
Benchochab lázadása leveretése után a zsidók az ő országokból
el
szélednek
minden országokra,
Olasz országra, Német országra,
Lengyel
és Török országra, holott mind ez mai napig nagy szégyenvei,
hurrogatással és nyavalyával
eszik kenyereket. Kiket ugyan meg jedzettek
ruhá
iokba sárgával, veressel és kereszttel. Mert Török országba sárga patyo
latot kell viselniek, állítom az Istennek ítéletiből,
Júdásnak és az ő atya
fioknak emlékezeti re, kinek árultatásából
fogták
meg a Krisztust.
Q/asx

országban kedig veres süveget kell viselniek, hogy az Krisztusnak vére az
ő fejeken ki tetszenék.
Német országba kedig keresztet kell
ruhájokra
varraniok a Krisztus keresztinek emlékezetire.
Ily nagy bölcseséggel
tudta
az felséges Ür Isten az ő fejekre tölteni amaz ő kéréseket,
kit
Pilátus
előtt kiáltanak,
mondván Máté 27: Az ő vére mi rajtunk legyen és a mi
fiainkon. (Fol. P. CCCCCb.)
Még az ősi vérvád is előfordul nála éspedig k o n k r é t vittembergi és
galgóci v o n a t k o z á s o k b a n : 1554 Wittenbergába
egy sidót ölnek meg, ki
tizenegy gyermecskékel
lopott és a sidóknak
adta. Galgóczon
kedig az
önnön atyja és anyja árulta az szoptatós
gyermecskét
a sidónak.
(p.
IV. 878.)
A nemzet.

Bornemisza izzó magyarsága típusjelenség: tükrözője a ko
rabeli műveltek nemzettudatának. Szemlélete consensus. Eleve
is az, s ha még nem volna az, írásának tekintélye tenné azzá.
1

Szkíta tudat.

Ha régmúltból kora felé haladunk, a magyarság szkíta szár
mazásáról való meggyőződése ötlik először szemünkbe.
Miis pogányok voltunk, még penig amaz vad skítiai barbarus pogány nemzedék, és íme Isten immár az ő ismeretére hozott
és az által az örök életre hívott.
Harmadik hadnagya Krisztusnak András vala, Péternek
atyjafia. Ez napkeletre skíthiaiakat, honnét az magyar nemzetis
támada, és sogdiánusokat
és sok több tartományokat
hódoltata
meg. (Fol.P.CCCLVII.)
írják, hogy a skitabeliek közül némelyek az önnen
atyjókat,
anyjókat. . . ö magok meg ölték vén korokban, agyon vervén
és azt gondolván, hogy tisztességesb
volna ő magoknak meg
enni, hogy nem mint az férgeknek.
(Fol.P.CCCCCLXIIII.)
Azonkívül tud Móric császárnak és Kaganus magyar király
nak 604-ben, valamint Tamberlanes szkíta fejedelem és Bajazetesz török császárnak 1398-ban történt dolgáról (P. IV. 904. Fol.
P. DCV.) stb.
2

Élő mult.
3

Történeti emlékezése, egyetlen királysorsoláson kívül, nem
megy túl Hunyadi Jánoson és Mátyás királyon. Utóbbi szemében
1

Benda Kálmán: A magyar nemzeti hivatástudat t ö r t é n e t e a XV.—
X V I I . században (Bp. 1937.) c. kiváló értekezése a k ö v e t k e z ő szakasszal
kb. egyidőben Íródott. Bár Bornemiszáról alig emlékezik, ábrázolása igen
hasonló. (Kivéve a 65. j e g y z e t é b e n foglaltat.)
Fol. P. „LXXX" (sajtóhiba XXV helyett) 1. L X X X I is.
Egész világon való császárok
és magvar királvok
nevezeti. (P. IV.
914 sköv.)
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a dicső múltnak legragyogóbb alakja, akihez hol komoly, hol
anekdótázó formában egyre visszatér.
Az mi nemzetünk közt Hunyadi János és fia Mattias király
voltak jeles hadakozók, kiket az Ür Isten ornált volt heroicis
virtutibus. (P.V.427.)
Mátyás király idejébe szebben bíratott Magyar ország, hogy
nem mint Lajos király idejében, avagy török basák
idejében
(de mind az által a sok zűr zavar köztis meg maradott valami
kicsiny része az fejedelmi tisztnek). (P. IV. 440.)
Másutt meg Galeottóból idéz történetkéket a nagy király éle
téből. Mint gyógyít heti koplalással egy falánkot, (P. IV. 768.)
miként hoz bibliai találós kérdéssel zavarba egy felfuvalkodott
barátot, (P. IV. 850b.) mi panasza volt a papság ellen, (P. IV. 869b.)
miért nem szerette a csukamájat. (Fol.P. CCLX.)
Megemlékezik Corvin Jánosról, kit kincseiből megfosztottak
az urak. (Fol.P.CCCCCXLVII.)
//. Ulászlót jellemzően emlegeti a lentitas példájaként: Csak
meg sem mozdul semmi latorságon, semmi káron, mint amaz ki
rály, ki csak azt monda Dobse, mikor el veszett
jószága.
(P.V. aaij.)
Példázódik a rendi szemléletnek megfelelően Dózsa György
gyei is, midőn a büntetésnek megbocsájfásáról elmélkedik.
Csak ez világonis, midőn valaki királyát és annak feleségit.
gyermekit meg akarná ölni, avagy el árulni, avagy országot
veszteni, magát latrokkal királlyá emeltetni, és az ki nem uralná,
nyársolná, mint Székely György az keresztes hadkort. Nemde
azont érdemlené-e, amint őtet kínozták tüzes vas koronával és
elevenen sütve, nemde érdemlené-e, hogy haraptatnák testét az
ő lator szolgáival? Avagy akármi egyéb nagyobb latorságot mi
dőn valaki míelne és érötte igen nagy kínzásokat érdemelne. Ez
ha olyan királyra találkoznék, aki az törvény után mindenbe meg
kegyelmezne és minden kínzást meg bocsajtana, — ez meg bo
csa jtást ki ne csudálná? (P.V.lijb.)
//. Lajost is említi, mint akit köztünk régen csecsszopó ko
rába koronáztak meg, és csak reménség alatt tengette maga
ótalmát az ország. (Ha Isten csudaképpen nem viselné ez világ
gondját, emberi gondviselésből hova lenne!) (Fol.P.CCCCXLIV.)
Az ezután következő nemzeti katasztrófáról megrendítő
szavai vannak, amelyek gyakran és változatosan fakadnak fel
szívéből,

Az egész világ végső veszedelme előtt háborúságok indul
nak. Mi köztünk az keresztes és az Mohácson való had röttene
tes volt. Csak mi éltünkbenis 1540 esztendőtűi fogva török és
magyar között Magyar országnak minden részeibe számtalan ha
dakozások lőttek és lesznek. (Fol.P.DCVb.) — Magyar ország
tekereg és pironkodik minden nemzet előtt. (P. V. 2//iij2.) —
Míg virágába volt, nagy híres volt. De immár az két tar császár
között, török és német között, kopaszon maradt. (El közelgett az
ítéletis,mert fotta fele inkább gyühösködik az ördögis.)(P.V.447)
Lám Zsidóország 2077 eszendő múlva elpusztult. Nemde így
járt-e Magyar országis. Kinek sok erős várait mikor látjuk, fe
jünk csóválva süvöltjük és óhajtva mondjuk: Vaj, jó régi Ma
gyar ország. — Immár féltem az lelki ostortúlis, mert azon go
noszságát látom nekiis, az ki sidóságban volt! (Fol.P.CCCCCIIII.)
Nemzeti b ű n t u d a t .

Lelkét eltölti a töredelem, amellyel meglátja népe nyomo
rúságának okát: elpártolt az ország Istentől!
A mi magyar nemzetünkis hasonlóképpen kezde járni mint
a zsidó nép, mert őketis sovány Skítiából nagy bőv eleségű Pan
noniára hozá az Úr Isten, kit mindenféle jókkal bővségesen meg
áldott vala, annak fölötte az ő Szent Fiának esméretireis
téríté,
Szent Igéjét tisztán, igazán sok jámborok által hirdettette. De
nagysokan annál inkább meg keményedének
ellene, hova inkább
terjeszti akaratját. Azért ő Felségeis mindkétképpen
kezde ben
nünk rontani: Országunkat egy felől török, más felől németek
rontják, az ő Szent Igéjét sok eretnekség el burítják, az igaz
tanyítók el szűkölködnek.
(Fol.P.CCCCCIVb.)
A próféta szavát a nemzetre érti: Kevélyek valának és utá
latosságot cselekednek vala én előttem. Ezokáért meg verem
őket, mikor eszembe vöttem volna. — Bizonyára azért veszett
Budais Esztergommal, Fejérvárral, Lippával és mind az több
várasok. (P. IV. 36b.)
Valaki akár mi féle bűnnek heverészik, soha el nem kerüli,
hanem őkis meg veretnek, mint Ádám, mint az
vízözönbeliek,
mint Sodorna, Jeruzsálem, Magyar ország. (P.V.36.)
így az Isten el utált minket a mi sok fertelmességünkért
és
felette igen meg haragudt...,
Sodomát, Jeruzsálemet,
Budát
mint vesztötte. (P.V,218b.)

De nem vész el általánosságban, hanem tiszta meglátással a
múltnak szörnyű konkrét bűneit is felhozza.
A mohácsi hadban halíom, hogy erősen kérték azoknak jószágit, az kik az hadba nem jöttek és Íratták az leveleket. Azonba
mind királyok, kancelláriusok, mind magok ott vágattak. — Ily
esztelenül fut nyálunk ez világi birodalomra, az nagy ostor, had,
dög előttünk lévénis. (De az hívek félvén ezek miatt az Istent,
annyival inkább ki vágyódjanak innét oda, az hova az mi Urunk
Jézus Krisztus fel támadván ment az Atyának dicsőségére.) (Fol.
P.DCCVI.)
Tisztán látja a jelennek bomlását a kicsinyes patvarokban
és összefogó cél-nélküliségben is.
Miköztünkis minden vármegye és ország gyűlésben mennyi
zajgás vagyon egymás ellen szomszédok és atyafiak közt, kiből
sok versengés, gyűlölködés, perpatvar és gyolkosság támad és
minden szomszéd falu, városok, tartományok
veszekednek, hol
határ miatt és hol mi egyéb doíog miatt. (Kibőlis az hívek gon
dolják meg, hogy eznek a zűrzavaros világnak el kell bomlania
és újat kell várnunk, ahol örökké való egyesség és békesség
leszen.) (Fol.P.DCCVI.)
Az ilyen bűnök mellett nem is csodálkozik már azon, hogy a
jelen helyzet teljesen kétségbeejtő:
Magyar országnak mintha egy királya sem volna, oly szuny nyadozva viselnek gondot reá. Római császár sem él, sem hal,
oly beteges; ki nem hogy ily nagy császárságot ő maga eszétül
bírhatna, de sem eszével, sem nyelvével, sem kezével nem bír sok
szor nagy betegsége miatt, mégis íme csak reá tátották szájokat sok fejedelmek, bölcsek, sok erősek, hatalmasok. (Fol.P.
CCCCXLV.)
Óh, ki sok ezer példáink vadnak erről Magyar országbais:
sok kevély, hamis, dúló, fosztó urak, katonák, hová lettek sok
várokba, kastélyokba,
házakba, kalastromokba,
káptalanságok
ban; — friss paloták mint jártak, hol latrok, pogányok, hol va
dak, madarak, baglyok huhogatnak. (Fol.P.CCCCCXCIII(I).)
A Mátyás király dicsősége emlékeit még mintegy vérében
1
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Ha nem 7 évvel később jelennek meg e sorok, méltán azt hihetnők,
hogy ezek képezték volna a P r á g á b a n annyira s z á m o n t a r t o t t felségsér
tést a vérbajában időnként tehetetlenné váló Rudolffal szemben. — Bor
nemiszát tehát a semptei ítélet egyáltalán nem félemlítette meg!

hordozó büszke friág'yá rílak minden mégalázottságá változik
Isten előtti bűnbánattá az alábbi kifakadásban is:
Test szérintis láttunk ezféle büntetésit az Istennek, hogy a
kiket nagy fel emelt és el hitte magát, az után igen alá vetötte,
mint az magyar nemzetet, midőn nagy fel emelte volna sok népek
felőtt és azba el hitték volna magokat, — íme, mely német nem
zetet leg alább valónak tartottak, az előtt sugorok és az pök most
az gallér alá. (P.V. 101.)
Török.

Ez volt a nyugati sorsközösségbe kényszerített magyarnak
az egyik nagy keserűsége. Az önérzetébe kétségkívül ez gázolt
bele leginkább. De ott volt a másik, talán még nagyobb csapás,

Törökdúlás

egykorú

metszete.

amely ha sokszor megtartotta is a lovagi formákat, kimond
hatatlan szenvedést és jóvátehetetlen pusztulást hozott: a török
hódítás.
Én időmbenis mind a tatárok, mind a törökök
rabláskort
csak Magyar országbanis nagy szörnyűségeket
cselekedtek. Kik
sok apró gyermecskéketis
szabiára hántak és hármasávalis az ló
hátára kötöztek, kik egymáshoz verődvén el bágyadtak, el ful
ladtak, éheztek, szomjúhoztak.
Édes atyjókat, anyjókat
látván,
ételt, italt sírván kértek, de szüleiket tatár ostorral, mint az bar-.

mot, hajtották. Áz kik el bágyadtak, ki nagyították, lovakkal ta
podták; agy ok veleje ki omlott. Ha meg szállottak, ló vérrel és
kacola tejjel itattak és köztök sok ifjak, szüzek, inasok, vének,
menyecskék
röttenetes szeplőket szenvedtek. (Fol.P.LXXIIb.)
Hogy a török és tatár sokaság az utolsó ítélet közeledtét je
lenti, (P.I.LI.) azt már az eszkatológia tárgyalásánál láttuk. Bor
nemiszának semmi kétsége affelől, hogy maga Isten rendelte a
török császárt is és más vitéz fejedelmeket a mi ostorunkra.
(P.V. 427b.)
Azon természetesen nincs mit csodálkoznunk, hogy az egy
háznak reformáció előtti romlását már ő is az Isten büntető
haragjának okai közé sorolja.
Ezértis vésze Sidó ország, Trója, Buda és Magyar ország,
mert az lelki paráznaság mellett, az bálványimádás mellett, min
den várok, városok, klastromok, káptalanok, pispekségek,
érsek
ségek rakvák valának röttenetes fertelmes és sodomita élettel.
(P. I I . 109.)
Ezen a ponton tisztán kimutatható a magyar sorsszemlélet
hasadása. TELEGDI MIKLÓS ugyanezt a politikai helyzetet
fordítva értékeli:
Egyebek között mi magyarok hévséggel kóstoljuk az Úrnak
haragját az últa, hogy Luter Márton eretneksége először, az után
Zuingliusé, Calvinusé és végre az Arriusé közénkbe jöve. Gon
dolkodjék minden ember ez el múlt esztendőkrül, és úgy találja,
hogy az ilyen sok féle tévelygésekkel együtt jött be országunkba
a töröknek fegyvere. És még tovább, tovább mennek köztünk a
római hittel ellenkedő vélekedések,
attúl inkább el hatalmazik
rajtunk az pogánnyak fegyvereis. (Telegdi: P. 11.763.)
Bornemisza más egyebet is lát. Szent meggyőződéssel von
párhuzamot a római és török birodalom, Krisztus szegényes kö1
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(Karaján: Magyaroknak visszavonás
vesztése.)
A rómabeli birodalomnak romlásának
mi lén oka, ha nem az sok
polgári had, az fő népek között való viaskodás?
Az mi országunkat
mi
adá török császárnak kezébe? Az országbelieknek
tétovázások
és sok fele
való szakadozások.
Addig evék egymást,
addig marakodának
önköztök,
hogy meg emésztetének
egymástúl,
meg fogyatkozék
az sok belső via
dal miatt ereje az országnak, és csak könnyen be jöve, be szállá a török,
cl vevé tűlünk az arany almát, minden gazdagságnak
és hévségnek
földét
ki foglalá kezünkből.
Immár csak alig akadtunk hazánknak
karaján,
de
mégsem
vesszük
eszünkbe
magunkat, hanem ugyan azon vissza
fordult
erkölcsbe
megyünk
el, meg sem szűnünk az nagy sok véghetetlen
vissza\onástúl.
Mutass énnekem két urat Magyar országba, kik egymást
tiszta
szívbői szeressék. (Teleßdi: P. I . 408.)

rüímények kőzött íett születése es ígejertek nyomorúságos vi
szonyok közötti terjesztése között:
Mint most török császár semmit nem ért abban, hogy Isten
azért engedte neki az világ birodalmát, hogy a sok bálványimá
dást ki irtsa és az ő szárnya alatt az alázatos Krisztus Igéjét terjersztesse. Kire neki noha semmi gondja nincs, de az bölcs Isten
az ő akaratja ellenis mind meg szerezteti vele. Mert noha őnekiis
mint Augustusnak csak az adóra vagyon gondja, csak arról pa
rancsol, de az adó alatt azonba ez világra születik az Krisztus;
így a törökis, sőt még amaz bálványozó fejedelmekis, adóért
való örömökben meg engedik, hogy a Krisztus Igéje akarat jok
ellenis hirdettessék országokban. (Másodszor vedd eztis eszedbe
innét, hogy mint a Krisztus szülei az istállóba szorulnak Krisz
tussal, így mostis a Krisztus igéje hirdetői nagy nyomorult helye
ken vonták meg magokat. ..) (P. I. CLXXIIb.)
Az a tény, hogy a török a reformáció terjesztésének mit sem
állított útjába s diákoknak, prédikátoroknak szabad járást-kelést
engedett nemcsak a hódoltságban, hanem a királyi országrészbe
és külföldi főiskolákra is, ugyanakkor pedig a római szertartá
soknak kevésbbé kedvezett, — égészen sajátságos lelki helyzetet
teremtett.
így török császáris Istennek szolgája, hogy ki irtsa sok
országokból a papi bálványozást, hirdesse az Istennek Igéjét az
anya szent egyház között. (P.V.444.)
Azonképpen török császáris, — ő nem érti, mi dolog, hogy
a pápa ördögi bálvány imádását Isten ki pusztíttatja vele és az
helyett az Űr Jézus Krisztust az szegény jászolba hagyja fekünni,
— az ő szent Evangéliumát a nyomorult keresztyéneknek
hagyja
prédikálni. (P.I.XVIIIb.)
Példa nekünkis mindazok, kik Váradon, Budán, Esztergomba
és egyéb helyeken az Isten káromló és hálván imádó népek ége
téssel, tömlöcözéssel akarják vala el oltani az Jézus Krisztus
nak drága szent Igéjét. De íme mint járának: őket onnan mind
ki prengereztette az Ür Isten mint testi és lelki gonosz paráznákot és ő helyettek ugyan azon helyeken meg tartotta az ő
Szent igéjét és az pogány törökkel óltalmaztatja, mint a pásztor
az juhokat komondorokkal. És noha a világi testnek kévánsága
szerént nagy fényes gazdagságban nem tartja őket, de mind az
által, mint az ő Szent Fiának Bethlehembe szalmás istállót szer
zett volt, azonképpen nekikis lengetésre való hajlékot
adott,

mert ugyan az illik ő Szent Pia ígéjéhoz, hogy ki tessék ismétis,
hogy mostis ugyan azon nyomorodott és nyavalyás és ez világ
előtt utálatos Krisztus hirdettetik, aki régen szömélye
szerint
ugyan ily alázatos ábrázatú volt. (P. I I . 180.)
Mais példa Magyar ország, holott az Ürnak szolgáiban egy
níhányat az bálvány imádók meg öleiének, kiket megint minden
méltóságokkal
egyetembe ki prengereztetett az Űr Isten mind
Budáról, Pestről, Esztergomról,
Vácról, Váradról és mais mind
egész világ előtt hurogatja az Ür Isten az maradék ját. (P.V. 91b.)
Csak Magyar országis nagy példa ezeknek
veszedelmekről,
kiknek veszedelmek alatt az Krisztus Igéje jobban-jobban ki ter
jed. (P. 1.450.)
Budába, Esztergomba, noha pogán török bír, de nagy fé
nyetek alatt, hogy senkinek vérét ki ne ontsák, ne vetekedjenek,
senkit meg ne csaljanak, sőt az Isten Igéjét szabadon hirdessék,
az különb hitek miatt egymásra fel ne támadjanak. (Ez féle
oltalmak mind isteni gond viselésből vannak, noha őket pogán
által szerzi.) (P.V.441.)
Ez utóbbi a töröknek arra a jellegzetes pacifikációjára céloz,
amely Tolnán, Pécsett, Kecskeméten, Gyöngyösön s egyebütt
felibe osztatja a templomot a reformált és nem reformált keresz
tyénség között és különösen a megszállásnak első évtizedeiben
az őslakosság életét lehetőleg keveset zaklatja.
— Bornemiszának ez a gyűlöletmentessége a törökkel szem
ben rendkívül érdekes és jellemző. Szinte kulcsát adja a keleti
magyarság belső magatartásának és a száz évvel későbbi kurucvilág indítékainak.
De nincsen ebben egy gondolatnyi megalkuvás sem a moha
medánizmus felé.
Isten tartson minket Fia tanításában, hogy se török, se pápa,
se cigány tévelgésre ne térjünk. (P. I.CCXXIIb.)
Az törökök oly istent imádnak, kinek fia nincs, oly isten
pedig sohol nincs, azért őkis bálvány imádók, mert nem Isten az,
kit ők imádnak. (P. I I . 191b.)
A Prága-Bécs felől sugárzó német világ azonban még elvi
selhetetlenebbnek látszik és, ezidőtt legalább, jobban tapossa a
magyar lelkiséget, mint a török.
Ennek az állapotnak érdekes igazolását adja TELEGDI MIK
LÓS, mikor az egyház és világi felsőbbség lelki, illetve testi

fegyveréről értekezik és arról, hogy az utóbbi tartozik az előb
bit támogatni:
Annak okáért, inkább akarnáják, hogy a török bírná és pa
rancsolna, hogy nem mint azok, kik Istent és az igazságot sze
retik. E várasbanis hallottunk némelyektűi ilyen szót, hogy még
az Isten a török által hozza ide be az evangéliomi
tudományt.
(Mert ük az ő hazugságokat evangéliumi tudománynak
nevezik.)
Csak hogy nyilván nem merik mondani, de meg jelentik azért,
hogy oly igen nem szeretik a keresztyén fejedelmet, miért hogy
tiszti szerént oltalmazza az anyaszentegyházat,
hogy
kívánáják,
hogy nem ez, hanem az ördögnek eszköze, a török bírnája űket,
tudván, hogy az alatt szabadon igethetnének minden tévelygés
nek után. (Teiegdi: P. II. 815.)
S hogy ez nem volt csak szóbeszéd, hanem annyira ment,
hogy — bizonyára főleg áros népek — kivándoroltak török
hódoltsági városokba, ahol legalább a lelki zaklatástól mente
sültek, arra megint TELEGDI a tanú. — Indokolásul az őt anynyira jellemző és lelki nagyságát tükröző önvádat hozza fel,
hogy egyháza papsága nem tudja az erőszak fegyverein felül
a belső erő fegyvereivel ö n k é n t e s hódolásra bírni őket:
Hányan szöknek naponként az törökök közé mi tülünk, meg
botránkozván
álnokságinkban,
csalárdságinkban,
egymás ellen
való gyűlölséginkben,
sok kiíönb-kilönb féle gonoszságinkban és
tisztátalanságinkban.
És ki leg gonoszb és ártalmasb dolog, fő
képpen mi egyházi emberek adunk okot az
botránkozásoknak.
Mert olyatánok vagyunk, mint amaz, kinek Szent Pál imígyen
szól: Te egyebeket tanétasz s temagadat nem tanétod. Azt prédi
kálod, hogy senki ne lopjon, de te lopsz. Hogy senki ne paráz
nálkodjék, de te paráználkodol; utálod a bálványokat és szent
ségtörő vagy. Dicsekedel az törvénybe és a törvénynek meg sze
gesével az Istent tiszteletlenséggel
illeted, mert az Istennek neve
káromoltatik
ti miattatok az pogányok
között.
(Telegdi:
P. 1.282.)
Érdekes egyébként, hogy nemcsak Bornemisza, hanem még
TELEGDI is számon tartja olykor a maga javára a török világ
nak közömbösségét a keresztyének vallási harcaival szemben.
Még az törökök közülis támaszta minekünk táplálókat, ha
látná ja szükségünket
rejá és úgy sem hadna meg fogyatkoz
nunk. Kit mégis kezdett immár cselekedni. Mert az szerzetes
jámbor barátoknak,
(kiket az hittűi szakadtak Erdélyből és

egyéb helyekről ki kergéiének,) az törökök között szerzett Ű
Szent Fölsége nyugodalmas szállást, és az keresztyén anyaszent
egyházat Indiába kezdte költöztetni,
holott az Krisztus neve
ismeretlen volt, miért hogy azok az nemzetségek,
kik
között
ennek előtte hirdettetett az Evangéliom, meg kezdték
utálni,
sőt ugyan háborgatjákis
az igaz régi hitet. (Telegdi: P. 1.194.)
Ez az indiai keresztyén misszió TELEGDI számára nagy vi
gasztalás a magyarországi veszteségekkel szemben. Többször
tér ki rá prédikációiban:
El vétetik ti tűletek az Istennek országa és oly
nemzetség
nek adatik, a ki gyümölcsét termi. (Mat. 21.) Látjuk mostanis,
hogy lassan-lassan el költözik az Istennek az esmereti mi közü
lünk az mi bűneinkért és az India-belieknek adatik, kik ennek
előtte bálványozó pogányok voltának és újonnan térvén az ke
resztyén hitre, minden jóba oly buzgóknak mondatnak, hogy
szinten mostan fordult elő ű nálok az apostolok ideje.
Kétség kívül a Xavier és Ricci-féle jezsuita missziókra gon
dol Telegdi, amelyek akkor Előindiában, Japánban és Kíná
ban folytak.
Érdekes párhuzamba állítható evvel Bornemisza remény
kedése:
Mostis az Úr Krisztus Evangélioma a pogány törökök, sze
recsenek, tatárok és egyebek köztis prédikáltatik;
ha nem ő
nekikis, de az ő köztök való keresztyéneknek,
kik által közülökis mais sokan térnek az Úr Krisztus ismeretire, csak ő általa
keresvén bűnök bocsánat ját az Atya Isten előtt. Ez mostani
1559 esztendőbeis az a híre, hogy Kazul török basa keresztyén
tanítókat kéretett volna. (Fol.P.LXXXIb.)
A törökvilág közeli változására semmi reménye nincsen.
Hitetlenség fölöttébb bizakodni Istenbenis, az az olyat kévánni és várni Istentűi, ki nem méltó és olyba bizakodni, kit az
Isten nem kéván, mint az ki kéri, hogy őtet királlyá tegye... és
mint az ki magát biztatja, hogy ő addig meg nem hal, ha nem
Magyar ország meg szabadul az pogány kezéből. (P.V. 190b.)
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Közelmúlt és k o r t á r s a k .

Bornemiszának istenítéletes sorsszemléletéből következik,
hogy a nemzet vezetőiben főleg azoknak gyarlóságait látja meg
1
2

Telegdi: P. I . 129 v. ö. még I I . 407.
Bizonyára sajtóhiba 1579 helyett.

és azokon keresztül szemlélteti Istennek méltó ítéletét. — Sok
érdekes jellemtulajdonságuk emlékét tartotta így fenn.
Török Bálint vérmessége, Izabella királyné szabadossága,
Fráter György egysmás dolga és halála, Dobó István fukars á g a és Báthory György kapzsisága (P. IV. 902b.), Dobó Ferenc
szeretetlensége anyja iránt, Homonnai Gáspár rettenetes híre (P.
IV. 889b.), Liechtenstein Kristóf nikolsburgi fertelmességei (P.
IV. 888b), ez 1577. esztendei fű pispek Iatorságai (P. IV. 862),
Kerecsényi László kevélysége és halála megannyi kis vonások
e személyek jellemrajzához.
Haliunk tőle kisebb emberek viselt dolgáról vagy tragikus
végéről s nagyobb jelentőségű aktualitásokról egyaránt.
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Török Bálintot igen n,'-g vakult embernek mondották
az sok bűn
miatt; igen torkosnak,
részegesnek,
kegyetlennek,
parázna lator
életű
nek, nyúzó-fosztó
kóborlónak.
Tisztelte a b a r á t o k a t , húsvétkor klastromban
gyónt, kámzsában j ö t t haza, de m á r jövet a piacon megejtett egy aszszonyt. — Az ő régi szolgái mondják
énnekem.
(P. I V . 854b.)
(A kegyetlenek
kegyetlenül
vesznek.„.)
így mais sok
mérgesek
és kik fogókat
szokták
csikorgatni haragjokban,
török kezébe
adatnak
é ott az kín között
fittyet bánnak reá. Mint Török Bálintról
mondják,
hogy ugyan kopogott mint egy hal vagy medve, oroszlán, mikor
csúfolták
az törökök
és azonba mégis verték. Ki az Istennek csuda ítéletiből
lött.
Mert őis igen kegyetlen volt az keresztyén
vért ön kezével végván,
török
höz való hívséget mutatván. (P. V . ziij.)
János királyné
Izabella...
(P. I V . 888.)
Fráter György kincstartó, mint egy király lévén, házába által lőt
ték, orrát, fülét el metélvén az utcára vettetett. Ki hitte volna, hogy ily
uraságból erre jutna. (Fol. P. CCXCVI.)
Dobó Istvánnak
mikor ötszáz hordó bora lött volna, kérdezte
az
kolcsárt,
töltelékre
valót hol vegyen. Mert annak a számát nem
örömest
kezdené meg. (P. I V . 905b.)
Dobó Istvánné Sulyok Sára nagy sírva sok óhajtásokkal
panaszolkodott én előttem fiára, hogy fia ki rekesztötte
az ő maga keresett
jószágábólis. Azis sokat röttegett
az miatt. (p. I V . 860b.)
P. I V . 599b. v. ö. R. M . K. T. V I I . 384.1.
A P. I V . kötetében halmozódnak e t u d ó s í t á s o k :
Csirkéi György
szélhámos kalandor (598b), Kerecséni László Gyulái
töröknek meg adta (599), Príni Gábortól anyja el futott, minden jószág;
m á s r a szállt (860b), Beiczi Ambrus álnok p r ó k á t o r megvakult (767), Soos
István bujálkodó pápista (890b.), Pekri Lajos plébánosát kínozza.
Mint lövik által egy a g á r o n összeveszve a deákos műveltségű ifjú
Sennyei Ferencet (878), mint öli meg felesége és szolgája Szarka
Pétert
<878b.), mint gyilkolják hason szúrva a hasaszolgáló Bot Jánost (879) s
hogyan hal ö r d ö g ö k t ő l való k í n o z t a t á s után békességgel Forgách
István
felesége Komjátin (912b.)
Kerecsényi
László fia Kristóf, és lányának jegyesei hogyan halnak
rendre, m í g Dobó Ferenc végre elveszi (Fol. P. CCCCLXXXV.), Bánfi
László fejét t ö r ö k veszi és Czobor Lászlót
m a l o m k e r é k öli (Fol. P.
DCCXIII), Mérai Ferenc meg 1577-ben árokba fordul és nyaka szakadott
<P. V. 71b.).
Samarjában
egy polgárt midőn el választanak
feleségétűi,
haragjában
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Báthory István lengyel királyt Detrekőből is különös érdek
lődéssel figyeli s mit sem törődve semptei rossz tapasztalatai
val, muszka hadjáratáról két ízben is megemlékezik:
/580 esztendőbe, midőn lengyel király Bátori István Moszkva
földét raboltatná és kiáltatná az szállott város alatt, hogy negy
ven ház jobbágyot adatna, az ki meg nyitná az várost, kiknek
az árok által kellett deszkán menni és az árok égne alol, mégis
sietten siettek és hullton hulltak az tűzbe. (Ily nagy dolog ez
világi kívánság. Óh,ki nagy setétség ez!) (Fol.P.CCCCLXXXVIII.)
Dávidot az juh akolból királyságra emelte Isten. Somlyai
Bátorít az mi nemzetünk közül lengyel királyságra 1576 eszten
dőbe, kivel Muszkvának országát meg verette 1581. (Fol.P.
CCCCC(x)LIII.)i
Szeme állandóan Erdélyen, nemcsak vallási, hanem politikai
vonatkozásokban is.
Szokolli Musztafa budai basáról is gyors értesülései vannak.
Tud arról, hogy miért verte által handzsárral egyik magyar fele
ségét, s néhány héttel vagy hónappal kivégeztetése után már
a basa haláláról is megemlékezik.
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az várost felgyújtja
és meg égetik. — Etyeken, egy faluba Buda felé,
egy asszony csinál etetőt lencsébe az urának, hogy kivigye az
aratáshoz.
De lépik ki házából, és az ő maga leánya, más urátúl való, eszik az
lencsébe; ezt látván ő magais eszik búába és mind ketten meg halnak.
(P. I V . 875b.)
Budán János király idejében az fő bírónak voltak három
részeges
és kártyás fiai. Végre, mikor nem győzné az atya pénzzel őket és nem
adna, meg ölik az atyát és el futnak. Időre meg jűnek és az
tömlöcbe
étlen halnak meg. Tizenötöd
nap múlva látják tehát: az egyik tátog még
és az másikon rágódik. (Méltó, hogy az torkos has így járjon.) (P. IV. 878b.>
Egy bolyókás Posonba, Lajos király fia, amint mondják
tréfába, mi
dőn álmába sok pénzt talált volt, egy hegybe sokáig ásata utána. (F*.
IV. 871b.)
M é g semptei p ö r e előtt, illetve inkább alatta is, k o c k á z t a t ilyen
célzásokat: Láttam nagy fejedelmeket,
sőt császárokat,
hogy meg bete
gedtek irigységekben,
midőn régi szolgája
végre királlyá
lenne ellene.
(P. V. Különleny. ziij2b.)
Érdélbe nem régen sok kazdag urak ki űzetvén más
sellérségébe
nagy sugorodva lakoztak, viszontag az szegény legényekből
zászlós urak
lettek. (Fol. P. CCCCXCVI.)
Hallottam az mostani török basáról, mely 1576 lött, hogy
midőn
mindenik feleségének
ünneplő ruhát küldett volna és az egyik, ki magyar
vala, akit ő igen szeretett volna], de amaz nem szerette, és az ruhátis
nem akarta magára venni, handzsárral által verte. (P. V . 109b.)
* Többekis
mint ízelítőitek
az üstökes
csillagnak jelentésit
1578:
Mert akkor lön nagy változás
Budán és amiatt több
országokbanis:
Midőn Buda puskapor- miatt el hányódnék,
és azkorbeli basát török csá
szár meg fojtatná,
oda mást helyette szállana. Minemű szándékkal,
az
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Szolgatársak.

Érdekes az a néhány megjegyzés, amit Boremisza itt-ott el
szórtan egyik-másik reformátor elődjére, vagy prédikátor-tár
sára tesz.
Sylvester Jánosról, helyesebben annak felesége kétes híréről
bizonyára bécsi diákkorából tudhatott. Még korábbról emlékez
hetett Kálmáncsai Mártonra. Mint jeles prédikátort, igen nagy
híres doktort említi, ki Debrecenben holt meg. Egy még kanonok
korából való, Batizi Demeter által terjesztett pletykát említ fel
róla.
Kegyeletes szeretettel és tisztelettel beszél Dévai Mátyásról,
akit nyilván a magyarországi reformáció főemberének és első
zászlótartójának tekint.
Mint azért jeles és fő ember szokott első ostromba menni
és fel az ostromon zászlót emelni, így ezértis dicséri az Ür
Keresztelő Jánost, hogy ő volt az első kezdő ezekben Sidó or
szágban Krisztus idejében. Régenis Illyés próféta ily vala, midőn
az egész ország bálványt tisztelt és ő állatna isteni tiszteletre. Mi
időnkbeis Luther Márton által ily ostromot kezdett volt az Ür
Isten az egész világon, Magyar országbanis Dévai Mathias által,
mikor az bálványozást előszer rontaná Budán és tiltúl. Ez féle
első ostrom mindenkor nagy gonddal lesz akár holis, midőn
valamely városba, országba leg előszer kezdetik az Evangélium
nak igaz prédikálása; mert akkor kemény háborúságok
támad
nak és nagy erőszakkal kell meg venni az Istennek
országát.
(Fol.P.XVIIIb.)
Három kiváló idősebb kortársát: Szegedit, Sztárait és Hu1

2

n:ég előttünk
vagyon. — Azkor külde pápa Rómából Rudolphus
császár
nak római koronát
és fegyverét,
hogy hadakoznék
az Ür Krisztus
sere
gének ellene; kin sok hivek meg rémültek,
sok ellenkezők
örvendeztek.
(P. V. 557b.)
E két jegyzés érdekessége, hogy az előző a m é g élő pasáról szól,
az utóbbi pedig 1578 októberében, vagy kevéssel előbb lett halála után
Íródott, tehát alighanem már Detrekőben. (Szokolli Musztafáról és a nagy
budai robbanásról v. ö. vit. Kárpáthy—Kravianszky: Rudolf 236 1. és Ta
k á t s S.: Rajzok IV. 87 sköv. 1.)
L. 16. 1. 10. jegyzet.
Egy jeles prédikátort
láttam gyermekkoromba,
Kálmáncsai
Már
tont, ki elein igen nagy híres doktor volt, ki Debreczenbe holt meg. Ez
mikor Üj helyen laknék,
Batizi Demeternek
meg mondja titok ját, hogy
régtűi fogva egy leánt tartott fírfiúi ruhába inasul és vele lakott. De
végre el veszi feleségül.
Ez elein' nagy papúr volt. (P. IV. 892.) — A
nyitrai Ádám pap viselt dolgairól is megemlékezik itt.
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szár Gált is szívesen meg-meg említi, főleg sorsközösségükkel
kapcsolatban.
Csak énis ezt a könyvet röjtökben Beczkó és Detrekő várába
írtam és nyomtattam, okosság szerint igen erőtlen emberi gond
viselés és oltalom alatt. Szegedi István, Sztárai Mihály,
Hu
szár Gál és több időmbeli lelki pásztorok tenger, amint szen
vedtek mind törökök, mind pápások miatt és csuda képpen mégis
oltalmaztattak. (Fol.P.LXXIII.)
Érdekes és tanúságos viszont, hogy Melius Péterről mély
ségesen hallgat.
Miksa egyik prédikátorára (Pfauserre?) is van egy rövid
megjegyzése:
Maximilianus császár udvarába, midőn egy jeles
prédikátor
nak mondanák, miért járna kamukába, az nem
prédikátorhoz
illenék, monda: Et ego erro cum mundo. (P. IV. 547b.)
De jelentéktelenebb prédikátorokról is olvashatunk nála,
kire névvel, kire csak általánosságban célozva.
Tuba Mihályról, semptei elődjéről, elismeréssel szól. Ugyan
csak dicsérő szava van Étre Mihályra. Egy vén Bálás prédiká
tort emleget Husztba, ki nagy haragú.
A sárospataki sodomita prédikátor dolgát, meg a beszter
cebányai német prédikátor öngyilkosságát viszont névtelenül
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Nagy röttegést
és keserves sírást hoz ez/s sokaknak szívébe,
mi
dőn az urak, nemesek és polgárok el üldözik az efféle lelki pásztort,
kik
őket az bűnről untalan meg szólítják
és azok helyett hízelkedőket
hoz
nak; mely dolog Sztárai Mihályonis,
én rajtamis 1579 esztendőbe,
sokak
nak keserves sírására és nagy kárára lön. (Fol. P. IXb.) — Sztárairól az
ö r d ö g i Kísértetekben még egy kis p l e t y k á t is kapunk, amelyből a legfon
tosabb az, hogy Bornemisza nem igen ösmerte személyesen: Sztárai
Mihály
noha értelmes és tudós ember és sokat épített Magyar országban, de őtetis
meg bírja níha az hara\g, níha az boris. — (Gábriel diák meséli, mint
itatják le lakodalomban.) (P. IV. 910.)
Kivéve, hogy egyszer az ő énekeskönyvéből ajánl prédikáció u t á n r a
éneket. (Csuda dolgot beszélek)
(Fol. P. CCCCCLIXb.)
L. 47. 1.
Egy Étre Mihály vala nemes nemzet, prédikátor
és jámbor.
Midőn
sárga kapcába egy inas ételt fogna urának, monda: Atyámfia,
az atyád
hájos sarutis visel vala. (P. IV. 547b.)
Husztba egy vén Bálás prédikátor
jó jámbor, igaz tanyító
vala,
de igen hirtelen haragú és oly kemény mérges, hogy ugyan fogát
csikor
gatta bele és kopogott az szájával miatta, mint az meg szélesedett
hal
avagy egyéb állat; kit erősen bánt ő magais, de nem bírhatta meg
magát.
Ki miatt sok kártis vallott, cseléde köztis, prédikációbanis
miatta
magát
nem tudta meg mértékelni.
(P. IV. 910.)
L. 168 1. jegyzet.
Besztercebányán
egy német prédikátor
éjjel fel kel felesége
mellől
és egy hordóba bújik és ott késsel által metszi magát. (P. I V . 872b.)
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említi. De névvel emlékezik Kopácsi Györgyről, Lendvai Mihály
ról, Szürtei Jánosról, akik mindhárman tanult diákok és prédiká
torok voltak, azonban odahagyták tisztüket s udvarbíróvá, ítélőmesteré, illetve kapitánnyá lettek s valamennyien leromlottak,
vagy megölettek, vagy közútálatra jutottak.
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P. IV. 599. V. ö. tiltakozását a lelkipásztori hivatal elhagyása ellen
Fol. P. CCCCCLVIIIb.

VIII.

IGEHIRDETŐ.
endkívüli, talán páratlan jelenség, hogy
mindaz, amit eddig Bornemisza Péter moz
galmas életéből és gigászi munkásságából,
korszemléletéből előttünk kibontakozott, el
enyészően csekély kivétellel p r é d i k á c i ó i 
b ó l volt kihámozható. Hiszen kátéján, éne
keskönyvén és három levelén kívül tőle sem
milyen, róla pedig csak igen gyér és szűkbeszédű egyéb emlékek
maradtak.
Már pusztán ez a különleges körülmény is indokolttá teszi
igehirdetésével való külön foglalkozásunkat. De prédikációi
tiszta homiletikai és exegetikai szempontból is megérdemelnék
a behatóbb vizsgálatot.
Tan, hit, élet e g y s é g e .

Terjedelmes fejezetben láttuk fentebb Bornemisza theoló
giai tanításának főbb megnyilatkozásait. Kitűnhetett abból erős
dogmatikus érdekeltsége, amely egyébként a reformáció korá
ra általában is rendkívül jellemző. A megtisztított tan fundamen
tumait és részletvonatkozásait a hívők közkincsévé tenni aggo
dalmas igyekezete volt minden igehirdetőnek. Hogy ez idővel
az orthodoxia száraz és élettelen neoskolasztikájához vezetett,
az könnyen elképzelhető. E jelenséggel Magyarországon is gyak
ran találkozunk, éspedig nemcsak a XVII. században. Bornemi
szát azonban megóvja ettől személyes hitének páratlan dinami
kája és, ami evvel szorosan összefügg, tudatos életközelsége.
Utóbbit láthattuk mind a Pásztor című fejezetben, amely a keresztyénségnek, vagyis a Krisztus Egyházának földi gondjait mu
tatta be, mind pedig a Tanú című fejezetben, amely igazolja,
hogy Bornemisza hitvilága nem valami holdkóros túlvilági rajon
gás, hanem benne áll mindkét lábával ebben a világban, közelebb-

ről ebben a török- és németdúlta magyar világban, még ha az
Ige szavai szerint nem is e világból való.
Semmi sem tapasztalható nála abból a sajnálatos szakadás
ból, mely a tan, hit és élet egységében később bekövetkezett.
A három nála elválaszthatatlan exisztenciális egységet képez s
bizonyára egységes volt igehirdetésének kortársaira gyakorolt
hatása is.
Szemléletessége.

Ennek az életegységnek és életközelségnek egyik jellemző
megnyilatkozása leírásainak szemléletessége.
Cirenius méltóságát a karácsonyi történetben pl. imígy
magyarázza:
Syria mind Sidó országot s mind Galileát be fogta vala.
Azért Cyrenius ott a földön olyan volt, mint császár után most a
Budai Bassa; kihez hallgat Erdély és a moldvai vajda és békék.
Azonképpen
Cyreniushoz hallgattak Heródes király, Archelaus
és a fő fő tiszttartók. (P. I . CLXXIII1.)
Amint most az mi Magyar országunkat török császár bírja
Konstantinápoly hoz és adóját oda viteti, így azokis az ország
adóját Rómához vitették. (P. V. 265b.)
József és Mária Bethlenembe, az ő vármegy éjek városába,
székibe mennek, hideg időben. (P. I . CLXXI, Fol. P. XXXV.) A
bethlehemi pásztorok nem tunyaságra és részegségre adták volt
magokat, mint a mi hajdúink, hanem éjtszakais virrasztván vi
gyáztak az ő nyájaikra. (P. I . CCVII.) Názáret—Bethlehem távol
sága közel 15 magyari mély földet tött. — A poklosság hasonla
tos a francuhoz. (P. II. 158b.) Júdás harminc pénze egyenlő 300
koronával, azaz 360 magyar forinttal. (P. I I . 673b.)
Az istentelenek
mint az kenyeret az ebnek, úgy hagyigálják
egy
másnak a Krisztust. Pilátus Heródeshöz,
Heródes Pffátushoz
küldözi
őket,
kik egy pénznyi kárt nem akarnak vállalni egymásért
és e világi
jószágok
és marhájok
miatt gyűlőséget
űznek, de Krisztust, mint haszontalan em
bert ugyan hagyigálják
egymásnak.
Óh, ki sok urakba, polgárokba,
falukba
és városokba
találod, mely igen sok pörpatvarral
falja ez világ
marháját
és azt nem engedheti senkinek, ha kedig az Isten Igéjét ellensége
kévánja
ő tűle, azt nagy könnyen oda engedi. Karaján: így pápa és az
császárok,
sőt sok féle szerzetes barátok,
noha egymást
szidják és
rágalmazzák,
de a Krisztus kergetésére
meg barátkoznak.
(P. I I . 680.)
Mert mint hogy amely ember a nap fényét ha felettébb
nézi, meg
vakul, így az Isten felségétis
aki felettébb
értekezi,
meg
bolondul.
(P. I . C I X X X I I I I . )
Mi közöttünk
nincsen oly jeles hitű keresztyén,
akár mint dicse-

kedjékis,
hogy mikor ugyan bizonyával
reá kél a Krisztusban
való bizo
daiomra, hogy sok felől a gubát meg ne rántsák a komondorok.
Jusson
eszedbe ez akkor, mikor a Krisztus mellett feleségedtől,
gyermekidtől,
morhádtúl,
házadtúl, váradtúl, jószágodtól
el kell
válnod...
Akkor meg látod, hogy hasznos neked, ha sok bizonságokat
tanul
tál ő felőle: hogy valahonnan a komondorok
meg szakasztják
a
köntöst,
mindjárt
foltot vethess reá. A komondorok
kedig amaz haragos
ugató
ördög és az ő mordékon
ravasz szolgái. Mert ez világi hatalmasok és
ez világi bölcsek, mint egy morgó haragos ebek, ugatják
a
Krisztust.
(P. I . XCIIb.)

Gyönyörű, a magyar sorsot a keresztyénséggel egybevető
párhuzama az, amikor leírja, hogy a Krisztusnak ez világi országa
minemő ábrázatú.
Krisztusnakis vagyon mind serege, író deákja, hadnagya, job
bágya, strázsa állója, de más szertartással, hogy nem mint a földi
királyoknak.
A Krisztusnak vitézlő serege csak az ő szava, be
széde, szent Igéje, kit ki terjesztett falukra, városokra. Mely be
szédnek oly nagy ereje vagyon, hogy valamit mond, mind meg
kelly annak lenni, akár embernek, akár angyaloknak, akár ör
dögnek, akár töröknek, tatárnak, tengernek, szélnek, fáknak, va
daknak, virágoknak és veteményeknek
parancsoljon.
Mely Igéjében örök életre való hatalmasságis vagyon, azok
nak, kik annak hisznek. Kinek még csak szolgáinakis
csodálatos
erejek vagyon, mint Józsué volt, Sámson, Dániel, Péter, Pál volt.
Kik közöl noha rosszas köntösűek voltak némelyek, de azért
csak egyikis azoknak hatalmasb volt mind ez világi
királyoknális.
Mert ők halottakatis támasztottak és ördögöket űztek az rosszas
köntös alattis, de ez világi hitetlen királyok azt nem
mívelhették
a fényes
köntösbenis.
Kinek kancelláriusa és író diákja, titkos tanácsa az Atyának
Szent Lelke. Ki be írja a mi szívünkbe az ő szent akaratját és
tanácsot ád fel indítván szívünket, hogy a Krisztusnak Atyját miis
Atyánknak bizodalomval kiáltsuk.
Kinek követi és postái a szent angyalok, a próféták és az
apostolok. Mert ezek által szólt régen és ezektűi üzente meg ez
világra minden akaratját.
Kinek hadnagyi és főfő kapitányi az ő végházaiban, faluk
ban, várakban és várasokban lakozó prédikátorok,
pásztorok,
tanítók. Kik az Istennek Igéjével és jó erkölcsökkel a község
előtt járnak és az ő együgyűségekben
igazgatják naponként
őket.
Kinek adó fűzető jobbágyi mind ez világon lakozó Isten félő
és Isten szerető s Isten szolgáló jámbor keresztyének,
kik meg

adják az ő adó jókat, szovát neki fogadván és dicsérvén őtet hoz
zánk való sok jó voltától.
Kinek virrasztói és strázsa álló vitézi mind ez világon lakozó
császárok, királyok, hercegek, urak, nemesek, ispánok, bírák és
polgárok. Kiknek kezekbe azért adta a tőrt, hogy oltalmazzák a
Törvényt és az Evangéliomot: hirdessék az ő szent Igéjét és meg
büntessék a gonoszságban élőket. Ellenek álljanak az ellenség
nek, kik a Krisztus táborára ütnének, kik a Krisztus igéjét és
országát akarnák rontani.
Kinek ellensége a bűn és az ördög, az halál, a pokol, a kár
hozat és az ördögnek minden hóhári, szolgái és tiszttartói, ez
világnak undokságában heverő fiai, bálványozol, Isten Igéjének
csúfolói és rontói. De mind ezeket nagy hatalmas képpen meg
rontja az ő vas vesszőjével. Kinek noha mostani szemvei nem
láthatjuk
dicsőségét, mert el rejtötte az ő nagy alázatossága
miatt, azért, hogy ne hasonlétanók őtet ezvilági, porrá lejendő
fejedelmekhez. De majd nem sok idő múlva ki jelenti magát és
akkor szinyről színyre meg látjuk őtet, és meg esmérjük, hogy
csak ő volt uraknak Ura, királyoknak
Királya és császároknak
Császára. (P. I.)
Hasonlatai ugyancsak pompásak:
A világ hívságát a páván szemlélteti: Látni nem akarja, sem
érteni,
sem hallani nem akarja, hogy ily undok és utálatos. Az ő maga undok
ságát, mint a páva varas lábát nem akarja nézni, hanem csak fényes
sáto
ros tollát rázza és azba forgolódik,
magát fitogtatván,
mást amiatt meg
utálván...
( P . V . 2161.)
— De jaj, méznél édesbnek tetszik, midőn ki fakaszthatjuk, amit hal
lunk másról. — Mint mikor egy lúd el kezdi a gágogást
és az több
mind utána riaszkodnak.
(P. V. F , G.)
Ha ez világ köles avagy mák szemmel tetézve volna mind az égiglen
és egy cinege bárcsak egy-egy szemet ennék benne mindennap, avagy egy
esztendőbe,
mégis valaha reménlhetnék,
hogy el fogynak, noha azis egy
níhány száz ezer esztendőbe
telnék. De sem az pokol tüzének,
sem az
mennyország
örömének soha nem leszen vége mind örökkéis. (P. V. 680 1 )
Az emberi test rest és kényes. Sok kevély
maga hányó és nagy
bátorságban
heverő hazudozván
ígér magának nagy hitet addig, míg nem
jutott az harcra. Ha kedig reá kél, ottan le Uppen, mint az tyúkfi
az
kánya előtt. (Fol. P. CHIb 1.)
Akármely
kicsiny rend legyenis, szőcs, szabó, varga, kocsis,
lovász,
pásztor és akármi egyébis, nem lehet nálok nélkül senki, csak egyis, —
sem király, sem nemes, sem paraszt. Azért, mint az tyúk
kodácsolását
el szenvedjük
az tojásért, és feleségünk
nehézségét
az ő sok
hasznáért,
így egymástis
el tűrjük az közönséges
társaságért,
hogy bennünket
öszveláncozott
Isten és mindnyájan
szűkölködünk
egymás
nélkül,
mint az
3

tagok bennünk.
— És hogy ugyan atyafiak vagyunk Krisztusban,
egy
sakramentumunk,
egy hitünk, egy reménységünk
és egy örök
életünk
vagyon. (P. V. 236 1. és Fol. P. DCLXVI.)
Helyzetek ábrázolásában mai ízlés számára olykor szinte elviselhetet
lenül realisztikus.
Láttam nemes embert, kit lopásba meg kaptak és midőn
kötözve
vinnék, kérte, hogy kert megül vigyék, ne a piacon. — így miis az bűnt
liltanúk,
hogy ki ne fakasztanák,
és mihent ujjal meg mutatják
ben
nünk, ottan úgy jajdulunk bele, mint mikor az kelést, az eves dagadott
testet illeti valaki. De vagy vaj, vagy nem, de ki kell nyomni az gennyedtséget, mert addig az orvosság nem gyógyíthatja.
így szükség
nekünkls
ugyan ujjalis meg mutatnunk az bűnt. (P. V. cijb.)
Buját francuval, torkost hasrágással, dúlót dúlóval, kínzót
kínzóval,
b ü n t e t Isten. (P. V. ciiiij.) Arany lánc még a kurva nyakábanis arany lánc.
(Fol. P. D C L X X I I I I . )

Ennél sokkal drasztikusabb leírások találhatók az Ördögi
Kísértetek példái között.

***
Gyakran alkalmazza a dialektikus formát. Éspedig néha me
reven kátészerűen. (P. V. 236.) — Micsoda az kazdagság? Mint
szaporíthajuk
marhánkat Isten szerint? Micsoda az usora? Mivégre adja az Úr Isten az kazdagságot? stb. (Fol.P.CCCLXCVI.
s köv.) — Néha meg retorikai fordulatossággal:
Ha az én jócselekedetem engem nem idvözíthet, hanem csak
az Jézus Krisztus érdeme, — tehát mettzek vele? — Ez szinte
oly bolond kérdés, mint aki azt kérdené, miért kapáitatod a sző
lőt, ha király nem iszik a te szőlőd borából? — Ha király nem
iszik, meg issza az te házad népe, avagy más egyéb
szükségedet
meg szörözhedd vele. — Ismég miért öltőzéi most szép hát su
bába, ha nincs ünnep? Ha ünnep nincsis, jó azért az suba hideg
tűi, és egyéb okais lehet, miért öltözhetél szép ruhába köznapis,
midőn vendégid jőnek, avagy kedved vagyon annélkülis hozzá. —
Ezenképpen noha az mi jó cselekedetünk senkit nem
idvezíthet,
de más egyéb okaiis vadnak, a miért szükség, hogy a keresztyé
nek szüntelen jó dolgokban legyenek foglalatosok.
Az ilyen eleven előadásmód nem téveszthette el hatását
hallgatóira.
Szavának dinamikája néha még a nyomtatott sorokból is
kiérzik. — Akik az meg értett igazsággal ellenkeznek, azoknak
nem használ az Krisztus áldozatja. Jaj tehát azoknak, bezzeg jaj,
atyámfia, ugyan igenis jaj, ugyan jaj, jaj, jaj! (P. 11.4911.)
Az ilyen felkiáltás ritka ugyan nála nagyon, de itt-ott csak

előbukkan. Pl. egy fohászkodás végén: Ügy legyen Uram, úgy
legyen édes Uram. (P.V. 6501.)
Roppant hatású filippika lehetett az a Nagyszombatban Ba
lassi János házában szorongóknak tartott beszédje is, amelyen
az éppen t a r t ó zivatar mennyütő kövét kívánta a pápistákra, hogy
azután diadalmasan tarthassa számon utóbb a Szent Miklós temp
lomba csapott villámnak dolgát.
ígeszerűsége^

Jóval lényegbevágóbb előadásának szemléletességénél és
lendületénél prédikálásának ígeszerűsége. A textus, postilláiban
tehát az -esedékes evangéliumi perikópa, az alapvető számára.
A textus határozza meg beszédeinek címét és tartalmát.
Elsőbe csaknem mindig az evangélium nyilvább
magyarázat
ját adja. Ez rendszerint az alapigének tagonkénti tüzetes exegézise, azaz beható, rendszeres magyarázata, (pl. P. II. 550b—557.)
amelyben kifejezéseknek, körülményeknek, szakszerű, gyakran
alapos biblica theológiai műveltséget, az eredeti görög és héber
nyelv ismeretét is eláruló megvilágítását adja. A középkori há
romféle (grammatikai, morális és allegorikus) szövegértelmezés
kaptafájától tudatosan távoltartja magát. Az Ószövetségnek
szimbolikus értelmezésében azonban a hagyományos nyomo
kon jár.
A Mózes két fehér trombitája a régi szent doktorok szerint
a mennyei tudomány két részét, az Törvényt és az Evangéliumot
jedzötte. (P.V. 641b.)
Dávid győzelme, Sámson ereje, Gedeon hada szerinte is.
tüköré Krisztusnak (P. I I I . 56b.), s ugyanígy van szimbolikus je
lentősége az ószövetségi áldozatoknak. (P. II. 44b.) Stb.
Itt-ott előfordulnak nála kisebb-nagyobb exegetikai tévedé
sek is, de ezeknek különösebb jelentőségük nincsen.
1

2

Tervszerűsége.

Bornemisza beszédei mind egységes rendszer szerint, gon
dos terv alapján készültek. Az óegyházi perikópához való csat
lakozás magával hozta egyrészt az egyházi esztendő ünnepköré
hez való igazodását, másrészt, sokat járt útról lévén szó, lehe-

1

Pl. El Schaddai = hatalmas, erős isten. (P. I I I . 646b.)
Ezt az igét p l . : „Minden kedig, aki vetekedik, mindenben maga
t ű r t e t ő " (Kor. 9, 24.) ú g y érti, hogy házsártoskodó
kis
nyereségért.
(P. I I . 242.)
2

tővé tette a teljes keresztyén hit és erkölcstan, egyháztörténe
lem stb. közlésre érdemes anyagának céltudatos elosztását. Nem
egy helyen olvasunk utalást k é s ő b b következő prédikációjára.
1

Prédikációcímek.

A fóliópostilla 120 prédikációjának az egyházi esztendő sze
rinti megoszlása és címei a következők:
Advent 1. vasárnap
Advent 2. vasárnap
Advent 3. vasárnap
Advent 4. vasárnap
Karácson estire avagy étszakára
Karácson n a p j á r a
Karácson után másod napra
Karácson után harmad napra
Karácson u t á n negyed napra
Két karácson közt való vasárnapon
Kis karácsonra, új esztendő
napjára
Kis karácsonra, új esztendő
napjára
Kis karácson után való úrnapjára vízkereszt előtt
A z Ür kijelenése napjára, alias vízkereszt
1. űrnapjára az kijelenés után
.2. űrnapjára az kijelenés után
• 3. ű r n a p j á r a az kijelenés után
4. ű r n a p j á r a az kijelenés után
5. űrnapjára az kijelenés után
•6. ű r n a p j á r a , alias Septuagesima
7. ű r n a p j á r a , alias Sexagesima
8. ű r n a p j á r a , alias Quinquagesima
9. ű r n a p j á r a , alias Quadragesima, avagy Invocabit
•10. ű r n a p j á r a , alias Reminisceré, avagy b ö j t 2. vasárnap
11. ű r n a p j á r a , alias Oculi, avagy
bőjt 3. vasárnap
12. ű r n a p j á r a ,
alias
Laetare,
avagy böjt 4. vasárnap

1

Az
Az
Az
Az
Az
Az

Ür Krisztus eljöveteléről — —
Ür Krisztus eljöveteléről — —
Ür Krisztus eljöveteléről — —
Ür Krisztus eljöveteléről — —
Ür Krisztus fogantatásáról
—
Ür Krisztusnak emberségben va
ló születéséről
— —- —• —
Az Ür Krisztusnak emberségben va
ló születéséről
— — — —
Az Ür Krisztusnak örök Istenségéről
Derék história az született Ür Krisz
tusról
— — — — — —
Simeon vallásáról az született Ür
Krisztusról
— — — — —•
Az Ür Krisztusnak környül metélkedéséről
— — — — —
Az Ür Jézus és Krisztus nevéről —•
Az gyermek Jézus miatt több apró
gyermecskék szenvedéséről
—
Az Ür Krisztusnak kijelenéséről az
p o g á n s á g közibe — — —- —•
Az Ür Krisztusnak gyermekkorbeli
bölcseségéről
— — — —
Az Ürnak menyegzőbeli és leg első
csudájáról
— — —• — —
Az Ür Krisztusnak csoda tételéről az
pokloson és az századoson — —
Az Krisztus hajócskája h á n k ó d á s á r ó l
Az Ür Krisztusnak konkolyos búzá
járól
— — — — — —
Az Úr Krisztus szőlejében az maga
hányó mívesekről — — — —
Az Krisztusnak négy helyre hintett
magvárói
— — — — —
Az Krisztusnak halálhoz való készülettről
— — —• — —• —
Az Ür Krisztus böjtiről és kísírtetiről
— — — — — — —
Az Ür Krisztus mint harcolt egy po
g á n asszonynak hitivei
— —
Krisztus által igen kegyetlen ö r d ö g nek kifizetésiről
— — — —
Az Ür Krisztus által kevés k e n y é r nek bő áldásáról — — — —

1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
3.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1.
1.

Pl. P. I . L I X L a leendő I V . k ö t e t r e ; P. I I . 512 a Szent H á r o m s á g
oitáni 7. v a s á r n a p r a stb.

13. ű r n a p j á r a , alias Iudica,
avagy böjt 5. vasárnap
Hétfőre Iudica vasárnap után
Szerdára

Iudica vasárnap

után

P é n t e k r e Iudica vasárnap

után

14. ű r n a p j a az kijelenés, alias
Palmarum, avagy virágva
sárnap
H é t f ő r e Palmarum, azaz virág
vasárnap után
Keddre Palmarum, azaz virág
v a s á r n a p után
Csütörtökre
Palmarum,
azaz
virágvasárnap után
P é n t e k r e Palmarum, azaz v i 
r á g v a s á r n a p után
P é n t e k r e délyesti
Az Ür Krisztus feltámadása
napjára
Az Ür Krisztus feltámadása
napjára
Az Ür Krisztus feltámadása;
napjára
Hetfűre
az
Ür
feltámadása
napja után
Hetfűre
az
Ür
feltámadása
napja után
Keddre
az
Ür
feltámadása
napja után
1. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja után, Quasimodo va
sárnap
2. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja
után, Misericordia
vasárnapról
3. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja után, Iubilate v a s á r n a p
4. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja
után, Cantate va
sárnap
5. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja után, Vocem iucundatis vasárnap
Az Ür mennybemenése napjára
6. ű r n a p j á r a
az
feltámadás
napja utáni, aliter Exaudi
Az Ür Lelke napjára, pinkesd
napjára
Pinkesd hétfőre
Pinkesd

keddre

Szent H á r o m s á g

napjára

Szent H á r o m s á g

napjára

1. ű r n a p j á r a Szent
nap u t á n

Háromság

Az Ür Jézusnak igaz Krisztus vol
táról
— — — — — —
Históriája az Ür Krisztusnak kínyszenvedéséről
— — — —
Históriája az Ür Krisztusnak kínyszenvedéséről
— — —• —
Históriája az Ür Krisztusnak kínyszenvedéséről
— — — —
Az Ür Krisztusnak kínra és halálra
menéséről
— — — — —

1
1.
1.
1.
1.

Az Ür vacsorájáról

—

—

—

—

2.

Az Ür vacsorájáról

—

—

—

—

1.

Az

Ürnak a lábmosogatásban való
megtisztogatásáról
— — —• 1.
Az Úr Krisztusnak kín szenvedéséről 1.
Az Úr Krisztusnak kín szenvedéséről
Az Ür Krisztus feltámadásáról
—

1.
1.

Az

Ür Krisztus feltámadásáról és
győzelméről
— — — — — 1.
Az Úr feltámadásáról és annak sok
d r á g a hasznáról
— — — — 1.
F e l t á m a d á s á t mint jelenti k é t tanyítványának
— — — — — 1.
Az Ür feltámadását mint jelentette
tíz tanítványának
— — — 1
Az Ür feltámadása után mint szen
teli apostolságra tanyítvánit
— 2
Az Ür Krisztus által az mi testünk
nek fel támadásáról
— — — 1.
Az Ür Krisztusnak jó pásztorságáról
_ _ _ _ _ _ _ _

i.

Krisztusnak és az híveknek kevés
siralmokról és hosszú örömekről
Az Ür Lelkének meg feddéséről ez
világot
— — — — — —

2.

Az keresztyéni imádkozásról —• —

2.

2.

Az Ür Krisztusnak mennybemenéséről 2.
Az Ür Lelke vígasztásiról és több
d r á g a cselekedetiről
— — — 2.
Az Úr pinkesdi ajándékáról az Szent
Lélekről
— — — — — 1.
Az Ür pinkesdi ajándékáról az Szent
Lélekről
— — — — — 1.
Az Ür pinkesdi ajándékáról az Szent
Lélekről
— — — — — 1.
Az újonnan születésről és a Szent
Háromságról
— — — — 2.
A Szent Háromságról, Atyáról, Fiú
ról és Szent Lélekről — — — 1.
Az istentelen kazdagról és az istenes
szegény Lázárról — — — — 1.

2. űrnapjára
nap után
3. űrnapjára
nap után
4. űrnapjára
nap után
5. űrnapjára
nap után
6. űrnapjára
nap után
7. űrnapjára
nap után
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A prédikációk szerkezete.

Miként a közlendő anyag elosztásában, úgy az egyes prédi
kációk szerkezetében is tudatos tervszerűséget látunk. A homiletikai szabályok alkalmazását soha el nem mulasztja.
Rendszere az ötkötetes postillában a következő:
1. az evangélium szövege,
2. annak rövid magyarázatja,
3. tanúsága az aznapi epistolából,
4. az epistola rövid értelme.
5. Az evangélium nyilvább magyarázatja (igénként),
6. tanúságok,
7. summa szerinti intés,
8. imádság.
A fóliópostillában pedig:
1. cím,
2. ajánlott énekek,
3. summácska,
4. textus,
5. rövid értelme,
6. tanúságok,
7. mit tanulánk (összefoglalás),
8. imádság.
A tanúságok pontokban követik egymást, részekre és al ré
szekre oszlanak és gyakran olyan bőségesek, hogy több prédi
káción keresztül jutnak csak el a végükig. Ilyenkor egy diszpo
zíció alapján tulajdonképpen egyetlen, pihenőkkel tagolt óriás
prédikációt tesznek. Néha az ugyanarról a textusról szóló má
sod, harmad, sőt hatod prédikáció együtt önálló kerek egész.
Ez a gondos tagolás határozottan skolasztikus jellegű (pl.
P.III.126 sköv.), sokszor kissé erőltetett, de mindig eléggé jól
áttekinthető.
Álljon alább két textusfeldolgozás váza. — Az első — bő
vebben közölt — példa a három önálló prédikációra, a második
— rövidebb — egy diszpozícióba szorít két beszédet és csak a
harmadikja önálló:
2

Szent Háromság utáni 24. vasárnap.
Szól egy királyi udvarból való főemberről, k i gyenge és kicsiny h i t i 
vei nagy dolgot nyert Krisztustól. (Fol. P. DCXLIII.)
Ének:
Mi Atyánk ki vagy mennyekben és Hallgasd meg Atya Isten.
I . Summácska,
hogy miről s z ó l a m á r a rendelt evangélium. (10 sor.)

I I . Textus:
J á n o s 4, (46—54.).
I I I . Rövid
értelme:
A főember gyenge hittel könyörög. Ennek
k é t jele. Meghallgattatik. Hirdeti háza népének, másoknak, hogy Jézus a
Messiás. Ilyen haszon a gyermek rövid betegségéből. Ennek sok szép t a n ú 
sága. Közülük a legfőbb ez: Krisztusnak ismerete és benne való bizodal
munk, ha csak kicsiis de azzalis minden testi és lelki dolgainkat jó v é g r e
vihetjük. E mellett m é g közel tíz t a n ú s á g u n k .
IV. A tanúságokról.
9 t a n ú s á g előszámlálása. (Lásd alább.)
(42 sor)
1. t a n ú s á g .
Hogy az embert fia betegsége késztette
az Krisztust meg keresni.
Az udvari ember Heródes szolgája volt, de míg ő maga és fia egész
séges volt, nem sietett hozzá, noha Kána közel volt Kapernaumhoz, ahol
lakott. O t t a vizet változtatta, i t t guta ü t ö t t e t g y ó g y í t o t t ; hallott felőle,
mégsem megy igéje tanulására, mert családja, majorja gondja, ö r d ö g álnok
k e r e n g é s e el idegeníti. De mikor fia beteg lesz, bűnei eszébe jutnak, meg
retten, keresi Krisztust, hívja. Egészséges fiát e világnak, nem Krisztus
nak adta, — beteg fiát hozzá viszi. — A világ általában így tesz. Pl. a ne
mes nép és p o l g á r o k közül száz közül alig van, k i fiát p r é d i k á t o r s á g r a
t a n í t a n á , (pispekségre sokan válnak,) hanem holmi el vetett nyomorultak
közül szedeget a Krisztus magának való szolgákat mint az apostolok vol
tak. Isten e fiat halálra betegíti és így készeríti apját Krisztushoz. Velünk
is így cselekszik. Világi szorgalmatosság, testi negélyesség el von tőle.
De gonddal, fájdalommal fel tud indítani ü d v ö s s é g ü n k r e . Szent igéjére, az
ítéletre gondunk legyen. — Azért n y a v a l y á n k b a n gondoljunk rá, hogy ő
küldi, hogy meg keressük. Miis mindig halálunkon vagyunk, még ha Ádám
(930), Seth (912), Matuzsálem (969 éves) k o r á t i s el érnénk, el jönne. Ritka
eset, hogy udvari ember Istent félő. Ilyennek voltak a kapernaumi száza
dos, Kornelius, a komornyik (Acta 8), Abdimelek eunuchusa (Jer. 23), József
stb. Ezekbe imíly j ó s z á g o k voltak: 1. Istent igazán ismerték, segítségül hív
ták, Igéjét szerették. 2. Urukhoz hívek voltak, k ö z ö n s é g e s hasznot magu
kénál inkább követtek. 3. Világi szerencséjeket bizonytalannak t a r t o t t á k ,
meg alázkodtak. 4. Mindennel szám adásra készültek Istennek. 5. A szegé
nyeket s e g í t e t t é k . 6. M e g t é r t emberek m ó d j á r a viselkedtek. 7. J ó lelki
i s m e r e t ü k e t Isten és emberek előtt ő r z e t t é k — Az ilyen udvarbeliek d r á g á k
Isten előtt.
(85 sor)
2. t a n ú s á g .
A gyenge
hitről.
Gyenge hite volt a nyavalyásnak: ugyan módot szab Krisztusnak,
hogy vele menjen házához, tehát nem ismerte Isten Fiának, mert nem é r t e 
kezett az Igéből ő felőle. Mostis sokan v é t k e z n e k így, akik nem hihetik
jelen voltát Igéje és a szentségek mellett, nem bíznak mindenhatóságában.
Miis.
(35 sor)
3. t a n ú s á g .
Hogy jegy és csuda nélkül nem hihet az ember, sőt még úgyis
aligság.
Jegy és csuda nékül nagy sok jeles emberek nem bízhattak Istenben:
Gedeon, Ezekiás, Zakariás s mások. Krisztus sok bizonyságot tett, m é g
sem hisznek benne. Panaszkodik, hogy ha jegyeket és csudákat nem lát-

tok, nem hisztek. — Óh, k i nagy r o m l o t t s á g ez! — Jegy kívánság miért
van: 1. gonosz kísértgetésből (Matth. 12), 2. kényességből (Luc. 23.),
3. erősítésre Isten ígéretibe (Judic. 6., Gen. 15.), 4. gyenge hitből. — I t t ez
utóbbi. Krisztus gyengeségéhez szabja m a g á t s hivatkozik eddigi csudáira,
de az nem érti, mert nem tanult az előtt tűle. Azért újabb gyenge hitit mu
tatja, mikor kéri, jöjj alá velem, minek előtte meg haljon az én fiam. —
Ha a szegény előbb hallgatta volna, tudná, hogy Krisztus a halálnakis Ura.
(49 sor)
4. tanúság.
Krisztusnak nagy engedelmességéről,
aki csak az kicsin hitetis jó kedvvel
fogadja.
Ez ember nem Isten Fiának, csak prófétának tartja. Csak kicsi bizodalomnak szikrája vala benne, de ezt nem hagyja hiába a jó Krisztus, mert
a próféta azt mondja, hogy a füstelgő szösztis meg nem oltaná, sőt inkább
fel fuvalja, hogy lángozzon, azaz a gyenge hitet támogatja, hogy erős
legyen. Azért jelengeti neki, hogy meg gyógyítja fiát.
(15 sor)
5. tanúság.
A Krisztus csuda
tételeiről.
Erről már m á s k o r bőven volt szó. Az itteni gyógyítással Krisztus
isteni hatalmát jelenti, hogy ez ember és miis higgyük őt Isten Fiának, k i
azért bocsáttatott, hogy orvosunk, őrizőnk, oltalmazónk lenne. Mert noha
mennybe ment, higgyük, hogy jelen van (Máté 28.). Hagyott képebeli sze
mélyeket akik ígéreteit, jó tetteit prédikálnák, sakramentumait szolgáltat
nák, kikben mostis hathatósan cselekszik. Ez emberis hűn és el méne. Ez
csoda változás hallásból és a Szent Léleknek cselekedetiből lett. Nem k é r t
róla jelt, mint a régiek, hanem beszédére el hivé fiának gyógyulását. Nagy
tanítása ez Krisztusnak, hogy meg ismerjük romlott voltunkat, az ő nagy
hatalmát, a hitnek erős voltát, szűkölködésünket ő nála nélkül.
(38 sor)
6. tanúság.
Az hitnek
kísírtetiről.
Hazamenet kételyei t á m a d h a t t a k . Szolgái hozzák a jó hírt ő eszébe
veszi, hogy mikor gyógyult. Hite megnő. De tusakodásakoris k ü l d ö t t
Krisztus segítséget a szolgákban. Nekünkis hitünket kísértetek ellen sok
vigyázassál, tanulással, kérdezgetéssel, gondolkodással, könyörgéssel, fel
fegyverkedéssel kell oltalmaznunk. — Minden istenes embert, hova na
gyobb bizodalmuk volt Istenbe, annyival inkább ostromlotta az ö r d ö g .
E r ő s hitük győzelmet vett.
(62 sor)
7. tanúság.
A pogányoknak
hivataljokról
az
idvösségre.
Isten elsőkből utolsókat, utolsókból elsőket szerez. Az elvetett p o g á 
nyokat Ábrahám fiaivá választá, az Ábrahám fiait kedig az örökségből k i
veté. Pál apostol sok helyen álmélkodik ezen. Mostis így tesz: k i
zászlós nemzet, paraszttá lesz, k i paraszt, és zászlós urakká lesznek; gyer
mekekből, sőt királyokis. így az udvari ember. De kicsoda fejtheti k i
eléggé mind ezekben az Úrnak mélységes ítéletit? Azért ne fussunk előle,
hanem siessünk eleibe. — „Lám, Isten ugyan k i terjesztette az keresztfán
kezeit az ő szerelmes Fiának, hogy mind ő előtte és utána való világnak

Idvözítője lenne, k i minden nyögőket m a g á h o z hív, hogy meg ölelvén és
minden t e r h é t m a g á r a vévén, meg könnyebbítse. De Uram, te becsültesd
ezt meg mi velünk, mert mi nálad nélkül nem érthetjük ezt."
(29 sor)
Az

híveknek

8. tanúság.
nyomorúságinak
hasznos voltáról,
jó kedvéről
hozzánk.

az Ürnak

csuda

nagy

Az Úr előbb segít az mi vélekedésünknél. Ne szabj m ó d o t neki, hanem
bízd reá magadat és ne háborodj, ha az te gondolt módod hasznatalanná
lenne. Ne essél kétségbe semmi nyavalyádban. Ne részegeskedjél, lant, síp,
dob ne vigasztaljon nagy nyavalyádban, hanem az Ür ígéje. Példa ez em
beris, egy kis nyavalyából, mely öröme t á m a d o t t . — Azért k i t szeret az
Isten, mint atya meg dorgálja, hogy ez világval el ne kárhozzék.
(46 sor)
Isten

9. tanúság.
gondviseléséről.

Krisztus messzünnen gyógyított. így cselekszik mais mindnyájunkkal.
Isten tudja minden szükségünket, azokra nagy gondja vagyon, vessük tehát
ő reá minden gondjainkat.
(9 sor)
10. tanúság.
Az
hálaadásról.
M i n t ez j á m b o r az ő háza népitis fel építé az Krisztusnak igaz isme
retibe, így cselekedjünk miis. íme a hit hitet mint szerez. Kazdagok job
b á g y i n k a t , falunkat, városunkat, o r s z á g u n k a t tanyíttassuk, Istennek sok jó
tétéről beszélgessünk.
(12 sor)
V. Mit
tanul
ánk.
Tíz rendben szólánk. (1—10) Mind ezekben, hogy az Ür Isten Szent
Fia é r d e m é é r t Szent Lelke által minket építsen és meg tartson, mostis
k ö n y ö r ö g j ü n k ö Szent Felségének.
(10 sor)

II.
Más

prédikációja

ezen
Az

evangéliumnak.

hitről.

1. Isten minemű hitet kéván és az igaz keresztyén élet micsoda legyen.
2. M i n t nehezli az ördög és mint akarja elrontani. De az hívek építten építik.
3. A gyenge és az erős hitről. (L. a. Függelékben.)
4. M i n t kell nevelni az hitet.
Erre 3 k e l l :
1. Isten Lelke segítsége.
2. Isten ígéje.
3. Elmédnek, szívednek szoktatása, hogy jól és igazán meg
értsed Isten akaratát és azba bízzál.
5. Nyolc szép haszna és erős cselekedeti a hitnek:
1. Meg igazít.
5. Jól cselekedtet.
2. Szent Lelket nyer.
6. Örök életet nyer.
3. Békességes szívet szerez. 7. Az k í s é r t e t e k e t meggyőzi.
4. Igazán imádkoztat.
8. Nagy csudákat szerez.
6. Imez n é g y b e rekesztetnek, az kiket hittel el veszünk Istentűi:
Krisztus bölcseségünk, igazságunk, szentségünk, váltságunk.
7. Summa és intés.

Harmadik

prédikációja
ezen
evangéliumnak.
Az
hitetlenségről.
I . Micsoda az hitetlenség:
Ez h á r o m b a függ:
1. Nem érteni Isten a k a r a t j á t sem a Törvény, sem az E v a n g é 
lium szerint.
2. Semmit sem bízni azokba, akiket Isten mondott és í g é r t az
próféták, az Krisztus és az apostolok által.
3. Nem hinni és nem várni az bűn bocsánatját és az ö r ö k életet
a Jézus Krisztus által.
II. Ez hitetlenségnek sok része és ágazatja vagyon. Röviden imez tizet
rekesztem:
1.
2.
3.
4.
5.

Az hitetlenkedésről.
6.
Az kételkedésről.
7.
Az k é t s é g b e n e s e t t e k r ő l .
8.
Az magukban b i z a k o d ó k r ó l . 9.
Az fölöttébb b i z a k o d ó k r ó l 10.
Istenben.

M i t tanulánk.

Az
Az
Az
Az
Az

bálványozókról.
bájolókról.
hamis tiszteletről.
káromlókról.
ördöngősekről.

Imádság.
Rogate v a s á r n a p .

A hívek imádkozásainak
foganatos voltáról. (P.III.372b.—424b.)
I . Textus: János 16, (23—28.)
I I . Rövid
magyarázatja.
I I I . Tanúság Szent Jakab leveléből (Jak. 1.) Az bizonyos keresztyéni
agatartásról.
IV. Rövid magyarázatja
az
epistolának.
Az
Evangéliumról.
V. Nyilvább
magyarázatja:
Drága vígasztalási az előbbinek, ez új haszna a k ö n y ö r g é s n e k .
a) Bizony, bizony mondom tinektek, valamit kérendetek
az én Atyám
tól az én nevembe, meg adja tü nektek.
Értelme.
Az igaz imádkozásról: 1. kitűl, 2. k i nevébe, 3. hittel, 4. mit s
mikor, 5. mi végre.
íly készülettel i m á d k o z z á l :
Indítsanak ezek a k é r é s r e : 1. nyavalyáink, 2. Isten parancsolatja,
3. Krisztus ígérete.
b) Ez eddig semmit nem kértetek az én nevembe. Kérjetek és vesztek.
Kérettetni akar Isten.
Mire szoktat az kérés.
Kérdés: Közben járó nélkül k ö n y ö r g ö t t e k - e a régiek?
Felelet: Minden hívek Ádámtól fogva Krisztus által j á r u l t a k Isten
nek eleibe.
c) Ezeket példabeszéd
által szóltam tü nektek. El jő az üdő, mikoron nem példabeszédek
által szólok nektek, hanem nyilván
hir
detek nektek az én Atyám felől. Azon az napon az én nevembe
kértek.
Az nyilvánvalón példának tetszék.
Különbsége az Ó- és Üj Törvénnek.
Üjítsuk tanulással e l m é n k e t :
Kérdés: I t t ellenkezés M á t é 13-al, nektek adatott t u d n i . . . ?
Felelet: Derékképpen csak a Szent Lélek világosításakor értetek
mindent.
d) Azon a napon az én nevembe kértek. Én nem mondom tü nektek,
hogy én kérem
az Atyát tü érettetek:
mert ő, az Atya szeret

titeket, miért hogy tü engemet szerettetek
és hittétek,
hogy
Istentől
jöttem
ki. Az Atyától
jöttem
ki,, ismeg el hagyom
világot és az Atyához
megyek.
Miért kedves Istennek a Krisztusban való hit.
T a n ú s á g o k a Krisztus esedezésíről.
M i n t esedözik most.
Krisztus nevébe kérni, alázatosságra int.
V I . Summája az tanúságokról.
H á r o m prédikációban.
1. Az igaz imádkozásról. Ehhez 8 dolog kell.
2. Az imádkozáshoz való készületről.
3. 7 dologról, melyek készerítsenek az imádkozásra.
4. Szép értelemmel meg magyarázzuk a M i A t y á n k o t .

I.

az
ez

prédikáció

II.

prédikáció

III.

prédikáció

1. tanúság.
Mint imádkozzunk
1.
2.
3.
4.
5.

Csak Istent imádjuk.
Csak Jézus Krisztus nevében.
Mennybe kell emelni elménket.
Ájtatosan.
Szent Lélekkel együtt.

igazán?

6. Mindent, de j ó t kell k é r n ü n k :
a) gonosztól ótalmazzon;
b) lelki-testi jókat adjon;
c) egyebeket is ótalmazzon.
7. J ó t jó végre.
8. E l v ö t t j ó k r ó l hálákat adni.

Summa: Nem mint Hekuba Euripidesnél, vagy Aristoteles, nem mint
t ö r ö k ö k , zsidók; nem mint a misemondók.
//. P r édiká

c i ó.

Textusismétlés.
A 3 prédikáció tanúságainak ismétlése.

1. Az első

2. tanúság.
Az imádkozáshoz
való
készülésről.

készületről.

•

Külső tisztességes magunk tartása:
térden, vagy fennállva, kezünket, szemünket égbe emelve, mezíte
len fővel, esedező csendes szóval.
Szükségből (betegség, fogság, éjtszaka) m á s k é p p is lehet.
(Ágoston, Ciprian, Tertulian utalások.)
2. J3e/ső
készülésről.
Lelki ékességek.
J ó r a igyekezet.
Engedelmes szívű. — Isten meggyőzeti m a g á t .
3. tanúság.
1. Minden helyen való
imádkozásról.
Akárhol i m á d k o z h a t u n k .
2.

Közhelyen.
A k i nem beteg, akár ünnepnap, akár mindennapis prédikáció hallására,
létániára, k ö n y ö r g é s r e , dicséretre siessen.

3. Mi dologért

és kikért

kellessék

imádkoznunk?

Sok a nyavalya. A könyörgés ótalmunk.
Mindenért imádkozzunk.
A hívekért miért kell könyörgenünk.
Az i m á d s á g n a k négy része:
k ö n y ö r g é s , kérés, esedezés, hálaadás.

4. tanúság.
Hány

dolog

készerít

minket

az

imádságra?

1. Az igaz i m á d s á g n a k becsületes volta.
Mert a Szent Lélek indította.
Mert Isten fő tiszteleti.
Intés.
2. Isten parancsolatja.
3. Sok nyavalyáink.
Lelki szükségek.
Testi szükségek.
Istennek haragja, bűnnek urasága, ö r d ö g hatalma.
4. Istennek ígéreti.
5. Istennek nevének tiszteleti, az ő anya szent egyházának meg tartása.
6. Meg hallgatásának bizonyos volta.
Lelki jókat „ h a " és választás nélkül, testi j ó k a t „ha"-val és vá
lasztással. — A ,,ha"-val való kérés sem hasznatalan.
H a l o g a t á s á n a k hasznai:
a) hogy állhatatosságunk k i tessék,
b) hogy az isteni hatalom eszköz nélkülis meg ismertessék,
c) hogy hitünk és imádságunk b u z g ó b b legyen.
7. Példák az k ö n y ö r g é s b e n : atyák, próféták, apostolok, Krisztus.
I I . részéről az imádkozásnak.
A hálaadásról.
Micsoda a hálaadás.
Okai a hálaadásnak.
Miről kell hálát adni
Lelki jók.
Testi jók.
Summája.
III.
Prédikáció.
A Mi
Atyánkról.

Könyvbeszédek.

Már e szűkszavú prédikáció-vázlatokból is kiérzik, ami az
olvasót különösen érinti: a beszédek igen nagy terjedelme. Egyegy prédikáció elmondása legalább másfél-két óráig tarthatott.
A mai igehirdetéstől annyira igényelt kedélyreható építő jelleg
kisebb mértékben található meg bennük, helyette azonban annál
több keresztyén tanítás.
1

1

Bár erre is kerül kiválóan szép p é l d a : pl. P é t e r árulása történeté
nél: íme csak egy leánynak
lágy beszédétűi,
mihent be lépik, ottan el
ijed amaz előbbi maga hányó jeles vitéz. Bizony az mi erőnkis csak olyan,

Semmi kétségünk nem lehet affelől, hogy a postillák első
sorban olvasásra szánt k ö n y v b e s z é d e k .
Erről maga Bornemisza tanúskodik: Kiket én nem úgy írtam,
hogy csak egy vagy két nap prédikáció gyanánt
olvashatnák,
hanem úgy, hogy mind hetedszaka legyen miről gondolkodni az
Isten félő híveknek és legyen módja magát mindenkor építeni az
Isten Igéjében únás nélkül. (P.V.Előszó,3.—iij.)
Még abban is reménykedik, hogy netalán valamely magyarul
tanuló sidónak avagy töröknekis az Ür Isten kezébe akasztal
efféle írást, ne talám meg tanolják őkis esmérni ez világnak
idvözítő Krisztusát; kire segítse a kegyelmes Űr Isten szegénye
ket. (PA. XVIII.)
írói tudata határozottan kimutatható. Pl.: A te ki nyomtatott
könyvedetis egyikis olvassa, másikis. (P.V. 139.)
***
Bornemisza többet akar nyújtani, mint pusztán vasárnapi
prédikációkat. Beszédei valóságos theológiai enciklopédiák s
olyan dogmatikai, etikai és egyháztörténeti ismereteket is tartal
maznak, amelyeknek közlése ma az iskolai hitoktatásnak feladata.
Kortársai többnyire külön könyveket írtak e kérdésekről s
ezek akkor a prédikátorok szakkörén túl is számos művelt em
bert exisztenciálisan érdekeltek. Bornemisza mindezt homíliákba
szorítja, hogy még a legegyszerűbb emberig is eljuthasson vele.
Az tudósok, kik egyéb írásokatis értnek, találnak ő magok ma
goknak való tanulásokat, — mi az gyengéket oktatjuk. (Fol.
P.LXXX.l.)
Főrangú udvarok hosszú asztalát látja egyrészt maga előtt,
amelynél szervitorok, szolgáló úrfiak és kisasszonyok serege
étkezik együtt, és a nagyasszony vagy úr parancsára nemcsak
ünnepnap avagy idő közt, hanem mindennap, még étel köztis,
ebéden és vacsorán olvastatják előttök az evangéliomoknak
ma
gyarázatját; (P.I.Előszó//ijb.) meg kisebb udvarházak és vagyomint egy füst, kit a szél ide s tova szaggat. Gyakorta kisebb
dologbais
kételkedik
a te dobogó szívedis. Egy kis betegség és szegénység
Ottan el
fogyasztja
szívedet.
Sokszor csak az levél csergésétőlis
meg ijedsz, egy
kis hírt hallván el száradsz. Tehát csak Istenbe tartsuk erősségünket
és
kérkedők
ne legyünk. (P. I I . 660 1.) — Vagy mikor felsorolja 6 okát, miért
hántatja Jézus a tanítványokat
a tengeren, így folytatja: Kiket jól esze
tekbe vegyetek, mert mostis minden atyafival azt míeli az Krisztus,
azért
midőn reád kerül az szer, akkor meg lásd, hogy hited legyen az hajóba.
(P. I I . 1761.)

nos polgárok lelki szomjúságát.—Másrészt az egyszerű emberre,
pórnépre is gondol. Ez azonban nem tudná e drága könyveket
megvásárolni, amiknek ára kötetenként két forint, még ha értene
is az írás-olvasáshoz. Számára azért a falusi prédikátoroknak kell
e homíliákat közvetíteniük. Ezeknek jórésze amúgy sem ren
delkezett a quadríviumnál magasabb iskolázottsággal. Szabdal
hatták hát a sok hosszú prédikációt kényük-kedvük szerint s akár
egy emberöltőn át is elélhettek belőlük.
Továbbá ez bű prédikációkkal okot akarnék adnom az pré
dikátor oknakis, hogy őkis nemcsak vasárnap, hanem mindennap
jó reggel fél-fél óráig prédikációt tennének akár azon vasárnapi
evangéliumnak maradékjábúl, akár az próféták és apostolok írá
siból. Hogy így az község mindennap meg szenteltetvén és meg
újítatván az Istennek Igéjének általa, mennyei áldomást és segít
séget venne munkájára és minden rendbeli tisztire. (P.I.Előszó//ijb.)
Magától értődő, hogy e roppant bőséggel nyújtott példázó,
ismeretbővítő és tanúságtévő anyag több volt, mint diákkori tan
anyagnak emlékezetből való összehalmozása.
Szorosabb értelemben vett bibliai, theológiai és dogmatikai
felkészültségén túlmenő ösmeretanyagát áttekintve, kétségte
lenné válik számunkra óriási olvasottsága és könyvtárával való
bensőséges érintkezése saját könyveinek írása közben.
Mielőtt azonban ezen irodalmi, illetve forráskapcsolatok kér
dését megközelítenénk, vessünk egy pillantást magára az isme
retanyagra.
1

Antiquitás.

Időrend szerint csoportosítva az anyagot, először az ókori
műveltségnek beható ismerete ötlik a szemünkbe.
1

A Nemzeti Múzeum Todorescu k ö n y v t á r á n a k van egy P. IV. p'éldánya, amelyben a következő marginális feljegyzés olvasható: Ezen pré
dikációmat
kezdem nagy szombati ekklésiában
levő tisztemben és hivata
lomban, Istenem segedelme velem lévén kegyelmességéből.
Elis
végeztem
az mire lelkem ismerete engedte. (Theol. Szemle 1925 161—163. 1.) A kéz
írás eltérvén Bornemiszáétól, bizonyára a X V I I . század elejéről való jegy
zése egy akkor Nagyszombaton szolgáló p r é d i k á t o r n a k , aki elég merészen
ambicionálta az ö r d ö g i Kísértetek e részét újból elmondani.
Ugyancsak a Nemzeti Múzeum Széchenyi könyvtárának P. I I I . pél
dányában (262—3 lapon) ilyen kéziratos széljegyzet olvasható a „farka
s o k é n á l : „Mint volt Pállfy Pál bajmóci jószágában
Vesselény
Ferenc
murányi jószágban
és Balassa Imre besztercei jószágban.
Vették
jutalmát
Istennek." T e h á t még a Wesselényi-féle összeesküvés után (1671) is köz
kézen élnek a postillák.

A g ö r ö g d r á m a í r ó k : Euripides, Sophokles, és hőseik: Oedipus, Aegistos, Clytemnestra, Agamemnon csak ú g y szerepelnek , mint a filozófusaik
és t ö r t é n e t í r ó i k : Sokrates , Piaton , Aristoteles , Demetrius és Herakleitos , Diogenes , és a peripatetikusok , — Herodotus , Xenophon , r é t o r o k ,
Isocrates , — költők, mint Homeros , Pindaros , Aesopus .
A
görög
mithológia és történelem nagyjai minduntalan felbukkannak: Jason, és
Medea, Hercules, Achilles, Aiax , Perseus, Icarus , Aristides, Themistokles , Pausanias és Leonidas , Perikies , Macedóniai Fülöp és Nagy Sán
dor . — B a r á t o k vonulnak fel, mint Pilades-Orestes,
Theseus-Pirithous,
Patroklus-Achilles, Nisus-Eurialus, Damon-Pythias, Epaminondas-Pelopidas
stb. .
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A hellén világgal együtt feltárul a római is:
Ovidius és Vergilius , Horatius , Lucianus , Seneca , Cicero , L i vius , Plautus , Plinius és Plutarchus művei idéztetnek leginkább. Pliniusnál többízben történik idézet hely megjelölésével a Naturalis
Históriá
ból , Plutarchusnál hivatkozás a Vita Aemilii Pauli-ra- . Látjuk Fabiust,
Marcellust, Scipiot, Paulus Emiliust, Augustusi , Syllat, Mariust, Cinnat,
Julius Caesart, Pompeiust, Brutust, Antoniust , Caligulát, Claudiust, N é 
rót, Domitiant, Commodiust , hallunk Lucretiáról és C l e o p a t r á r ó í
stb.
Természetes, hogy a k é t latinnyelvű zsidó í r ó : Philo Judaicus * és
k ü l ö n ö s k é p p e n Josephus
igen sokszor idéztetik. A Szent H á r o m s á g
utáni tizedik v a s á r n a p o n pedig az u t ó b b i n a k leírása szerint a legrészlete
sebben ismerteti Jeruzsálem pusztulását.
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P. IV. 543, 572, P. V. 219, 386, 419, 459. Fol.P. DCLXXIIII, D C L X X X b .
P. I I I . 305, IV. 652, V. 419, Fol. P. DCXXXXb. 1.
U. o. és IV. 358b, V. 623, Fol. P. CCCCCLXXXIVb, DCXIIIb. 1.
P. IV. 543, V. 623. — P. IV. 358b.
Fol. P. CCCCCLXXXIVb. 1. — P. IV. 422b, V. 619.
P. I V . 542, 543, V . 417, 445.
P. I V . 541, 562, V. különlenyomat, k i i j , Fol. P. CCCCCXCb. 1.
P. IV. 522, V. 412b, 442b, Fol. P. CCCCCXC, DCLXXXb. 1.
P. IV. 541.
P. I V . 358b, 539b, Fol. P. CCCCCXC.
P. I V . 313, 562, 572, Fol. P. CCCCCXC.
P. I I I . 312b, Fol. P. CCCCXLII, DCXVIIIb. 1.
P. I V . 521b, 562, Fol. P. CCCCCXC.
P. I I I . 358, V. 442. és b. —
P. IV. 433, Fol. CCCCCXC.
P. I V . 539b, V . Kül. Leny. k i i j és 442.
P. III. 312b, I V . 543, V. 442 és b.
P. I V . 541b. 1. —
Fol. P. X X X . és CCCCCL.
P. IV. 539b. V . 427.
P. I V . 541b. —
P. I V . 305b, 358b, 725b, 737, 742b.
Fol. P. CCCCXCII és V I I , DCXVIIIb, DCCXXb.
P. IV. 522, 539b, V. 427. —
IV. 737.
P. I I I . 208, I V . 130, 538, Fol. P. CCLXIX, CCCXCIX.
P. I V . 543, V. 494, Fol. CCCXXXII, DCLXXXIX.
P. I I I . 358, V. 442. — P. III. 312b, és V . 427, 437b, —
P. V. 454.
P. IV. 907b, Fol. P. XCVIb. 1. —
Fol. P. DCCIII.
Antiquitates: P. I . 455, I I . 51b, 647, 689, IV. 886b, Fol. P. DCCL
DCCVb, De Bello Judaico: P. IV. 66, Fol. P. CCCCXCVI,
CCCCXCVIIIb—
CCCCCIb, DCCI, DCCIII, DCCVb.
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Patrisztika.

Műveltségére és az általa képviselt reformátori típusnak be
állítottságára rendkívül jellemző az a tudatosan keresett széles
érintkezési felület az egyházi atyákkal, amely részben egyháztör
téneti, főleg mártirológiai, részben dogmatikai vonatkozású, —
kiválasztván a patrisztikából azokat a megnyilatkozásokat, ame
lyek a reformáció álláspontját alátámasztják.
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Ignatius , Justinus m á r t í r , Ireneus , Hegesippus , Tertullianus , Cyprianus az ó-egyházi atyák közül, Alexandriai Kelemen , Lucianus, Euse
bius , Socrates , — Antonius , Nagy Basilius , Epiphanius , Chrisostomus a g ö r ö g atyák sorából, Lactantius , Hilarius , Ambrosius , Rufinus , Hieronymus , Augustinus , Orosius
a
régi
latinok
közül,
— Boetius , Cassiodorus , Prudentius , a széthulló római időből. —
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Idézi szép szavait Krisztus búzájáról és kenyeréről a v é r t a n ú s á g 
ban. Fol. P. CCCXLXIII. — P. IV. 528.
Ú r v a c s o r a hivatkozás loculussal (bizonyára De Veritate Trinitatis
ad O p t a t u m - b ó l ) , Fol. P. CCIIb, — azonkívül P. I I . 717.
P. I V . 64, Fol. P. CCCCC, DCCIII, D C X V I I I . — Bizonyára mind
Eusebius n y o m á n .
Apologetica P. I I I . 389b, ad Scapulam P. V. 470, azonkívül V. 188b.
P. I I I . 389.
P. I I . 92b. Őrá hivatkozva mondja, hogy P é t e r n e k felesége volt.
E g y h á z t ö r t é n e t e : P. I I . 92, 680, V. 465b, 470, Fol. P. CCCXLIII,
CCC/x/IIII, DCC, Constantinus knperator: P. V . 465 és b.
Fol. P. CCCXL/x/IIII. —
P. I I I . 280b. —
P. I I . 92b.
Contra Carpocratitas: P. I I I . 576, Fol. P. CCCLVII. I t t Pál apostol
ötödik és utolsó indulatjáról,
római szabadulásáról, olasz-francia- és spa
nyolországi útjáról írva hivatkozik reá.
P. IV. 742b, Fol. P. CCCXX(x)IIII és az azóta V I . századbeli
apokrif iratnak bizonyult
Opus Imperfectum super Mattheum: P. IV.
413, V. 468. —
P. IV. 413.
P. I I I . 280 b, Fol. P. CCIIb. Az utóbbi idézet az úrvacsoráról a De
Trinitate l i b r i XH-ből.
De Divite Distinctione: P. IV. 301b, Super Lucám: P. I V . 304. és
Fol. P. CCCCCXCVIb: az alázatosságról, azonkívül P. I I I . 576, 577, Fol.
P. L X X V I b .
P. I I . 92, V. 4, 465, Fol. P. CCCCCbb. Utóbbi locussal a zsidók
t e m p l o m é p í t é s é r ő l Julianus Apostata alatt.
P. I I I 488b. 576, 577, IV. 303, Fol. P. CCCCCXCIb, CCCCCXCVIb.
De
natura et gratia CCCCCXCIV,
ad Duxilum
episcopum
CCCCCXCVI.
super
Mattheum
CCCCCXCIb,
super
psalmum
63
CCCCCXCIb, ad neophitos CCIIb. Tract. Ev. Joannis P. I I . 717, V. 625b, I V .
725b, de civitate Dei IV. 305, V. 470, ad heremitas IV. 413, in Genesim I V .
413, de verbis Domini IV. 30, epistola I V . 304, ad simplicianum I I I . 389„
enarratio psalmi 42, I I I . 389b, de internatione dominica sacramento I I . 717,
de Josepho I V . 725b. —
P. V. 470, Fol. P. DCCI. —
P. IV. 422b.
Neve említése nélkül az Ecclesiarum História Tripartita: P. I I . 92»
184, I V . 742b, 538b. —
P. I I I . 611.
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Gergely, Boetius, Szevillai Isidorus az előközépkorból, — Walafridus
Strabo, B e r n á t és Petrus Lombardus annak derekából, — mind h i 
vatkozásban, vagy helymegjelölte idézetben szerepelnek prédikációiban.
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Források.

Talán az egy Augustinus kivételével, akit a reformáció a
maga igazolására erősen forgatott, nem valószínű, hogy ez a rop
pant patrisztikai apparátus közvetlen olvasmánya lett volna Bor
nemiszának, vagy bárki más hozzá hasonló életiramú egyházi
embernek.
TELEGDI le is csap rá ujjongva, hogy Péter nem olvassa a
régieket,mert
hibásan idézi Szent Ágostont. (Telegdi: Felelet 174).
Még a középkor idején igen elterjedtek a különféle catenák,
distinctiók és summák, amelyek rendszeres skolasztikus csoporto
sításban nyújtották az Atyák különböző vonatkozású tanításait.
Bizonyára Bornemisza is használt ilyeneket.
így hosszú felsorolását kapjuk annak, hogy mit mondanak
pl. a /ösvénységrő/ az apostolok, a próféták, az Úr Krisztus, a
doktorok és a bölcsek, mint Salamon, Szent Ágoston, Szent
Ambrus, Szent Gergely, Hieronymus, Aranyszájú Szent János,
Isidorus, meg a pogány Seneca; (Fol. P.CCCCCLX. sköv. v . ö . P .
IV. 300. sköv.) vagy a kevélységről és alázatosságról
Szent Pál,
Tóbiás, Ambrus Doktor, Phocylides, Cato, Palladas, Terentius,
Dávid, Péter, Ézsaiás, Szent Gergely, Sophonias, Judit, Szent
Ágoston, Cassiodorus, Gergel Doktor, Basilius, Chrisostomus,
Bernardus, Hugo, Sokrates, Pindarus, Demostenes, Livius, Xenophon, Hadrianus, Sophokles, Aesopus, Maxinimus, Mózes, Sa
lamon stb. (P. IV. 553-560.Fol.P.CCCCCLXXXVI-CCCCCXCVII.)
De még az ilyen jellegzetesen keresztyén hitkérdésről is,
amilyen a halottak feltámadása, vegyesen kapjuk az egyházatyák
és a görög-római pogány világ nyilatkozatait: Szent Ágoston,
Szent Ambros, Szent Gergely Doctor, Seneca, Plató, Xerxes,
1

P. I V . 413, 737, Fol. P. CCCCCXCVI. és J ó b k o m m e n t á r j a : Moralium Liber: P. IV. 302. — P. IV. 722b.
P. I V . 413, 654b, 730, 742b. Fol. P. CCCCCLXb: De Summo Bono.
P. V. 577.
Fol. P. CCCCCXCVIb. és P. I V . 306: Super Cant. Sirm.
Sententiarum Distinctio: P. I I . 92, IV. 30.
Ezek az idézetek gyakran pontatlanok, amint az Eusebius egyház
történetéből könnyen bizonyítható: Fol. P. CCCXL(x)III:lib. 4, cap. 15 van
•cap. 23 helyett, CCCXC(x)IIII:lib. 3. cap. 26 van lib. 4, cap. 24 helyett, P. V .
470:lib. 5, cap. 5. van cap. 7. helyett stb. Josephus Régiségeiből P. I . 445.
l i b . 7. cap. 9. van lib. 17 cap. 8. helyett.
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Hieronymus, Severus császár, Democritus, Heraclitus, Demeter
király, Pyndarus stb. sorra idéztetnek, (Fol.P.CCCCCLXXII.
sköv.) jeléül annak, hogy a kor igehirdetése erősen számol a felső
rétegek humanisztikus érdeklődésével. Ezekhez az idézetekhez
csatlakozik vagy keveredik történeti példák légiója, amelyek
ugyancsak bizonyos gyűjteményekből származnak.
Ilyen Bornemisza által használt forrásgyűjtemény volt a kö
zépkori és régebbi históriákat tartalmazó Vitae Patrum, amelyet
átdolgozva kiadott a wittenbergi vártemplom lelkésze és későbbi
professzor, Major György is. (Vitae patrum in usum ministrorum
verbi repurgatae. — Wittenberg 1544.) — Bornemisza e forrását
több ízben idézi.
Másik forrása lehetett Beatus Rhenanus: Autor es Históriáé
Ecclesiasticae című gyűjteménye, amely Eusebius, Rufinus (Theodoretus, Sozomenus, Socrates), Epiphaneus Scholasticus és M . A.
Cassiodorus Senator műveit tartalmazta és 1539-ben jelent meg
Baselben, Thurzó Szaniszló olmützi püspöknek ajánlva.
Hasonlóképpen élt kimutathatóan Petrus Lombardusnak
Sententiarum Distinctio-\áva\ is.
Egészen bizonyos, hogy használta, — hiszen magyar fordí
tását is tervezte, — Chronicon Carionis néven ismert világtör
ténelmet, amely Melanchthon átdolgozásában felette elterjedt és
gyakran újranyomott történeti kézikönyve volt a századnak.
Nagyon valószínű, hogy Münster Sebestyénnek
1553-ban
megjelent, és földrajzi leírások mellett történelem, régészet, filo
zófia és fizika összefoglalását nyújtó Cosmographiáját,
illetve
annak valamely latin kivonatát is használta.
A reformáció irodalmában bizonyos, hogy teljes jártassága
lehetett, noha forrásmunkára csak egyetlen egyszer utal, még1
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Efféle felsorolásokat 1. a halálról: P. I V . 358b, az örök halálról
ÍV. 413b., a b a r á t s á g r ó l I V . 543, az alázatosságról I V . 553. a képmutatás
ról I V . 562, a test kívánságairól IV. 725b stb. V. ö. m é g P. I I I . 389b, V. 470.
P. IV. 594, Fol. CCCCCVIIIb, CCCCCXCVI.
Szent Antalnak több dolgait s azután Szent Pelagianus,
Eugenius,
Basilius, Effrenius,
János HOT. Apollonius, Hilarius és sokan többek mi
nemű kísírteteket
szenvedtek miattok, mint gyötrődtek,
nekik mit feleltek
és őket mint győzték
meg, értsétek meg azoktól, kik az deák írást olvas
sák in Vitis Patrum. De hogy az magyar írás olvasóknak
lehessen részek
benne, ím mégis egy néhányról emlékezem.
(P. I V . 796b.)
P. I I . 92 és b. Fol. P. CCCCLXXXVII.
Oldalszámos helyhivatkozással idézi P. I V . 558b és Fol. P. DCLXXXII.
P. I V . 927b. Cosmographey oder beschreibung aller Länder, Herr
schaften, fürnemsten Stellen, geschiehten, gebreuchen, handtierungen etc.
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pedig Chemnitzius Mártonnak a Tridenti Zsinatról írott nagy
monográfiájára.
Katekézishez segédeszköznek ajánlja ágendájának elején
Melanchthon Loci Communesét, Urbánus Rhegius és Chytraeus
kátéját és a Regula Vitae-t
Selneckertől.
Luther és Melanchthon (pl. CCCCCXXXIIL latinul) idézetei
nek nem adja locusát, sem azoknak a Bucer-idézeteknek, amelyek
ellen polemizál (P. V. 130b. és Fol. P. DCXXXIXb. 1.), de említést
tesz egy Henningius nevű jámbor prédikátorról, aki 1561. és 65.
évi mennyei látásokról ír nagy bizonnyal. (P.I.CLVI.)
Amellett konkordancia-szerű műveket is használhatott, ami
nek bizonysága a Lélekről való bibliai helyek kimerítő, csoporto
sított felsorolása. (P.III.520b.)
Hogy a többször mutatkozó Talmud-ismeretei közvetett vagy
közvetlen forrásból származnak-e, bajosan dönthető el (Pl.Fol.
P. CCCCCXXVIL), — noha héber nyelvi tudása eléggé kétségtelen.
Vájjon a theológiai és illusztrációs apparátuson túlmenően
használt-e Bornemisza mintának és talán alapnak is idegen postilla-gyüjteményt, azt egyelőre nehéz eldöntenünk. Anyaga min
denesetre már 1569-ben nagyjában együtt volt, amikor a nagy
szombati városi tanácsnak azt írja, hogy közel háromszáz árku
son vagyon.
Nem volna különösen meglepő, ha a korabeli, illetve előző
német és latin postillairodalomnak vizsgálata közben bizonyos
hatásokra lehetne találni. Az az egy azonban bizonyos, hogy nem
Major Györgyöt, illetve nyolc kötetes művét vette alapul, amint
TELEGDI MIKLÓS-nak egy célzásából következtetni lehetne.
1
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Examen Concilii Tridentini Tom. IV. 1565—73. (P. IV. 867, 869. 1.)
Erre TELEGDI is reagál: Kemnicius Mártont
igen dicséred
érette,
hogy a Conciliom végzései ellen írt...
kiből meg tetszik, hogy csak az
római egyházzal
való ellenségeskedést
kedveled ű benne. — Irt ellene
Andradius és Lindanus. (Felelet 12. 1.)
Négy Könyvecske I I I . 2. 1.
Telegdi h a g y a t é k á n a k könyvtárjegyzékében a 232. szám: Postilla
Nicolai Henningii. (Nagy Gy.: M . Könyvszemle 1880, 49. 1.)
Major G y ö r g y : Prima-Octava pars homiliarum in Evangelia dominicalia et dies festos, Wittenbergae 1562—1569. (E mű V. k ö t e t é n e k —
1566 — egyébként az a nevezetessége, hogy a m a g y a r o r s z á g i bányaváro
soknak ajánlotta: Reverendis, amplissimis et clarissimis viris, pietate, eruditione, sapientia & omnia virtutum genere praestantibus, Dominis Pastoribus, Iudicibus, Consulibus, & Senatoribus Urbium Montanarum in Ungaria, Dominis & Amicis suis reverenter colendis S. D. per Saluatorem Domi
num nostrum Jesum Christum.)
Meg mívelhettem
volna énis azt, amit látok, hogy azok közül
mű
velnek némelyek,
kik a tudatlan községnél
bölcseknek
akarnak
láttatni.
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Ördögirodalom.

Egészen különleges vizsgálatot igényelnek Bornemiszának
számos ördöghistóriái.
Tudnunk kell, hogy a XVI. század második felében Német
országban az ördögirodalomnak sajátságos
elburjánzásával
találkozunk.
Friedrich Máté sziléziai lelkésznek 1551-ben megjelent
könyve óta: Wider den Saufteufel, végeláthatatlan sora követ
kezik a különféle szakmákban tevékenykedő ördögökről szóló
jámbor könyveknek. (Musculus András: Vom ... pludrichten Ho
senteufel ... 1555, Fluchteufel 1556, Wider den Eheteufel 1556,
Spangenberg Cyriacus: Jagdteufel 1560, Die bösen Sieben ins
Teufels Karnöffeispiel
1562 stb.) Ezek a hatvanas években min
den képzeletet felülmúlóan elárasztják a német könyvpiacot. —
Egy élelmes kiadócég, a Majna-Frankfurt-i Feyerabendék azután
tarka csokorba szedik e sajátságos virágokat és 1569-ben Theatrum Diabolorum címen kiadják hatalmas fóliókötetben mindazt,
ami e vonatkozásban kezük ügyébe esett. — Az izgató címnek
nagy a vonzása. Hat évre rá újabb, bővített kiadást bocsátanak
közre s 1587/88-ban két fóliókötetre dagasztva harmadszor is
megjelentetik.
Meg kell azonban állapítanunk, hogy ezeknek a könyveknek
alig lehet kapcsolatuk Bornemisza Kísérteteivel. — Az itt szereplő
varázsló, uzsorás, zsugori, irigység-, hízelgő, hazudozó, aggódó,
melankóliás, ivó, játék-, tánc-, nadrág-, házasság-, parázna, szent,
bölcs, tudós, udvari, vadászó, pereskedő, esküdöző, koldus-, dögvész-ördög stb., stb. inkább csak szimbolikus megszemélyesítése
bűnöknek, hatásos tanítási módszer, amelyben maguk a kegyes
szerzők is csak igen átvitt értelemben hisznek, de a kor igényét
elégítve ki, írói hírnevet vele olcsón és örömmel aratnak.
Bornemisza ördögének l é n y e g é b e n s e m m i köze ezek
hez a didaktikus képzelményekhez. Neki az élet sötétségének vi
lágbírói ellen van élet-halál harca. Számára a Sátán személyes
1

Elő veszik ki a Georgius Maior Postilláját,
ki valami egyebet,
toldoznak,
foldoznak rajta, hol el vesznek keveset benne, (nem azt, ami
gonoszb,
hanem ami tűrhetőbb
volna,) hol hozzá tesznek, (olyat, ami nyakasb té
velygés annál, a mi az előtt ott volt,) azt költik oztán, hogy
mindenestül
fogva övék, az ű neve alatt adják ki és úgy fitogtatják
bölcseségeket.
(Telegdi P. I . Előszó 7. lap.) — A célzás, úgylátszik, a korabeli prédikáló
gyakorlatra, nem pedig Bornemisza Postilláira vonatkozik, mert az egy
bevetés semmiféle közösséget nem mutatott az azonos textuson kívül.
Max Osborn: Die Teufellitteratur des X V I . Jahrhunderts. Berlin 1893.
1

realitása életének legmegrendítőbb tapasztalása s tusakodásai
ellene csak Luther Márton küzdelmeivel hasonlíthatók össze, —még akkor is, ha egyik-másik illusztrációjáról esetleg kitűnnék,
hogy ebből az irodalomból vétettek.
Az említett középkori eredetű Vitae Patrumnak jóval je
lentősebb szerepe lehetett e példák kölcsönzésében.
Históriák.

A többféle illusztrációs gyűjteményen keresztül rengeteg
idegen história j u t a magyar hallgatóság, vagy helyesebben,
olvasóközönség elé.
Megtudják, miképpen győzte le Ottó császár szalmasisakos
katonáival az ellenséges király páncélosait (P. IV. 534. és Fol. P.),
hogyan hágott a pápa Friderik császárnak torkába Velencében,
Szent Márk temploma küszöbén 1160. esztendőben (Fol.P.DCV.).
Alphonsus neapoliai király milyen tisztességgel fogadja Fried
rich császárt, noha hatalmasabb volt. (Fol.P.CCCCCXCI.) —
Miképpen ostromolja Conradus császár várában a Guelfus bajor
herceget s hogyan szabadul az meg vitézeivel az asszonyok fur
fangjából.
Minő gyalázatos halállal veszté Isten Heródest, Pompiliust,
a lengyel királyt és családját, a morguniciai püspököt, meg
Arnolphus császárt. (P.V.475.1.) — Miként változnak kű bálvánnyá német rabló lovagok, akik lovaikkal etetik az gyóntatásra
indult prédikátor ostyáját. (P. IV. 136b.) — Hogy Helvétiában az
úr kínszeríti az atyát, hogy lőné az fiát, amaz fogja az nyilat és
által lövi az urat. (Ami példa a jogos ellenállásra.) (P.V.419.)
Hallanak Alexander pápa és Bálint fia veszedelméről (P.IV.
873. 1.), Dürer képíróról, Károly császár szemérmetességéről (P.
IV. 544b.), Ferdinánd királyhoz való nyájasságáról (Fol.P.
CCCCCXCI.), annak leánya esküvőjén való részvételéről, lanc1
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Conradus császár midőn azt fogadta volna, hogy valamit
felesége
el vihetne, meg engedné. Az hercegné és az többi asszonyok kiki hátára
veszi férjét és gyermekeit ölébe és úgy viszi az szállott várból. Az csá
szár, noha nagy haragval volt az hercegre, de meg engedte. (P. V. k i i j . v.
ö. I V . 540b.)
Egy képíró Dürerus mondotta ezt barátjának:
Midőn valamely ké
pet írok, egyelőbe
igen gyönyörködem
benne, azután, hogy jobban meg
nézelem, ugyan szégyenlemis.
(Így ha jól meg tekintenűk
miis, végre szégyenlenűk
azt, a mibe először kevélykedtünk.)
(P. I V . 536b.)
P. IV. 529b. — E két utóbbi példa lehetett talán Bornemiszának
személyes emléke is. Meglepő, hogy V. Károlyról mennyi tisztelettel emlé
kezik mindig. (P. IV. 528b, V. 411, Fol. P. CCCXLV., CCCCCXCI. stb.)
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kenézének 99 sing tafotájú lobos nadrágjáról (P. IV.547b.), —
Husz János és Prágai Jeromius mártíromságáról,! Melanchthon
házsártos feleségéről, az 1560. esztendőben a felső országokban
el sillyedt várakról és várasokról (P. I.XLVII.), a reformáció hí
veinek spanyolországi, párisi és rómaságbéli meg ölettetéséről,
kardinálisnak
apácával való házasságáról 1583-ban, XIII. Ger
gelynek háborúságáról Rómában, vagy hogy nagy röttenetes öl
döklések lettek Parisba és Franciába és Filep Károly miatt Spa
nyolországba és több helyeken. (Fol.P.DCCVI.ésb.)
Még egészen a középkori természettudományi tradíciók
alapján látjuk, amikor Pliniusra hivatkozva azt állítja, hogy az
ember nyálának oly nagy ereje van, hogy ha az kígyóra
pöknél
és az szájába esnék az nyálad, meg halna a kígyó tűle. (P.IV. 130.)
— Ilyenféle naivitás az is, hogy kritika nélkül elfogad híradást
két hétig táplálék nélkül maradt csecsemőről, vagy a Huszár
Gál állatnyelven értő emberének már ismertetett meséje.
(P.IV. 801.)
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Széphistóriák, lantosok, hegedősök.

Érdekes és tanulságos Bornemisza állásfoglalása a népi köU
tészet hordozóival: hegedősökkel, lantosokkal szemben.
Amíg a n y o m t a t o t t szóval szemben eléggé kritikátlanul
tágkeblű, addig ezekkel nem igen tud rokonszenvezni: nemcsak
énekeiknek gyakran alantjáró tárgykörénél fogva, hanem bizo
nyára abból az ösztönös féltékenységből is, amely a népszerű
mese és trufa-hirdetőkben az Isten Szent Igéje hirdetésének hitel
rontását látta.
De éppen kritikájával több olyan história emlékét tartotta
fenn, amelyekről egyéb tudomásunk nincsen.
De jaj, miúta hazugságot súga amaz ravasz kígyó és sár1

Mint bátorították
az kínok közt ő magokat, meg olvashatjátok
a
könyvbe,
kit rólok írtak. (Fol. P. CCCXCXIIII.)
Hallottam, ki Filep Melantonról
azt mondta, hogy az mely házba
tanult, sokszor be rekeszkedett
felesége előtt; és az ajtajára ment először
egy níhányszor
zörgetvén
csak így szólt: Philep, Philep, nyisd meg! Amaz
iudván, hogy níha morgani jő és tanúságába
meg háborítaná,
veszteg
hallgatott. De végre addig zörgetett,
hogy aztis mondta: Thu auff du
Selm, azaz, nyisd meg lator. Níha kedig az olykor lött, >hogy barátaiis
voltak nála. — És csak azt mondta: Ezis az házasság keresztel (P. IV. 535.)
— Philep Melantont az felesége derdurral tartotta. (Fol. P. CCCCCXL.)
trvais meg találjátok
egynehány
könyvekbe.
Fol. P. CCXLIII és P.
I I . 377: Amint ez esztend(ö)benis
1573 Parisba, Franciába és Spanyol or
szágba sok ezer híveket le vágattak. Ez utóbbi a párisi vérnász tudósítása,
amelyről még a t ö r t é n é s esztendejében emlékezik meg!
* P. V. Külön lenyomat. Iiij2.
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kány az mi első szüleink füleibe és annak helt adának, azúta
immár csak mind hazugságnak hallgatására és hívságos mulat
ságra vágyódnak mindennek fülei: tisztátalan és fajtalan beszéd
nek hallgatására, hazug és álnok tanácsra, hamis és eretnek
tanyításra, rágalmazók, gyalázok, fondorlók súgásira, trágár és
peníszes csúfságra, bába beszédre, álnokul költött
fabulákra
Király
fia kis Miklósról,
poéták
óriásiról,
ApoIIoniusról és egyéb hitságról, virág és szerelem ének hallgatásra, lant,
síp, dob, trombita szóbeli hajahujára és temény ezer csacsogásokra. (P.IV.758.1.)
***
Nemcsak a megvakult gonoszságokból,
hanem csak játékbanis és mulatságodban ezer álnok mesterségi izgatnak az ördög
nek: mi mulatságnak tartjuk az históriákat, kiket Markol
ff
sípságáról
írtak, avagy amaz Trágár
Balásról,
ki az ba
rátokhoz ment királyi parancsolatjával, hogy segítsék meg, mert
ezért kell hazudni az király előtt; és azt felelték: Fiam, mi nem
tudunk hazudni. Mond az: Bár a' legyen egyik. Azután az apácák
között némává tötte magát és meg hasasította őket és királné
asszony előtt azból szerzett csúfságot. — Azonképpen az kik
írnak némely csúfokról, kik ugyan mesterségvei tanítják az csélcsapást és sok-sok országoknak
nagy híresekis, mint Német
országon Eulenspigel,
Orlando
és többek.
Mondok, azt gondolod, hogy ezek nem ördögi
kísírtetek.
Maga az éktelen tréfától mulatságval el szakasztja az idvességre
való vigyázástúl aztis, a ki míeli, azokatis, kik azfélekbe
gyönyör
ködnek és az pokolnak örök rívásával fizeti meg az éktelen ka
cagásokat. — De miért hogy ezek testi bolond édességvei elegy,
— nem veszik az kába emberek eszekbe mérgét az
ördögnek.
(P.IV. 839.1.)
***
Még egyéb kóstolót is kapunk e vaskos trufákból: Vannak
sok több társaiis (ez 1577. esztendei fű pispeknek), kiknek aszta
loknál Isten félő értelmes embernek szavának nincs helye. Hanem
mint régen Mar kai ff volt és Trágár
Bálás,
valamit mond
nak, méznél édesb. Mikor Szilva
Albert spetialét kér és meg
kérdik, mi volna az, amaz sípságába ezt feleli: Lószar, foghagy1
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V. ö. G y ö r g y Lajos: Eulenspiegel magyar nyomai. Erdélyi Múzeum
1931, 357. 1.

másbors porral. Ezen röhegnek és el küldik szolgájokat,
hogy
hamar-hamar kis tálra csinálják meg neki. És amaz jól meg
keríti, az ki nem eszik benne. Eznek röhögnek. — Ezer sípságot
mondhatnék, de nem méltó elő hoznom. Eztis csak az jövendő
emberekért írom, hogy azok meg emlékezzenek Szent Pál szavá
ról, ki így szól: Urbanitas aut stultiloquia ne nominentur quedim
inter vos. Eph. 5. (P.IV.862.)
***
Nem csoda, hogy így Bornemisza gyakran, különösen pedig
menyegzőtartással kapcsolatban kikel a fajtalan hegedős beszé
dűek ellen (P.II.99.), bár készséggel megengedi, hogy tisztességes
örömek, mulatságok és ékes öltözetek ő köztök meg lehetnek,
jámbor keresztyéni
beszédeket szólhatnak és szép
mértékletes
italból egymásnak jót kérhetnek, Istennek hálákat adhatnak és
az házasokat áldhatják. És szép históriákat és isteni dicséreteket
az lantosok énekelhetnek, kikvel az jámbor házasok úgy vonsszák
hozzájok az Istennek egyetlen egy Fiát, mint az mostani evangéliomba az men'yekzős nép között lévén, ő vélek együtt örül és
őket jó ízű borral mindnyájukat meg ajándékozta és meg vidá
mította. (P.II.99.)
Hogy milyen jellegű széphistóriákat volt hajlandó Borne
misza elismerni, arra is kapunk tőle egy-két célzást:
Sok hadakozók, vérontók, nyúzok, fosztok, kik sok szörnyű
dolgot mieitek az előtt húsz esztendő feléis csak Magyar országbanis. Török Bálint, More László, Basó, Bebek, Balassiak, Homonnaiak és többek egyik másikra törvén kevélységekben,
irigysé
gekben, bosszúállásokban
és fösvénységekben.
— Kik minemű
hősöket tartottak, meg írták egy énekben, holott imíly versus
vagyon:
Mostan kik jó hősek, tisztességet
várnak:
Uzmi Péter, Kobzi Pál és az Vezmi Jankó,
Bajusz Miklós, Gatyás Ferenc, Sohonnai Antal,
Maszlag Gecső, az Nagy Lőrinc, az Csikós Andorjás.
írják

eztis:
Példátok volna nektek More László,
Ki vala nagy híres, mert vala kóborló,
Immár török kézbe az kegyetlen dúló,
Hol mit használ néki az kóborlóit sok jó. (P.IV.904b.)
** *

Morállal fűszerezett históriás énekek ellen tehát nem volt
kifogása, sőt hosszú bibliai tárgyú versezeteket még ő maga is
felvett énekes könyvébe. Prédikációiban is utal ilyenekre:
Erről sok históriák vannak: Attila királyról,
Holophernesről és mostani urakrólis és sok korcsomásokról és
dőzsölőkrőlis.
(Fol.P.XIIb.l.)
Ha azonban a költészet valamely bibliás történetet úgy ka
pott fel és formált legendává, hogy az már nem tartott szoros
kapcsolatot a Szent írással, úgy reformátori igazságkeresése
az ördög művének bélyegezte azt, még akkor is, ha annak költői
szépsége nyilvánvaló volt. Ilyen példa a Thurzó lantosának esete:
Egy régi agg világtalan koldos, ki elein Turzó lantosa és
több uraké volt, beszéli vala, hogy hallotta az papoktúl,
hogy
az Krisztus keresztfája az alma fa volt, kin az kígyó Ádámot meg
csalta volt. De az Paradicsomból ki vetötték
volt és egyelőbe
gyalog híd volt egy sáros patakon; az után egy király gerendá
nak vitette házába, de hogy hosszú volt, egy singnit el férészel
benne; — és ottan meg nő ismét. Ezt látván az király, el téteti, és
oztán arra feszítették az Urat. — Ezfélékről azért
emlékezem,
hogy értsed álnokságát az ördögnek, ki hol többet teszen az
Krisztus dolgához, hol el vészen aztúl, hogy eszed vesszen és.
igaz értelmed ne lehessen az ő dolgaiban. (P.IV.854.1.)
A k é t s z a r v ú ember.
A csodálatos történetek vándorlásához azonban úgylátszik Bornemi
sza is szolgáltat anyagot. (Bár az sincsen kizárva, hogy ő is irodalmi köz
vetítéssel j u t o t t az alábbi históriához.)
Két helyen is (P. IV. 568. és Fol. P. CCCCCXCI.) szószerinti e g y e z é s 
sel a következő elbeszélést olvassuk:
Mi időnkbe

lött

péidátis

mondok:

Két magyar követek
Török országból haza jővén beszéltették,
hogy
egy kietlen puszta mezőn találának egy juh pásztort, kinek két bak szarva
volt az homlokán.
Netalám az meleg véres bak szarvát ragasztották
az
homlokára,
az két meleg vért össze
forralván.
Ezen midőn csudálkozának,
az több szó között
mond: Én
régen
érsek voltam Magyar országba. Ott az pásztorságot
nem jól viseltem,
im
már az Istennek itt akarok
pásztorkodnom.
Nagy alázatos szívből származó szók voltak ezek. Ez Istennek csuda
dolga. — (Vajha jól gondolkodnának
erről azok, kik pásztor nevet visel
nek, akár urak, akár tanítók
legyenek.)
E csuda dolognak rendkívüli érdekességet az ad, hogy Jókai M ó r
egyik „históriai beszélyében" (A kétszarvú ember) Boór Ádám erdélyi
nagyurat szarvazza fel ugyanígy a t a t á r által, mintegy száz évvel későbbi

időben, s hogy a fantasztikus történetnek nagyobb hitelt adjon, jegyzet
ben Pray G y ö r g y r e hivatkozik.
A neves jezsuita történetíró hivatkozott helyen az erdélyi püspökö
ket tárgyalja s 1519-ben Várdai Ferencnél jegyzetben megemlíti, hogy ta
lán ez volna azonos azzal a kecskeszarvú magyar püspökkel, aki időjelzés
nélküli, hosszan k ö z ö l t tudósítása szerint (Corona aurea sive História venerabilis Ordinis de redemptione captivorum) T a t á r o r s z á g b a n juhokat ő r z ö t t s
sajátságos éktelenségéhez éppenúgy jutott, mint ahogyan Bornemisza el
beszéli.
Pray m é g megjegyzi, hogy mások inkább More Fülöp pécsi püspök
kel azonosítják e kétszarvú püspököt, aki Brodarics szerint a mohácsi csa
t á b a n veszett volna.
E X V I I I . századi történészek aligha sejtették, hogy e históriát m á r
a X V I . században m e g ö r ö k í t e t t e egy magyar p r é d i k á t o r .
1

Magyar theológiai kapcsolatok.

Ahogyan Bornemisza kapcsolatait tartja az európai szellemi
élet sajátkorabeli és előző megnyilatkozásaival, úgy természete
sen elevenek érintkezési pontjai a magyar irodalommal is. Hogy
ezek szinte kizáróan theológiai vonatkozásúak, az, magyar mű
velődési viszonyainkat ismerve, természetes.
Kereteinket túlhaladná annak az érdekes irodalomtörténeti
kérdésnek megvizsgálása, hogy énekeskönyvének 269 énekében
miképpen és milyen szempontok szerint gyűjti össze az addigi
himnológiát. Hogy prédikációi előtt a Fóliópostillában 13 olyan
éneket is ajánl istentiszteleti használatra, amelyek saját könyvé
ben nem találhatók, azt mutatja, hogy a magáét nem tekintette
csak egyedül használandónak.
Huszár Gál cantionalejára többízben maga is utal, de egy he
lyen Meliusnak általunk ismeretlen énekeskönyvére is hivat
kozik.
Prédikációnak szentírási textusát rendszerint Félegyházi Ta
más Újszövetség-fordítása szerint közli, az ószövetségit pedig
Heltaié szerint, de kerül újszövetségi rész is Heltaiból, és van
ószövetségi rész is, amelynél nem a szerint adja a fordítást.
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Jókai M ó r összes művei. Nemzeti kiadás. I I I . k ö t e t 147. 1. jegyze
t é b e n : Hasonló esetről tesz tanúbizonyságot Rainaud. Corona aurea, sive
história ordinis S. S. Trinitatis de Redemptione Captivorum. Praynál Speci
men. Hierarch. Pars I I . Pag. 272.
„Csuda dolgot beszélek" Fol. P. CCCCCLIXb.
Pl. P. I I . 587b: Exodos idézet a Kolozsvárt 1551-ben megjelent rész
szerint, P. I I I . 446b: Zsoltáridézet az 1560-ban megjelent része szerint
P. I I . 424: Római levélrész.
P. V . 427b: Sámuelből alighanem saját fordítása, pedig Heltaié m á r
1565-ben megjelent.. P. I I I . 210 b: J ó b o t latinul idézi.
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Amikor a külföldi protestánsüldözésekről emlékezve azt
mondja, hogy írvais megtaláljátok
egynéhány könyvekbe (Fol.
P.CCXLIII.), alighanem Heltainak 1570-ben megjelent Hálójára.
is gondol, amely a Aeginaldus Gonsalvus Montanus latin tudósí
tása nyomán a Pápa-Antichristusnak
pilises hóhéri és bolond szol
gái a meg vakított fejedelmek által véghez vitt hispániai vadas
ságát írja le.
Szoros irodalmi kapcsolatot jelent természetesen a Telegdi
Miklóssal való polémia is. Ennek vaskosabb megnyilatkozásait
fentebb már láttuk, de nemcsak ócsárló és kisebbítő módszert
használ, hanem sokszor egészen tárgyszerűen is disputál vele,
néhol nevén idézve ellenfelét, néhol csak az állításait cáfolva.
Ugyancsak polemizál Bornemisza, amint azt már láttuk, —
Szikszai Hellopoeus Bálinttal a predestináció kérdésében.
A problémát teljesen a Szikszai által felvetett sorrendben
tárgyalja, kiindulván annak felosztásából; majd idéz tőle szószerint 17 sort a választásról és érvel ellene; hasonlóan a meg
vetésről és a megvakításról.
E vitánál a legszembeötlőbb, hogy hangja, minden határo
zottság mellett összehasonlíthatatlanul
szenvedélymentesebb
a Telegdi elleni vitatkozásoknál.
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Pl. (A sakramentumokat)
szépíteni akarván meg undokították,
mint
a keresztséghöz
őkis nyálat, sót, olajt, gyertyát,
korosmát
foldoznak,
ki
ket minemű álnok szókkal szépítsen
Telegdi
Miklós
pispek, a mai
evangéliumnak
(12. vasárnap Szent H á r o m s á g után) magyarázati
között
ím e/ő hozom. Következik nyolc soros szószerinti, kurzíven szedett idé
zet Telegdi azon vasárnapi prédikációjából, majd annak tüzetes cáfolata.
( F o l . P . CCCCCXXVI.)
Másutt í g y : Egy magyar postiilába egyik pápás prédikátor
ezt akarja
bizonyítani,
hogy még az apostolok választották
volna az 40 napi bőjtököt, és bizonyítja
az ő regulájokkal
Can. 68. — De Szent Ágoston
erről
igazban szól, mondván:
Quibus diebus non opporteat ieiunare et quibus
oporteat ieiunare, precepto Dömini vei Apostolorum non invenio
definitum. (ad Casulanum) stb. (Fol. P. CXLVIIb.)
A Krisztus hajócskája hánkódásáról szóló második prédikációjában
(Fol. P. CVIIIb.) „egyik pápás"
azon vasárnapi prédikációját
kritizáija
részletes polémiában, amely nem más, mint Telegdi I . k ö t e t e 275 sköv.
lapján olvasható fejtegetés. — Hasonló Fol. P. CCCCLXX 1.
Szikszai: Az mi keresztyéni
hitünknek
és vallásunknak
három fő
artikulusáról.
I . Az igaz Istenrűl. II. Az választásról.
111 és az Ür vacsorá
járól való könyvecske.
Debrecen 1574. D. ( = 18.) lap: 1. praedestinatio vagy
eltökélés, 2. electio vagy választás, 3. reprobatio vagy meg vetés, 4. induratio és execatio vagy meg keményítés és meg vakítás.
Szikszai E (23) sköv: P. V. 134 sköv.
Szikszai Hij (34): P. V. 141.
Szikszai H b (36b): P. V . 142b. L. az egészet a Fol. P.-ban is kevés
javításokkal DCXXXIXb—DCXLIIb.
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Érdekes és a kor irodalmi átvételeire roppant jellemző kap
csolat található Bornemissza és Károlyi Péter nagyváradi prédi
kátor között. Utóbbinak Az halálról, feltámadásról és az örök
életről hasznos és szükséges könyvecske címen jelent meg egy
kisebb munkája Debrecenben 1575-ben, tehát éppen a nagy dög
halál kezdete előtt. (A könyv fautora Báthory Kristófné Bocskay
Erzsébet, akinek anyja Sulyok Krisztina, Dobóné Sulyok Sára
és Balassiné Sulyok Anna testvére volt.) — Mire a járvány
Semptén is fellép, Bornemisza éppen a postilla IV. kötetét ké
szíti elő és a Jairus leányáról szóló prédikáció után egyszerre
áttér az döghalálról való tanúságokra. (P.V.507.) Előtte pedig:
megjegyzi, hogy csak egy kérdésről felelek: ha illik-e az dög
halál elől el futni? De ezből egyéb szükséges tanúságinkis lesz
nek, mint majd meg halljuk. Melyek mind az Caroli
Péter
jámbor Isten félő tanyító társamnak írása szerint lesznek. (U. o.)
Ezután sorra felteszi Károlyi kérdéseit: Honnan vagyon az
döghalál? Mi okáért bocsátja Isten az emberekre? stb. És a fele
letet is szóról szóra Károlyiból adja meg rá. Csak itt-ott találunk
egy betoldást, vagy nagyobb kiegészítést.
1579-ben megjelenik Debrecenben Félegyházi Tamás ottani
lelkipásztornak egy jelentős könyve: Az keresztyéni igaz hitnek
részeiről való tanítás. — Ezt a kérdésekben és feleletekben
megirt dogmatikai munkát Bornemisza igen nagyra becsülhette,
mert kevés szóval meg változtatván, az mennyire ez könyvbeli
írásnak folyásához szükséges (Fol.P.CCCCLb.), többször hosszú
részeket vesz át belőle a Fóliópostillájába.
így a Szent Háromság utáni 6. vasárnap második prédiká
ciója a megigazulásről és jócselekedetekről 20 (15+5) oldal szó
szerinti kiírás Félegyháziból. A Jarius leánya feltámasztásáról
szóló prédikáció után pedig már nem Károlyi Pétertől, hanem
Félegyházi Tamástói hoz az halálról való prédikációkat,
-'melybe noha níhol változásis lett itt, mind az által igen értel1
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P. V. 508: 20 sor gyakorlati, ügyes összefoglalás, amely nincsen
meg Károlyiban. 511: 3 sor az ördögről és egy Augustinus hivatkozás.
Kortörténeti szempontból igen érdekes az a 4 oldalas kiegészítés,
amely ezt a p r o b l é m á t fejtegeti: Négy féle magatartásáról
annak, aki az
döghalál
előtt el akar menni, arrólis, aki készeríttetik
maradni,
lássuk,
mint tartsa magát. (P. V . 516b sköv.) — Ugyancsak bővebben ír Károlyi
nál a pestisről. — A Fol. P.-ban ismét t ö r t é n i k rövid hivatkozás Károlyira:
DCXCIVb.
RMK I . 152 sz. További kiadásai: Debrecen 1580, 1583, 1588, 1601.
* Fol. P. CCCCCI—III.: Félegyházi 264—275., CCCCCIIIb—IV: Fél
egyházi 126—131.
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mes tanításait az mellett méltónak ítéltem ideis íratnom az
olvasókért.
Az itt feltett 32 kérdés és felelet a halálról, döghalálról és
feltámadásról öt prédikáció-vázlatnak szánt kiírás Félegyházi
ból. Közben azonban érdekes elhagyásokat és kiegészítéseket
találunk, amelyek mind a két theológusnak a praedestinációról
vallott eltérő felfogásból származnak. Kimarad az ilyen kitétel,
mint a veszedelemre rendeltetett haragnak edényit viszi a kár
hozatra ; — választottak helyett híveket olvasunk, másrészt meg
hangsúlyozza Bornemisza a betegek úrvacsoráztatását, a dög
halál elleni imádkozás szükségességét és helyesli a ragály elleni
terjéket és füstölést,
amikről Félegyházi nem emlékezik meg.
— Arra a kérdésre pedig, hogy minemű kísírteti vadnak az em
bernek az halálba?, a negyedik választ: a választásnak
kísírtetit,
alapvetően máskép adja meg.
Bornemiszának a fejedelemségről
írott nagy értekezésében
is (második prédikáció a Szent Háromság utáni 23. vasárnapon)
találunk több átvételt Félegyháziból, viszont a választásról
szóló tanúsága (negyedik prédikáció a Szent Háromság utáni 20.
vasárnapon) az előző postillájának azonos témájával szemben
Olyan részleteket is tartalmaz, amelyek nyilván a Félegyházi által
kifejtett nézet ellen íródtak.
Ahol Bornemisza elfogadja Félegyházi álláspontját és idézi,
ott nevét is többnyire kiírja, — ahol különbözik tőle és cáfolja,
ott nem említi nevét. Rendkívül jellemző példa ez a helvét hitvallásúakkal szemben tanúsított magatartására. —
Telegdi, Szikszai, Károlyi, és Félegyházi nevével bizonyára
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Félegyházit az 1580-as 2. kiadásból idézem. (RMK. I . 163. sz.)
Fol. P. DCXCII—IX. v. ö. Félegyházi 343—476.
Fol. P. DCXCII v. ö. Félegyházi 435.
Fol. P. DCXCVIIb. v. ö. Félegyházi 474b.
Fol. P. DCXCVIb v. ö. Félegyházi 470.
Fol. P. DCXCIVb v. ö. Félegyházi 455.
Fol. P. DCXCV v. ö. Félegyházi 461.
Fol. P. DCXCVI v. ö. Félegyházi 463.
Micsoda az fejedelemség?
Szabad-e az fejedelemnek az nyilván való
bűnösöknek
meg kegyelmezni, avagy pénzért őket el bocsátani?
Szabad-e
az fejedelem az alatt való községnek
fejével és marhájával?
Mégis:
Mivel
tartozik az község az fejedelemnek? Fol. P. DCLXXXIIIb és IV idézetekkel
kibővített kiírás Félegyháziból: 404b, 426 sköv. Fol. P. DCLXXVIIIb,
D C L X X X I b : Félegyházi 430.
Félegyházi tanít külső, közönséges és belső, Szent Lélek világosít á s á b a n való hivatalról, mely utóbbival Isten csak a választottakat hívná.
(125 1.) Bornemisza e nézetet cáfolja Fol. P. D C X X X V I I I , noha erről P. V .
122 l.-on nem nyilatkozott.
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nincsen kimerítve a magyarországi irodalmi vonatkozásoknak a
sora sem. — Ha egyszer kiszélesedik a hazai reformáció-korabeli
irodalom iránti érdeklődés, alighanem még számos érdekes kap
csolat fog kiderülni Bornemisza és kortársai között.
Az imádságok.

A minden perikópa végén található egy, néha két tömör
és igen tartalmas kollekta-imádság, amely a megfelelő evangéli
umhoz igazodik, szintén irodalmi átvétel. Ezek az imádságok
nem Bornemiszától származnak, hanem régebbi keletűek és úgy
látszik, már korábban külön is megjelentek a vasárnapi és ün
nepnapi perikópákkal Kolozsvárt. Hasonló kiadások még a
X V I I I . századból is ismeretesek ugyanezekkel a klasszikus imád
ságokkal. A Fóliópostilla nagyheti prédikációi között úrvacsorai
imádságok is találhatók, amelyek alighanem ugyancsak régebbi
liturgikus darabok.
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Bornemisza és a humanizmus.

E helyen tárgyalható az a kultúr- és irodalomtörténészek
által felvetett kérdés, valóban humanista-e Bornemisza, akár tu
datosan igyekezvén „minél több asszociációval és reminiszcenciá
val hozzákapcsolni a vallásos műveltséget az egyetlen bámult
kultúrához, az antik világ csudáihoz és szellemi kincseihez", —
akár pedig csak tudattalan szintézisét adva a humanizmus és re
formáció szellemi áramlatának?
A feleletet nehezíti az a fogalmi tisztázatlanság, amely hu
manizmus és reformáció viszonyításánál általánosságban tapasz
talható, s amelynek létrejöttében talán több szerepe volt a refor
máció örökösei a világháború végéig tartó elfajzott theológiá1

Pl. k a r á c s o n y r a :
Jer könyörögjünk
Ö Szent Fölségéhez,
mint kegyeímes
Atyánknak.
Ür Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, hálát adunk mi tene
ked, hogy a te szent Fiadnak e világra jövetelét mi nékünk a szent angya
lok és az alázatos pásztorok
által meg jelentötted.
Kérünkis tégedet,
hogy
a te szent Löiködnek
általa világosítsd
meg a mi szívünket,
hogy
miképen ez pásztorok
azonképen
miis sietséggel
az te Fiadat keressük,
mi
érettünk
való meg testesülését
hihessük, mindenütt és mindenek előtt vall
hassuk, az mi tisztünkbe
és egész életünkbe
követhessük
és te neked min
den hozzánk
való jó voltodról
vele egyetembe hálákat adhassunk mind
örökkön
örökké. Ámen. (Post. I . 259. 1.)
L. Mantskovit előszavát a d e t r e k ő i perikópás könyvhöz. 137. 1.
D e t r e k ő 1581—82, Keresztúri Agenda 1598, Csepreg 1631, 1636, 1643,
Lőcse 1663, 1692, 1725, Bártfa 1698 stb.
Különösen szép a gyónási i m á d s á g a CCXIIIb lapon. Ez megtalál
h a t ó az Evangélikus Egyet. E g y h á z levéltárának egyik X V I I . sz.-beli kéz
iratos ágendájában is. (V. ö. Raffay S.: A magyarhoni evangélikus liturgia
t ö r t é n e t é h e z 14. és 15. (!) 1.)
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jának (kultúrprotestantizmus stb.), mint a szemben állók megnemértésének.
Humanizmus és keresztyénség végső gyökerében ellentétes
élettartást jelent.
A humanizmus a humánumnak, tehát az embernek és világá
nak autonómiáját vallja és munkálja, a keresztyénség pedig
theonómiáját. — Az egyik az embert és nemes alkotásait tekinti
legfőbb értéknek, s olimpuszát is mintegy önmagából vetíti k i
önmaga fölé normának és ékességnek. A másik az Isten abszolút
felségétől való függést, s az Ádámban megromlott embernek a
Megváltó Istenfiúban nyert kiengesztelődését hiszi és vallja s a
váltságban lett megszentelt új életre indít.
Ez a két ellentétes élettartás állandó mérkőzése közben időn
ként egyességre próbál lépni egymással. Ennek az egyezkedés
nek lehetnek jóhiszemű rajongói és lehetnek képmutatói, azon
ban minden körülmények között az abszolút igényű keresztyén
ség megrövidítését eredményezik.
A reformáció, elsősorban Luther Márton a theonómia totá
lis igényeinek érvényesítésére törekedett a világgal szerinte ve
szedelmes egyességre lépett pápasággal és a különféle skolaszti
kákban régóta aristotelesi alapokra helyezkedett középkori gon
dolkodással szemben. — De azért maga sem szabadul meg telje
sen a korszellemtől, amely éppen Melanchthonban tipikusan hu
manisztikus szellemiséget állít a vittembergi fókuszban Luther
mellé.
A Praeceptor Germaniae befolyása Magyarországra szinte
felmérhetetlen. Itt a renaissance-nak Mátyás király óta a felső
körökben az eddig általában felismertnél jóval nagyobb hatása
volt. Nemcsak a főpapok, de főúri udvaraink is, s rajtuk keresztül
a szervitorok széles rétegei szívták magukba, illetve árasztották
a többé-kevésbbé szekularizált humanista szellemet. (Innen van
az, hogy a magyarság olyan különösen hajlamos Lutherrel szem
ben Melanchthon tálalásában fogadni a reformáció tanítását.)
Bornemisza bizonyára ilyen felvilágosodott humanista, anti
klerikális udvar levegőjéből indul a kassai diákságba, s Bécsben
ugyancsak főleg ezzel a szellemmel találkozott, amint ezt az élet
rajzi részben tüzetesebben fel is tártuk. Padua s általában Olasz
ország meg éppenséggel csak ebben a vonatkozásban érdekel
hette.
Ennek a reformáció által már befolyásolt humanizmusnak

klasszikus termése az Elekra. Ennek köszönhető műveltségé
nek számos eleme, mint a fentebb tüzetesen bemutatott jártas
sága a római és görög világban, érdeklődése emberi sorsok és
jellemek iránt, beleértve azt a gyarlóságát is, amely intimitáso
kig turkál, pletykáltatja nagy emberek kicsiny dolgain és szinte
kéjeleg a drasztikumoknak néven nevezésében (Ördögi Kísérte
tek!). Tipikusan humanista sajátosság erős történeti érdeklődése,
részletleírások kedvelése, a természet szépségein való elgyönyörködés, vagy egy-egy szónak tudós etimológia-adása.
De Bornemisza mégsem sorolható a magyar
humanisták
közé!
Nem pedig azért, mert ez a humanizmus műveltségének csak
formai eleme, iskolázottságának egyik rétege, de nem tartalma.
Lehetséges, hogy 23 éves korában, amikor az Elektrát írta, még
meggyőződéses humanista volt, de hamarosan megtért belőle.
E megtérésnek közelebbi körülményeit sajnos nem tudjuk,
de nyilvánvaló, hogy döntését nehéz tusakodások előzték meg.
Isten nódítá prédikátorságra, tusakodván ellene.
A reformátori hivatás-, illetve küldetéstudat annyira erős
benne, hogy az antik világ pogány bölcsei semmiféle magasabb
rendűségét nem jelentenek számára, mivel az életnek másik,
— emberi, mulandó, — dimenziójába tartoznak. Antropológiája
szöges ellentétben áll a humanizmus antropológiájával, amint azt
theológiája tárgyalásánál főleg a „bűn", „megigazulás", „hit
által", „jó cselekedetek", „pönitencia" szakaszokban láthattuk,
krisztológiája, szótérológiája meg elképzelhetetlen humanista
alapon.
De kifejezetten nyilatkozik is erről a kérdésről:
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Pl. Hogyan készülnek
a királyok
menyekzőre?
Mindentűi
előszer
sietnek szép házakat
építeni
és
különb-különb
színű festékkel
és kárpitokkal
ékesíteni,
hogy minden felől
tündekeljenek
az vendégeknek
gyönyörűséges
nézésére. És parancsolnak mind az egész
országba, hogy minden felől minden nemű szépséges eledelt, vadakat, ma
darakat, halakat, jó borokat, másolat, ramfolt, szép kenyereket, szép
gyü
mölcseket,
citromot, pomagránátot,
narancsot, gesztinyét,
figét,
komfrejtet, marcepánt, olajt, vajat be hordjanak az ő vendégeinek
gyönyörűséges
lakására.
Azonképpen
mindennemű
sok különb-különb
vígasságtevőket
hívatnak, sok lantost, hegedőst, sípost, orgonást és egyéb
örvendeztetőket
az ő vendígöknek
gyönyörűséges
hallgatására.
(P. V 78b.)
V. ö. evvel az ó-testamentumi áldozatok részletekbe menő leírását
P. I I . 25 sköv 1.
Pl. a kikelet leírása Fol. P. X l b . 1. (Szekfű G y u k is közli M . T ö r t .
I I I . 277. 1.)
J
3 Pl. alamizsna Fol. P. CCCXCII.
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Ez bűnről: nem hinni az Krisztusba, semmit nem tanulhatsz
Plátotúl, Aristotelestúl,
Cicerotúl és egyéb filozofusoktúl,
kik
merő hitetlenek lévén, őketis az Szent Lélek ez bűnért feddi, az az
erősképpen vádolja, hogy, az hit nélkül lévén, el vesznek. (Fol.
P.CCCVII.)
Nem humanista Bornemisza erkölcsi magatartásában sem.
Hiszen akkor hamar feladta volna a saját teste és vére elleni har
cot, amelynek olykor olyan megrendítő vallomásait kapjuk postilláiban.
Ha tehát humanizmuson azt értjük, ami lényege szerint egye
dül érthető: a humánum autonómiájának életszemléletét és élet
tartását, úgy Bornemisza csak diákkorának idejére hozható vele
kapcsolatba. Ha azonban (helytelenül) az antik műveltség puszta
ismeretét már annak tartjuk, úgy Bornemisza továbbra is refor
mátor humanistának, vagy humanista reformátornak nevezhető,
Őmaga, — ha ösmerné az utókornak ilyen vonatkozású ska
tulyázó kedvét, — nemigen örülne ennek a belső ellentmondást,
felemásságot jelölő meghatározásnak.
Bornemisza íge-hirdető volt a szónak reformátori, magyar
teljességében. Korszerűen hirdette az Igét. Ehhez a korszerűség
hez hozzátartozott, hogy a XVI. századi szekuláris műveltséget is
teljes mértékben bírja. — Benne állott, de nem élt belőle. Aho
gyan Jézus főpapi imádságában mondja (János 17, 15—16.):
„Nem azt kérem, hogy vedd k i őket e világból, hanem hogy
őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy
én sem e világból vagyok."

SUMMA.

zárófejezet

égére értünk annak, amit Bornemisza Péter
életéből és munkásságából bemutatni akar
tunk. Az alábbiakban foglaljuk még össze
mindazt, ami lepergett előttünk és próbáljuk
meg egyben a jelenségek értékelését. Itt-ott
talán szükség lesz néhány illusztráló vagy
igazoló újabb adatra is, de alapjában véve e
csak összefoglalását szeretné adni az eddigieknek.
Élete.

Nagy hiányossága életrajzi adatainknak, hogy pesti születé
sén kívül (1535. február 22.) nem tudunk semmit Bornemisza szár
mazása felől. Az elpolgárosodott köznemesi és a közel főrangú
eredetet lehetősége nyitva maradt.
Az a páratlan biztosság, amellyel egész életében az ország
zászlósurai között forog, az a meghunyászkodást soha nem
ismerő bátorság, amellyel a Törvényt és Evangéliumot egyaránt,
sokszor a legkíméletlenebb őszinteséggel hirdeti pártfogóinak
is, hajlamossá teszi az embert arra, hogy Bornemiszában e nagy
urakkal rokon vért gyanítson. Polgári óvatosság, alkalmazkodó
készség, nyugalomkeresés csöpp sincsen benne s az a kocká
zatra kész gazdasági szellem, amellyel könyvkiadásainak sokezer
forintos vállalkozásait megszervezi, sem tekinthető polgári pri
vilégiumnak, — hiszen még abban a korban főuraink is nagy
szabású kereskedelmi üzleteket bonyolítanak le.
Igen sajnálatos fogyatékossága ismereteinknek az is, hogy
nem tudjuk, kinek, illetve kiknek udvarában tölti Bornemisza
serdülő éveit. Kettős hiányt kell itt számontartanunk: a kassai
idő előtti éveket és a Feledi Lestárral történt kalandja utáni
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Pl. Dobó István-Zay Ferenc-Bornemisza Sebestyén m a r h a k e r e s k e d ő
t á r s a s á g a (Szekfü: M . T. I I I , 197. 1.) vagy Balassi J á n o s n é Sulyok Anna
nagyasszony heringüzletei (Schulek T.: Prot. Szemle 1936., 495. 1.)
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három esztendőt. A nálánál alig két évvel fiatalabb Balassi And
rással kapcsolatban még fény derülhet erre az időszakra. A ma
gyar történetírásnak pótolnia kell azt a mulasztását, hogy
a Balassiak történetét mindeddig nem dolgozta fel, s akkor Imre
vajda körül talán az udvarló diákról is megtudunk egyet-mást.
De Kapi Ferenc élete is hozhatna még némi világosságot.
Akárhol töltötte is ifjúságát Bornemisza, bizonyos, hogy ez
az idő alapvető hatással volt reá. A reformáció lelke itt érintette
meg, a haza sorsa felett itt tanul bánkódni s itt sajátítja el a
felsőbb körökben való mozgásnak és fellépésnek módját is.
Feledi Lestárral való kalandja Kassán éretlen diákos csínytevés volt, de tanúságos és jellemző. Aki a város leghatalmasabb
emberét, király képét, katonák vezérét a kemence megöl síri
hangon, talán lepedővel nyakában, vagy ragasztott szárnyakkal
ijeszgetni meri, — azért, mert fakép előtt látta imádkozni, —
annak már telítve van a lelke bizonyos meggyőződésekkel.
Bálványimádó babonának tekinti a faragott képek előtti térd
hajtást s a babonásnak tartott embert babonáján kérészül pró
bálja megrémíteni, illetve jobb belátásra bírni. — Elszámította
magát s megérdemelte, hogy meglakoljon érte. Az ilyen rossz
.tréfák diáktanyáknak zugában születnek és nem méltók az Evan
gélium terjesztésére. Hogy azonban a méltatlan módszer mögött
komoly és szentnek tartott indító okok húzódtak meg, bizonyítja
.az a tény, hogy érett korában is szívesen meg-megemlékezik ez
„első mártíromságáról."
Külföldre indulásának indítékait s huszonegy esztendős éle
tének lelki világát elevenen tükrözi búcsú éneke:
Siralmas énnéköm te tűled meg váltom,
Áldott Magyarország, tőled el távoznom.
— Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom.
Kisír belőle nemzete feletti bánata, kevély németek és fene
törökök miatti keserve; határozottan úgy érzik, mintha Fer
dinánd pápás németjeivel lett volna csak imént ütközése s az
akkor még Izabellának hódoló Huszton talált volna nem éppen
túlságosan marasztaló menedéket, amiért sírva-vigadva készül
deáki vándorútjára.
Külföldi évei nagyobbrészt homályban maradnak. Olasz útjánál feltételezhetjük, hogy valamely előkelő magyar ifjúnak
lehetett szolgáló diákja vagy felvigyázója, mert Pádua főleg

j o g i karával vonzott és nagyuraink előszeretettel küldték oda
fiaikat; a reformációhoz húzó theológusnak viszont a maga szem
pontjából nem sok keresnivalója lett volna ott. Ez irányban
Bécs se nyújthatott sokat. Hiszen láttuk, hogy a theológusképzés ott akkoriban úgyszólván szünetel.
Megoldatlan kérdés maradt, hogy Nádasdi Tamás nádorral,
illetve annak főszervitorával, Perneszics Györggyel miképpen ke
rült kapcsolatba. Bécsi tanuló uraim alighanem a sárvári udvarral
függhettek össze. Talán olyanféle szerepet töltött be itten ösmeretlen ifjú uraság mellett, mint Macarius József Majlád Gábor
mellett, csak éppen, hogy kimagasló személyisége már akkor is
nagyobb szerepet juttatott néki a magyar kolóniában. (Elektra!)
Bécsi tartózkodása és az ottani egyetemnek hatása kielé
gítő magyarázat ját adja annak a j á r u l é k o s humanista művelt
ségi elemnek, amely Bornemiszánál annyira feltűnő, azonban
alapos és szerves theológiai képzettségének semmiképpen sem
lehetett táplálója. Igyekeztünk e theológiát behatóbban is meg
ismerni, s láttuk, hogy határozott lutheri beállítottságát saját
ságos liturgikus purizmussal kapcsolja össze, ami talán leginkább
a Württemberg—Tübinga—Brenz—Andreáé vonalba esik. Ez
azonban egyelőre, sajnos, csak találgatás. Bécsen kívül egyetlen
német helyet nem tudtunk eddig kimutatni, ahol kétséget kizáró
módon tartózkodott volna. Még kevesebbet tudunk állítólagos
franciaországi útjáról.
Bécsi ideje alatt az epizód jellegű Elektránál sokkal sorshatározóbb jelentőségűek azok a házi prédikációk, kikre sokan
gyűltek, s amikért összeütközésbe került a magyar püspökökkel
és végül távozni kényszerült.
Egyfelől féltem, más felől égett a szívem és talám az oldalamonis ki fakadt volna, ha a számot fel nem tátottam
volna.
E szavakba összefoglalta egész életét, pedig még négy-öt esz
tendő választja el küldetésének vállalásától. Három mozzanatot
tartunk közben nyilván: Kassára menetelét és Huszár Gál kiszaba
dítását (a gyermek Zakariás és „A" titka, sajnos, megfejtetlen
maradt); naptárkiadását Bécsben 1562-re (még deáknak mondja
magát, ami inkább laikus literátusnál, mint theológiai kandidá
tusnál szokásos megjelölés!); végül kancelláriai próbálkozását.
Csak ezek után adja meg magát sorsának: nyolc esztendő után
nódíta Isten prédikátorságra,
tusakodván ellene.
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Bod P é t e r állítására semmi alátámasztást nem találtunk.

Alig hogy elfoglalja helyét a zólyomi főispán és várkapi
tány udvaránál, megindul ellene az egyházi zaklattatás (1564).
De másképpen bánnak vele, mint zsinat elé idézett prédikátor
társaival: Bécsbe is felrendelik püspökök, sőt az udvar elé. Ekkor
már házas és felesége a zólyomi alispán testvére, Poltári Soós
leány.
Balassi János családjához meghitt pásztori szálak fűzik az
alig harminc éves prédikátort. A nagyasszony két vagy három
leánygyermeknek ad ez időben életet s Bornemisza bölcsődallal
kedveskedik úrnőjének és patrónusainak nevét énekeinek vers
főibe rejti. Legidősebb élő fiúknak, Bálintnak neveltetésére okvet
lenül befolyással volt, hiszen éppen annak tizedik-tizenötödik
életéve között tartózkodik szülei udvaránál. (Beszédes bizony
sága ennek az a bizonyos könyvfedél Bálintkának tollpróbálgatásaival, később pedig a Beteg Lelkeknek való Füves Kertecske.)
Ezidőtt kezdi nevezetes egyházi funkcióit Nagyszombatban
Balassi János korpapiaci nemesi házánál, amelyek ellen érsek és
káptalan egyelőre tehetetlennek bizonyul.
itt Zólyomban fogott postilláinak írásához is, mert mikor
1569-ben segélyért folyamodik a nagyszombati tanácshoz, kéz
irata már háromszáz árkuson vagyon.
Bátorságának és Evangélium-hirdető buzgóságának párat
lan megnyilatkozása volt az 1569. évi országgyűlésen való sze
replése. Ez erősen bizonyítja, hogy híre, tekintélye, de minde
nekfölött szavának varázsa már igen nagy lehetett. Mikor azután
a Kenderesi-féle hamisítások alapján Balassi János és sógora,
az öreg egri hős börtönbe kerül s Bornemiszának új patrónus
után kell néznie, bizonyára nem okozott különösebb nehézséget
elhelyezkedése.
Méltán látta lstan kezét abban, hogy Salm Julius gróf, a
hatalmas osztrák főúr, Galgócra, majd a már elbetegesedett Tuba
Mihály halála után Semptére helyezi.
Midőn Bécshöz 32 mély földnyire erősen reám tőrének az
papi fejedelmek az fejedelem parancsolatja által, az Isten szinten
csak két mély földre taszíta, hol nyolc esztendeig sok népeket
építtete az egész tartományban
általam.
Itt közel volt Nagyszombathoz, az ellenfél főfészkéhez,
— mégis elérhetetlen biztonságban. Színmagyar nemzetiségű
vidéken, Thurzó Elek országbíró vejének védelmében, a dunán
inneni országrész leghatalmasabb családjainak hathatós pártfo-

gásában túlnő befolyása valamennyi prédikátortársáén. A tized
megtagadás megszervezésével okkor olyan csapást mér az ér
seki hatalomra, amilyenre a reformáció eddigi félszázadában
Habsburg-területen még nem volt példa. Az e vidéken csodá
latosképpen még mindig szervezetlen reformált gyülekezetek
felvigyázói tisztének reá ruháztatása szinte már magától érte
tődött.
Hogy milyen komoly felelősséggel és körültekintéssel töl
tötte be Bornemisza superintendensi tisztét, azt tüzetesen bemu
tattuk. A postillák kiadásának az adott körülmények között
szinte emberfeletti munkája most már superintendensi feladattá
is lett. Miképpen győzhette ezt ilyen széles mederben erővel,
idővel, — az örök rejtély marad, hiszen az állandó igehirdetés
és számos, egymástól elég távol lakó főúri család lelki gondo
zása mellett a római egyház ellen folytatott küzdelme is mód
felett lekötötte.
Ez utóbbi Telegdi Miklósnak porondra lépésével elkesere
dett párviadallá lesz. Bámulatos Bornemiszának személyes bátor
sága, amellyel újból meg újból belemerészkedik az ellenfél bar
langjába, Nagyszombatba és elszánt ellenállásra tudja bírni a
tömegével érkező császári rendeletek ellen nemcsak tulajdon pat
rónusai, hanem a sokkal függőbb viszonyban lévő városi pol
gárságot is.
Ahhoz, hogy ebből a harcból győzelmesen kerülhessen ki,,
előbb az egész Habsburg-dinasztiának kellett volna összeomlania, — vagy Báthory Istvánnak elfoglalnia a magyar trónt.
Ezt a küzdelmet a nemzeten kívüli tényezők döntötték el. —
Telegdi a maga ügyének, egyháza részéről nem is eléggé mél
tatott szolgálatot tett, amikor szívós ellenállásával dacolt köz
véleménnyel, utcai csődülettel, városi tanáccsal, urak haragjá
val mindaddig, míg a hatalom spanyol földön edzett külső
segítsége meg nem érkezett.
Az események fatális konstellációja volt, hogy Rudolf trón
raléptét, Siboltinak nagyszombati elűzetését tetézi az omniózus
Ördögi Kísértetek hatása. Opitz Józsua és prédikátortársainak
kiutasítása Bécsből, az alsóausztriai ellenreformáció megindu
lása Bornemisza ügyét is kedvezőtlenül befolyásolja s mikor
váratlan bécsi fogságából kiszabadul, helyzete, Balassi Istvánnak
minden áldozatos ragaszkodása és hűsége ellenére, megrendült
nek tekinthető.

Sajnos, élete utolsó négy esztendejéről megint alig tudunk
valamit. Abból, hogy 1580-ban kész volna a teljes Biblia kinyomatása érdekében Sáros várába költözni, ha Rueber János
főkapitány ezt megnyitná számára, joggal következtethetünk
arra, hogy superintendensi tiszte sokat veszített jelentőségéből.
Tevékenysége a helyi igehirdető szolgálat mellett mintha már
csak könyvek kiadására szorítkoznék. Amellett fokozott támadá
sokat kell kiállania mind neki, mind patrónusának az állam ha
talmi eszközeivel egyre inkább élő katolicizmus részéről.
Nyomtatóműhelye négy álló esztendeig dolgozik a pos
tillák második, rövidített kiadásán, de. közben kalendáriumot és
perikópás könyvet s bizonyára egyéb, némi jövedelmet jelentő
kiadványokat is bocsát ki. — A felső körök nem fordultak
el tőle: Máriássy Pál az atyafiságot tovább ápolja, Kapi Ferenc
sem lesz hűtlen régi tanuló pajtásához, Bánffy László haláláig
támogatja s özv. Krussith Jánosné Pálffy Katalinban még újabb
fautora is kerül. — Lelkipásztortársaival azonban érezhetően
megszakad kapcsolata, bizonyára az Ördögi Kísértetek miatt.
Különösen régi fegyvertársával, semptei utódjával, Sibolti
t")emeterrel szemben érez mindhalálig komoly neheztelést.
Utolsó éveinek nagyjelentőségű alkotása volt énekes köny
vének összeállítása és kiadása (1582). Azután megérhette még
az egykötetes temérdek fólió postillájának megjelenését. Rövid
del ezután, 49 éves korában örökre letette fáradhatatlan kezé
ből a tollat.
Harcban töltött életének alkotásait nagyrészben elseperte
az idők változása. Előbb a kálvinizmus kezdte k i művét, azután
az ellenreformáció hódította el sorra az általa misszionált fő
rangú családokat. — De megmaradt könyveinek legnagyobb
része s azok hirdetik századok múltán is azt az ügyet, amelyért
élete ellobogott, azt az odaadást, amellyel ez ügyet szolgálta,
azt a rendkívüli szellemiséget, amellyel szolgálatát betöltötte és
azt az emberfeletti munkabírást, amellyel szellemiségét nemzete
közé szórta. Utóbbira szellemesen jegyzi meg egy múltszázadi
méltatója, hogy egymaga többet írt, mint azóta az ország vala
mennyi evangélikus püspöke mindösszesen.
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Balassi János halálában is megbecsülte a nagy embert:
tulajdon édesatyja és első felesége mellé temette széleskúti
családi sírboltjába s méltó sírkövet is állított neki.
Negyedik felesége, Gyótai Erzsébet élte csak túl, akinek
félesztendős ikergyermekei nyilván nem bírták k i a semptei
menekülés viszontagságait. Az özvegy a rárboki majorságocska
jövedelméből és megmaradt könyvek eladásából tengeti életét
még több mint tíz év multán is. Nyomtató szerszámait tovább
kellett adnia az élelmes lengyel mesternek: Mantskovit Bálintnak.
Theológiája.

Az az ügy, amelynek szalgálatára Bornemisza minden ere-'
jét adta, az Isten ügye volt. Élete elválaszthatatlan egységben
van azzal, amit az Isten felőli igazságnak elismert. Theológiája
azért nem valami objektiv statikus doktrína, hanem életmoz
gató dinamikus energia.
A jelen aeon végéhez közeledik: a hatodik világkorszak s
negyedik világbirodalom utolsó ideje felé a Sátán ereje foko
zottan szabadul rá erre a földre s próbálja hatalmába keríteni
mindazt, amire az Isten Fia is igényt tart. Az ördög nem egyen
rangú ellenfele Istennek, de e világ ura, akinek az Ádám buká
sában örökölt eredendő bűn miatt az ember ellenállani nem
tud. A Szentháromságos-egy-Isten szentsége azonban gyűlöli a
bűnt és haragszik minden bűnösre. Közvetlenül és szemünkkel
láthatóan bünteti a világot dögvésszel, törökkel, éhínséggel,
áradással, (amik mind a közeli végnek is jelei) s bünteti az egyes
embert is betegséggel, szenvedéssel, rettegéssel. Az Atya akarja,
hogy mindenki megtérjen. Ezért küldte megváltónak Szent
Fiát s hirdetteti Szent Lelke segítségével egyrészt az Isten aka
ratát: a Törvényt, másrészt irgalmazó kegyelmét: az Evangé
liumot. Törvénynek, Evangéliumnak hordozója a Szentírás, ami
nek hirdetése e világ megmenekülése számára a legfontosabb
és legszentebb feladat. Ez a küldetése a prédikátoroknak s ezt
akadályozza az ördög főleg a pápás egyház által. Minden ige
hirdetésnek szíveközepe a megváltó Krisztusról való beszéd.
A benne való hit az üdvösségnek egyetlen útja. E hitnek pönitenciát tartó új élet a gyümölcse, amely megváltozott cseleke
detekben lesz nyilvánvaló az emberek előtt. Szerzője a hitnek
azonban maga a Szent-Lélek-Isten kegyelme. Az ebből fakadó
marcangoló problémákat elvettetésről, kárhozatra rendelésről

megint az ördög incselkedésének tartja a hívő lélek és kapasz
kodik Istennek kijelentett kegyelmébe: a Fiában lett bűnbocsá
natba. — Az Isten iránti bizalom hozza magával, hogy az általa
rendelt felsőbbséget még akkor is el kell viselni, ha a gonosz
szolgálatában áll, mert akkor nyilván megérdemelt büntetés vagy
próba az a hívőkön.
Az ördög és a világ kísértetei elleni harcban a hívőt a
kegyelmi eszközök erősítik, az Isten ígéje és a szetnségek: ke
resztség, úrvacsora. Az úrvacsorában Krisztus valóságos testét
és vérét veszi a kommunikáns, az Isten ígéje pedig oly nagy
érték, hogy annak megvetése, nem-hallgatása nagyobb bűn
gyilkosságnál, rablásnál, vagy a tízparancsolat bármelyike meg
szegésénél is, mert ezek mind amabból erednek. Azért a hívő
ne vonja meg magát a „községtűi," mely az íge hallgatására es
szentségek kiszolgáltatására rendelt tiszta helyen purisztikus
keretben végezze a maga közös Isten-tisztelését.
Világszemlélete theocentrikus. Az élet minden jelenségét az
Istenhez viszonyítja és a hívő ember látásával ismeri fel jutal
mazását, büntetését az emberek j ó vagy balsorsában.
Ennek a theológiának lutheri jellege nyilvánvaló. Nemcsak
az úgynevezett váltanokban, mint az úrvacsoráról, predestinációról, felsőbbségről vallott felfogásban, hanem egész eszkatoló
gikus beállítottságában, ördögtudatában, krisztológiájában, az
Igéhez való viszonyában is.
Egy remélhetően meginduló részletkutatás számos érde
kességet deríthet még k i arról, hogy milyen közvetítésekkel
jutott el Bornemiszához a reformáció atyjának mind e taní
tása. Lutherrel nemcsak theológiája, hanem egész habitusa fel
tűnő kongenialitást mutat. — Mivel személyes érintkezés köz
tük lehetetlen, (Luther 1546-ban halt meg!), a közvetítőt vala
hol a vittembergi-filippista vonaltól távol eső kimagasló Lu
ther-tanítványok között kell keresnünk. A kálvinizmussal szem
ben való tudatos, mégis sajátságosan csendes szavú elhatároló
dása, liturgiaellenessége Württemberg felé vonja tekintetünket.
— Kétségtelenül kimutatható azonban élete delén a Konkordia Könyv szerkesztőivel való irodalmi kapcsolata.
Személyisége.

Bornemisza theológiája életét is jelenti. Abban a harcban,
amely Krisztus országa és az ördög világa között folyik, önma-

g á t Isten által üstökön ragadott, nódítton-nódított, választott
eszköznek tudja. Prédikátornak a szó váteszi értelmében, akinek
testében-lelkében végig kell küzdenie az ős ellenségnek minden
harcát, hogy beszédje annál igazabb lehessen; aki Krisztusa ügyé
é r t minden pillanatban kész börtönt és halált is vállalni, csak
hirdethesse a megtérés Evangéliumát drága magyar nemzeté
nek, dölyfös urainak, árus népének, városi polgárainak, nyomo
rult jobbágyainak egyaránt.
Küldetésében nem ismert hivatalos és magánéletet. Játék,
tréfa, ital nem az ő pihenése s szemérmetesen vállalja az ezért
járó csúfolódást, szenvedést. Amellett érzéki, lángoló természet,
aki ösmeri a testnek indulatját, akárcsak sűrűvérű patrónusai
vagy a végvári vitézek; de ha belé reszket is a gonosz kíván
ságba, diadalmasan ellentáll az ördög kísértéseinek; s a meglett
férfi gyerekként zokog bűnös indulatai felett, pedig tettekig
sohasem ragadhatta el amaz átkozott
állat. — Vasmarokkal
tartja féken a keblében lüktető indulatokat, — talán féktelen
ősöknek keserű örökségét, — és mindenkor meg-megenyhül
megváltó Krisztusának kegyelme által. Lankadatlan, szinte em
berfeletti munkában vezeti le és formálja át irtózatos energiáit
s a külvilágban keresett küzdelmekkel csendesíti le a belsejében
dúló harcokat.
Az ö r d ö g a nagy ellenfele néki, aki az Igét és annak hir
detőjét akarja halálra üldözni. Ha lángoló vérén át meg tudná
ejteni, nemcsak ő vallana kárt a lelkében, de az Isten ügyének
lenne gyászos veresége. Azért elszántan harcol és ahol teheti,
legszívesebben támad. Bátorsága nem ismer határt és nem
ismer határt önmagát és másokat, — jótevőit, ellenfeleit egy
aránt — leleplező őszintesége sem. önérzetes, mert az íge szol
gájának, Isten választott eszközének tudja magát, s ugyanakkor
a maga gyarlóságait megdöbbentő realizmussal feltáró, hogy e
világnak minden megtérni vágyó elesettje társának tudhassa.
Kíméletlen és szenvedélyes harcos s ugyanakkor a leg
gyengédebb apa és legszeretőbb férj. Szigorú, ostorozó elől
járó, akinek lesújtó szavai vannak szolgatársairól, és megbo
csátást, szeretetet sugárzó lelkipásztor, aki részvéttel, gonddal
mossa k i sarából a titkon megtévedt prédikátort; amellett bete
geket, nyomorultakat aggódva gondoz és bölcsődalokat ír.
Magyar viszonyokhoz képest páratlanul szívós. Lanka
datlan fáradozással kővárak kincsét kitevő pénzeket tud előte-

remteni tizenkét esztendős könyvnyomtató munkássága szá
mára. Kitűnő szervező és egyedülálló. összefogó erő. Hatókö
rében elnémul legalább másfél évtizedre az Ige népének átkos
belviszálya, hogy a figyelem közösen irányulhasson a közös
ellenfél ellen.
Erői a nehézségek és küzdelmek közepette csak növeked
nek s jelleme egyre tántoríthatatlanabbnak bizonyul. Mind
ennek titka pedig az Ür Istennel való rendíthetetlen életközös
sége, Igéből és imádságból kiapadhatatlan energiákat merítő
hite megváltó Krisztusában.
Az Ördögi Kísértetek.

Világosan áttekinthető és töretlen élettartásában problema
tikusnak egyetlen, sajátságosan sorshatározó mozzanat tekint
hető: 1577 körüli lelkiállapotja s az ezzel szoros összefüggésbe
hozható hírhedt Ördögi Kísértetek.
Ez az írás valóban pszichológiai probléma. Többi művének
vonalából teljesen kiesik. Ha ma újból kiadnák, pornográfiát
kedvelőknek csámcsogtató csemegéje lenne. Pedig Bornemisza
számára szent ananké volt a megírása s Istenhez való benső
viszonya akkor romlott volna meg, ha nem adja k i , vagy a meg
induló szorongattatásra visszavonja könyvét.
Kétségtelen, hogy postillája tervezetében, sőt talán már a
nagyszombati tanácsnak 1569-ben jelzett 300 árkusnyi kézirat
ban is lehetett egy nagyobb, ördögről szóló szakasz. Ezt theoló
giai alapszemlélete feltétlenül szükségessé is tette. Ahogyan
azonban a többi részbe is be-bekerülnek közben adódó aktu
alitások, pl. a halálról való nagyobb rész az 1576-i dögvész miatt,
— úgy itt is külső-belső aktuális körülményeknek kellett közre
hatniuk.
A Nagyszombatért vívott győzelmesen indult és végül is
vereséggel záruló harcnak, a hitvalló polgárok bebörtönöztetésének izgalmai, a már említett dögvész, amelyben harmadik fele
ségét és négy gyermekét veszíti el s maga is súlyosan megbeteg
szik, az új császárról terjedő hírek s az erősödő nyomás az
ördögkomplexust erősen előtérbe t o l t á k . Ehhez járulhatott meg
viselt szervezetének és özvegységre jutásának fokozott inger
lékenysége, amely egyszerre csak magán érezte az ördögnek
minden furdalását. Ahová néz, csak azt látja, ami belülről is
gyötri. Rég eltemetett pásztori beszélgetések, félfüllel meghall-

gatott históriák, vígasztalásért hozzáfordultak panaszkodása vi
gyorgó ördögök és csábító szirénekként bukkannak fel tudatalatti
világából. Luther a tentatartót vágta a kísértő fejéhez, — Bor
nemisza az írott szó emberfeletti erejében bízó X V I . századi
lélekkel, halálos elszántsággal tollát szúrja belé. Világosságra
hozni a sötétség fejedelmének sötét cselekedeteit, hogy az Ige
fényében megsemmisüljön gonosz ereje: ez volt sajátságos írá
sának célja, s ebben hitt még akkor is, amikor nemcsak ellensé
geit, hanem munkatársait és pártfogóit is maga ellen ingerelte
vele. Castis omnia casta; — ő pedig tiszta, szent szándékkal írta,
imádkozva és könnyek között, — hogyan vonhatta volna ezt
vissza? Inkább vállalta a bujdosást apró gyermekeivel, fagyos
esős ítéletes időben. Az éppen akkortájt Németország-szerte
elburjánzó ördögirodalom jámbor prédikátor szerzőit és élel
mes könyvkiadóit nem éri e miatt különösebb gáncs; Borne
miszának azonban eszébe sem jut, hogy e külföldi példákkal és
inspirációkkal mentegetődzzék, annyira személyes megnyilat
kozásának tekinti a Kísérteteket. Hogy írása hatásának megíté
lésében tévedett, azon nincs mit szépíteni: tévedése is személyi
ségének egyik nagy megnyilatkozása. Scripsit et salvavit animam
suam.
Külseje.
A Bornemisza munkásságába és személyiségébe elmélyülő kései utód
szeretné szemével is látni, hogy milyen is lehetett a külseje e rendkívüli
embernek, akinek belsejét írásai olyan szemléletesen tükrözik.
Sajnos, egyetlen kép sem maradt fenn róla. Az örök harcban,
emésztő m u n k á b a n , e világ közeli elmúlása t u d a t á b a n élő emberről nem
is valószínű, hogy emlékezetük h a l h a t a t l a n s á g á r a vágyó humanisták mód
jára k é p í r ó n a k , rézmetszőnek modelt ült volna. A prédikációkba szúrt
ö n m a g á r a v o n a t k o z ó közlései is mindig csak a személyes bizonyságtevés
és ígehirdetési illusztráció célját szolgálják s nem azért történtek, hogy
a kései életrajzírónak dolgát könnyítsék. ( M á r p l . Szenczi Molnár Albert
telítve van m u n k á s s á g a közhasznú voltának tudatával s féltékeny gonddal
őrizte a m ű k ö d é s e méltatásához szükséges adatokat, biztosan számítva az
u t ó k o r e l i s m e r é s é r e . — Maradt is róla k é t szép autentikus metszet.)
A dolgok természete hozta magával, hogy az a két egyedüli célzás,
amit Bornemisza külsejére vonatkozóan bírunk, mindkettő ellenfeleinek
gúnyos megjegyzéseiben maradt ránk, b á r az egyiket maga Bornemisza
őrizte meg.
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Midőn engem elő híjtak volt, el röjtöjteztek
két pispekek és csak
egyedül
én magammal nem szóltak, hanem pántolottak.
Monda eztis az
egyik: mely nagy híred neked volt, valami fő embernek és másnak
vél
telek. Erre én választ nem adtam; de jutott eszembe, hogy Annás,
Kaifás,
Pilátus csúfolták,
midőn Krisztus magát királynak
mondaná.
— Károly
császáris látná Filep Melanton alázatos voltát és együgyűséget
az ő csikbek (?) testecskejébe...
nem tudta meg becsülni, kilső szemmel
nézvén
reá. De ha világos értelemmel
beszélgetett
volna vele, eszébe
vehette
volna, hogy mása e világon nem volt a kis fonnyadt emberecskének
a
tájba. (P.IV.868.1.)
, ,
Ez az eset bizonyára az 1564. évi bécsi kihallgatásáról való emlék.
E szerint Bornemiszát alacsony t e r m e t ű sovány emberkének lehetne kép
zelnünk, aki m é g alig elmúlt diáksága nélkülözéseinek n y o m á t mutatja kül
sejében. (A Melanchthon t e r m e t é r e való emlékezés különben értelmetlen
volna.)
A másik forrás Pécsi Lukács találós kérdésbe öltözött gúnyversének
n é h á n y sora:
Laeva manus pendet, dextram
Uno vix nato Claudicat ille
Laethifera tumidus, consurgens
Ramis hunc, Signum pacis

natura negavit,
pede.
aspide venter,
oliva, tegit.

Az enodatioból pedig: „Dextra riget."
Az egész aenigma ötfejű undok sárkányhoz hasonlítja ( ö t k ö t e t e s postillájára célozva), amelynek különösen negyedik feje (Ördögi Kísértetek)
csillog. Az idézett sorokról azonban az az érzésünk, mintha csúfolkodó cél
zások volnának testi állapotjára. Balkeze lóg, a jobbja h ű d ö t t , lábára
s á n t a és éktelen nagy a hasa.
Mivel Perneszi is megemlíti, hogy bécsi menekülése alkalmával „meg
is sereit egy kevéssé", e sebesülés maradványának és egy esetleges guta
ü t é s n e k gúnyolására gondolhatnánk. Utóbbit azonban kizárja 1580-ból ma
radt levelének szép folyamatos írása, amely semmiféle hűdés vagy egyéb
m e r e v e d é s jelét sem mutatja. Marad tehát a „költői" túlzás. M i u t á n azon
ban az egyik célzásnak, ami a s á n t a s á g o t illeti, alapja volt, nem kell a má
sikat sem kétségbe vonnunk meggyarapodott termetéről.
1564 ó t a 16 esztendő telt el. A 29 éves ifjúból 45 éves férfi lett, aki
nek melanchthoni alakja ezalatt k ö n n y e n ölthetett lutheri termetet. — Van
ember, aki emésztő munka mellett is megtestesedik, mert a szervezete
hajlamos rá, vagy életkörülményei teszik az erősebb t á p l á l k o z á s t el
kerülhetetlenné.
Bornemiszát tehát alacsonyabb t e r m e t ű zömök embernek képzelhet
jük, k o r á n a k prédikátori szokása szerint szakállal-bajusszal, erélyes pa
rancsoló nézéssel, eleven mozgással, egyszerű zsinóros r u h á b a n , pecsét
gyűrűvel az ujján. — Arcán a sok viszontagság, munka, küszködés és gyász
m e g h ú z t a barázdáit, haja bizonyára m á r őszes s lehet, hogy utolsó bécsi
menekülésének emlékei: lába bicegése, bal keze sérülése haláig meg
maradtak.

Jelentősége.

Befejezésül vegyük számba Bornemisza jelentőségét. És pe
dig mind a saját korára, mind az utókorra vonatkozóan.
Concionatur procerum inclitae gentis Hungarorum, a magyári főnemzet evangelizálója, — ez a szerep az, ami leginkább
megkülönbözteti századának többi kimagasló reformátorától.
Nem ő állította a nagyságos urakat a reformáció oldalára, de
senki nem volt, aki annyinak szívét is az Evangéliumhoz fordí
totta volna, mint ő. Minden valamire való úrnak volt már udvari
prédikátora, akárcsak szervitora, meg talán íródeákja is, de min
denesetre szakácsa, lovásza; azonban lelki síkban föléje kere
kedő, szívét, erszényét markában tartó és jórafordító lelkipász
torból különbje nem volt e gőgös fajtának Bornemiszánál.
Egységes magatartásra tudta bírni őket a „Baál papjai" el
len és üdvösségük dolgát komoly gondjukká tenni országos el
foglaltságaik közepette is.
Megszervezte az északnyugati magyar protestantizmust és
úgy látszik, szerves kapcsolatban tartotta a már kialakult tót
nyelvű egyházi élettel. A belső torzsalkodásoknak, furor theologorumnak páratlan tapintattal elejét vette s mind belső meg
győződésből, mind a külső körülményeknek bölcs mérlegelésé
ből szinte észrevétlenül megerősítette, sőt visszaállította a lutheri
irányzatot hatóköre magyar területein is. Minden erőket össz
pontosított a pápás egyház felől fenyegető veszedelem elhárí
tására s a legjobb védekezésnek a támadást tekintette. A mellett
állandóan belterjes gazdálkodásra is törekszik: maga sem feled
kezik meg, a nagy harcok közepette sem, az egyes lelkeknek
gondjáról és prédikátortársainak elmélyülését is szolgálja mind
buzdítással, korholással, mind pedig postilláinak, egyéb könyvei
nek közrebocsátásával.
A római egyház, amely eddig úgyszólván csak a közjog
és karhatalom fegyverével védekezett, most a keresztyénséghez
méltóbb eszközöknek alkalmazásához is lát: Bornemisza tevé
kenysége porondra készteti az ellenfél legkimagaslóbb egyéni
ségét, Telegdi Miklóst. — Postilla ellen postilla, agenda ellen
ordinarium, a Fejtegetésre Felelet...
Nem véletlen, hogy Telegdi életírói voltak eddig Bornemiszá
nak legjobb méltatói és Bornemisza behatóbb kutatója akarat
lanul szellemi szobrot állít Telegdi Miklósnak is.
Alig érthető, s talán a közeli világvége-varasával magya-

rázható a magyar nyugati reformációnak elképesztő közönye és
érzékhiánya a közjogi és egyházszervezeti feladataival szemben.
Valamennyi vármegye és talán a Pálffyak egy részének kivé
telével valamennyi zászlósúr is a reformáció híve, s csak a di
nasztia és irodavezetőkké süllyedt néhány kiöregedett árnyék
püspök jelenti még a régi egyházat, — mégsem tudnak az evan
gélikusok sem az örökös tartományokban, sem minálunk zöld
ágra vergődni. Nemcsak hogy közjogi elismerésre nem jutnak,
(tehetetlenkedésük az országgyűléseken valósággal szánalomra
méltó) de még önmaguk számára sem képesek a konfraternitásokon túlmenő, összefogóbb, országos keretbe tömörülni. Csak
Bocskai ereje és a Habsburg-házban kitört belviszály hozza ezt
meg, — úgy ahogy, — több mint egy nemzedékkel később. Bor
nemiszának lettek volna lehetőségei, de nem tudta azokat k i 
használni, mert nem volt szeme, készsége hozzá. Utolsó éveiben
pedig már amúgy is késő lett volna. Az alkalom visszahozhatat
lanul elmúlott.
A bürokrata főpapok a különféle kancelláriák és kamarák
aktahegyei mögött átvészelték a válságot és — birtokon belül
maradtak.
***
Rejtélyes kérdés egyelőre, hogy miképpen süllyedhetett el
ennek a maga korában annyira kimagasló embernek emléke
szinte közvetlenül a halálával? — Ha élete utolsó éveiben valami
kisiklás történik, azt a polémia feltétlenül kiaknázta volna, ahogy
Pázmány Péter nem is mulasztotta el az Ördögi Kísértetek ten
denciózus felhasználását. De hallgatás az egész volnalon.
Szenczi Molnár Albert említi ugyan, hogy látta postilláját
meg Kulcsárét, Beythéét és Telegdiét, de kivéve Kulcsárét, alig
méltók a többi, hogy újabban kinyomattassanak, mivel hogy
azonközben sok bölcs emberektől deákul és egyéb nyelven sokkal
hasznosb postillák írattattak
s ha az újabb kiadást illetően a
roppant terjedelem miatt igaza is van, mégis csak nehezen ért
hető, hogy az ember és sáfár emléke hogyan tűnhetett így el.
Scultetus Ábrahám nevezetes újévi beszédjében a reformáció első
száz évéről emlékezve, a magyar reformátorok közt említi Sztárait, Szegedi Kist, Thuri Pált, Károli Gáspárt, Meliust, Hello1
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Postilla Scultetica (Oppenheim 1617.) Előszava. — L. Dézsi L . : SzM . A. naplója, levelezése és irományai 76. 1.
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poeus Bálintot, Scaritza Mátét, Félegyházi Tamást, Tolnai Fabri
cius Tamást, — de Bornemiszáról egyetlen szava sincs, pedig in
formátora Molnár Albert éppen mátyusföldi származású és Bor
nemisza halálakor már tíz esztendős volt.
Bizonyára lutheránussága okozta az újból előretörő kálvi
nizmusnak hallgatását, (mégsem lehetett helvét színűre festeni,,
mint Sztárait, Huszár Gált, Sibolti Demetert, Alvinczi Pétert, stb.)
— az evangélikusok meg talán liturgiái purizmusa, vagy az
Ördögi Kísértetek miatt hallgattak róla.
Tény az, hogy jelenlegi forrásismereteink szerint Bor
nemisza emlékének Balduinus Phosphorusától eltekintve (1..
Függelék) úgyszólván nyoma vész az egész protestantizmuson)
belül is.
Ember Pál, Haynóczi Dániel, Bod Péter, meg a felvilágoso
dás egyháztörténészei több-kevesebb szóval számbaveszik ugyan
könyvei alapján, de híre tulajdonképen csak a múlt század iro
dalomtörténészei nyomán kél újból életre, akik Elektrája, éne
keskönyve s néhány éneke miatt teszik bibliográfiai nyilvántartá
suk tárgyává. Az újabb egyháztörténetírás is kezd vele foglal
kozni (Thury Etele, Kiss Áron), azután az etnográfia és művelő
déstörténet is felösmeri az Ördögi Kisértetek érdekességét. Je
lentősége egyre kiteljesedőbb értékelésének két legutolsó állo
mása Pintér Jenő nagy irodalomtörténete, amely már elég bőven
foglalkozik vele, és Szekfű Gyula Magyar Története, amely
találóan mondja (Heltai Gáspárral együtt) a XVI. század kultúrembere típusának.
1

***
Bornemisza Péter — Telegdi Miklós és Melius Péter — Dá
vid Ferenc jelölik a X V I . sz. második fele magyarországi szelle
mi életének alapvető ütközési pontjait. Bornemisza teljesen le
kötötte a katolicizmus erőit és szabaddá tette Melius hátát, hogy
megküzdhessen a keleti végek ultrakeresztyén mozgalmával.
De Bornemisza több az egyháztörténet sakkfigurájánál.
Korának egyik legérdekesebb és legvonzóbb egyénisége, a nem1

Szenczi Molnár levelezése tele van erre vonatkozó adattal. Pl. Szijj á r t ó L u k á c s levele 1596 ápr. 7-én Szenczről: In his nostris regionibus
maxima est cavillatio de coena Domini inter confessionem Augustanam
et Calvinianam. — M é g Bornemisza régi oskolamestere és M á c s é d r a k i b o 
csátott p r é d i k á t o r a , Lethenyei Pál is szenczi pap k o r á b a n kálvinistának
bizonyul, amiért Thurzó Szaniszló 1594-ben el is bocsátja v á r o s á b ó l .
(Dézsi i . m. 97. 1.)

zeti léleknek és hivatástudatnak legjelentősebb tüköré. Művelt
sége a legkiválóbb humanisták műveltségével vetekedő, azonban
azoknak önmagáért való statikus tudóssága helyett nagy célgon
dolatnak dinamikus szolgálatában. Vérmérsékletében is törzsökös
magyar a szónak típusjelölő teljességében. A magyar múltnak
kimagasló alakjai közül kevés van, aki annyira Isten eszközének
tudná magát, mint ő és életenergiáját annyira a vele való közös
ségből merítené. — A keresztyén magyarság felekezeti hovatar
tozásra való tekintet nélkül hitből élő legnagyobbjai közé iktat
hatja s épülhet példaadásán. Közelebbről pedig a magyar evan
gélikusság vele háríthatja el leginkább a gyökértelenség vádját
és benne találhat legbőségesebb forrást reformátori theológiáj á n a k megújhodása számára.

E tanulmány szerzője pedig köszöni Bornemiszának legmegilletődöttebb és legelmélyültebb óráit, amelyeket e nagy magyar
szellemiség életének és munkásságának feltárására fordíthatott.

FÜGGELÉK,
I. Kronológia.
II. Családfák.
III. Levelek.
IV. Énekek.
V. Szemelvények.
VI. A Bornemisza irodalom.
VII. Névmutató.

KRONOLÓGIA.
1535 február 22

Bornemisza Péter születése Pesten, ahol vagyonos szü
leinek tulajdon háza volt.

1538 november

Balassi A n d r á s születése Almáson.

1541 június 13

Rogendorf
éjjeli rajtütése és kudarca
Bornemisza Tamás veszteségei.

Budán.

1541 szeptember 2 Budát,
szeptember 8 Pestet megszáilja

a

török.

Árván, udvarban nevelkedik.
Kálmáncsai (Sánta) Mártont ismerte gyermekkorában.
(Ez
Beregszászon,
Munkácson,
Sátoraljaúj
helyen,
Mezőtúron
és 1551-től
Debrecenben
működött.)
1546 február 18

Luther

1548 április 2

Balassi István születése.

1548

Czeczei L é n á r t k a p i t á n y Kassán egy diák fejét

Márton

1551 december 17 Martinuzzi
1552 június 14

halála

György

Kassa Ferdinánd

1552 szeptember 9
október 18
Eger

ostroma,

véteti.

megöletése.
kezére

Dobó

MIKLÓS

Eislebenben.

jut.
István.

1553

OLÁH
érsek.

egri

1553

Diák Kassán.
fogva.

1554 március 1

Nádasdi T a m á s nádor.

Kalandja

püspökből
Feledi

Lestárral.

1554 október 20

Balassi Bálint születése Zólyomban.

1555

HUSZÁR
templomban
tagjaival.

GÁL
hitvitája
a pozsonyi

esztergomi

a
és győri

Két hétig

magyaróvári
káptalan

1556 január

Tinódi Sebestyén halála S á r v á r t .

1556 óta

OLÁH

1556?

Gonosz hír támad felőle, kiből Isten nagy nemesen
kitisztítja, de fogság alatt.

1556—1563?

Nyolc évi tanulmányúton csak nyolc forinttal Német
es Olaszországban. (Ebből kimutatható Bécs, Velence,
Pádua.)

1557

Thurzó
Ferenc
nyitrai
püspök
lesz
és megnősül.
Utóda
Bornemisza
erdélyi
püspök.
— VERANCSICS
egri
püspök.

MIKLÓS

üldözi

a

reformációt.

lutheránus
Pál
ANTAL

1557- -58

TELEGDI

MIKLÓS

1557 október 26

HUSZÁR
üldözéseiről.

GÁL

1557 december

Kálmáncsai

1558 április vége

HUSZÁR
GÁL:
Az Ür Jézus
Krisztusnak
szent
vacsorájáról,
kín
szenvedéséről
és
dicsőséges
feltámadásáról
való
prédi
kációk.
Magyaróvár.
Miksa főhercegnek
ajánlva.

1558 május 7

OLÁH
MIKLÓS
esztergomi
érsek
pápai
meg
erősítése.
Bécsi diákságában Nádasdi Tamás nádor tengeti.

1558 június

Az Elektra megjelenése Bécsben Hoffhalternél. Perneszich Györgynek ajánlva.

1558

TELEGDI
batban

1558 szeptember 16 OL ÁH
lyom
fogadja
1558 november 1
?

a krakkói
levele

Márton

egyetemen.

Bullingerhez
halála

Debrecenben.

MIKLÓS-t
OLÁH
pappá
szenteli.

érsek

cikkelyeit
200-nál
több
es
Bars-megyei
lelkész
el
Znióváralján.

OLÁH
Ferdinánd
HUSZÁR
GÁLT
a
Bécsi szállásán prédikál.

OLÁH

Nagyszom
Nyitra-,
és

Zo
tanuló

parancsával
eltiltja
könyvnyomtatástól.

OLÁH érsek, VERANCSICS ANTAL egri és Bornemisza
Pál nyitrai püspökök reá gyülekeznek, maguk és csá
szár elé idézik.
1559 ctug. 28?

Távozik Bécsből.

1559

Melanchthon
készt
üldözött

1559

HUSZÁR
GÁL
kinyomtatja
Az igaz
ság
ti kör ét Sztárai
tói
Magyaróvár
mec-, Körmöc- és Besztercebánya
tanácsainak

1559 szeptember 20 Izabella

szerint
több
el OLÁH

királyné

mint
300
MIKLÓS.

ev.

lel
pap
t. Selajánlva.

halála.

GÁL
kinyomatja
Bullinger:
Ins1559 november 15 HUSZÁR
titutio
christanac
f idei
adoppressas
Hungariac
ecciesias
c. munkáját
Magyar
óvári.
Pfauser J. Sebestyénnek
ajánlva.
1560 február 1

Bornemisza „Cum filiolo Zacharia et A" Kassára köl
tözik.

1560 március 20

HUSZÁR
Kassán

GÁL-t
Magyaróvárról
prédikátornak.

1560 március

Perneszich György halála Sárvárt.

1560 április 19

Melanchthon

1560 április 23

OLÁH
batban.

Fülöp

MIKLÓS

1560 október elején VERANCSICS

első
elfogatja

telepszik

halála

beiktatják

Wittenbergben.

zsinatja
HUSZÁR

Nagyszom
GÁL-t.

1560 november

12 jezsuita

1560 december 27

„Liberavi D. Gallum." HUSZÁR GÁL szökése Kassáról
Debrecenbe.

1561 január 25

TELEGDI

esztergomi

Nagyszombatba.

kanonok.

A jezsuiták
átveszik
a nagy szombati
isko
lát.
— TELEGDI
akkor
igazgató.
Házat
ajándékoz
nekik.
Seidel
János
jezsuita
hit
szónok
TELEGDI-t
gyakran
támadja
a szó
székről.
1561 második
felében

Bornemisza „diák" magyar kalendáriumot
1562-re Hoffhalter Rafaelnál Bécsben.

1562 január 1

Balassi Menyhárt
Ferdinándhoz.

1562 február 14

Az Ar an Tamás
hamis
sínek...
meghamisítás
nyomása.

1562 február 26

OLÁH
ressé

1562

Seidel
Utóda

nyíltan

átpártol

János

Zsigmondtól

és eretnek
i.
HUSZÁR

MIKLÓS
TELEGDl-t
nevezi
ki.
jezsuitát
Haller

nyomtat

tévelgéGÁL

zólyomi

főespe-

N agy

leváltják

szombaton.

Ádám.

1562 június 2

Nádasdi Tamás n á d o r

1562

TELEGDI
nyomatja

lefordítja
Hoffhalternél

1562 október 31

HUSZÁR

GÁL

halála.
Canisius
Bécsben.

kátéját

Komáromban

és ki

prédikátor.

1563 szeptember 8 Miksa koronázása Pozsonyban.
1564

Bornemisza prédikátor
lyomban.

1564 április 21

Ferdinád

1564 április 23

OLÁH
natja.

1564

Két fő püspökök császár elé idéztetik Zólyomból.
Vádak: 1. Oltárrontás, eretnekség. 2. Házas. 3. Papsá
gát nem tőlük vette. 4. Ürvacsorát kenyérrel szolgál
tatja.

1564 május 10

IX. Pius
latáról

1564 július 25

Ferdinánd

1564

OLÁH
érsek
kinevezi
bati
hitszónokká
és

1564 augusztus 23 OLÁH
eretnek

Miksára
érsek

pápa
Bécsbe

Balassi János

ruházza
(negyedik?)

udvaránál Zó-

a hatalmat.
nagyszombati

zsi

engedélye
a kehely
érkezik.

haszná

halála.

tiltakozik
papok

TELEGDl-t
plébánossá.

nagyszom

a nagyszombati
működése
ellen.

tanácsnál

1564 szeptember 3 Balassi Menyhért családja erdélyi fogságba esik.
1564

TELEGDI ügye Eibl Gáspár fiával.

1564 december

Schwendi Lázár Miksa

1565 január 28

Miksa
szombati

1565 június 6
1565
1565 október 26

szolgálatába

tiltakozik
tartózkodása

lép.

HUSZÁR

GÁL
ellen.

nagy-

Miksa elfogatja Báthory Istvánt a követi jog
megsérté
sével.
OLÁH
Seidelius
János
jezsuitát
Pozsonyba
helyezi
az eretnekség
el
nyomására.
Kötzler kereskedő levele N ü r n b e r g b ő l Balassi Jánoshoz,
fiának (Bálint!) és Zsigának megérkezéséről stb.

1566 május

OLÁH

papnevelőt

1566 szept. 1 és 8 Gyula és Szigetvár
1567 július (4)
1567

alapít

N agy

Báthory
István
kiszabadul
bécsi fogságából
Balassi
Menyhért családjának szabadonbocsátása fejébe.
Bornemisza éneke Isten városáról. Zólyom.

1567 április

Tűzvész Nagyszombatban.
leég
és
megszűnik.

1567

Seideliust
kizárják
a
jezsuita
Egyelőre
nincs
több
jezsuita
gon.
OLÁH
MIKLÓS
halála.

1568 január 14
1568 január 27

szombatban.

elesnek.

Schwendi
Lázár
(Egri
Lukács
ellen.)

A

jezsuita

elnököl
és
az

kollégium
rendből.
Magyarorszá

a kassai

zsinaton.
antitrinitáriusok

1568 február 17

Drinápolyi

1568

Dudich
András
ban meg házasod

béke.

1568

Salm Anna Mária Ludmilla grófnő születése.

1568 június 29

Schwendi

Lázár

pécsi
i k.

püspök

elhagyja

Lengyelország

Magyarországot.

1568 augusztus 18 Miksa
„Religionskoncessiorí'-ja
riai
rendek
szá
mára.

az

alsóauszt

1568 november

Balassi János lemond a zólyomi k a p i t á n y s á g r ó l .

1568 december—
1569 szeptember

Chytraeus
Dávid
első
ausztriai
dása.
(Győrbe is ellátogat Salm
Ecchiushoz.)

1569 január 6—
Chytraeus
augusztus 16 ágendát
1569 február 7
1569 angusztus—
október

Dávid
Miksa
szer
készt.

hívására

tartózkoAusztriában

Balassi István esküvője özv. Gúthy O r s z á g h Kristófné
Zrínyi Ilonával.
Pozsonyi országgyűlés.
Bornemisza ezen Balassi tilalma ellenére nyilvánosan prédikál.

1569 szept. 20

Bornemisza levele Pozsonyból a nagyszombati tanács
hoz, amelyben segítséget kér postillája kinyomatásához. „300 árkuson vagyon."

1569 október 12

Balassi Jánost és Dobó Istvánt a Kenderesi-féle
sítások alapján elfogják.

1569 október 18

VERANCSICS

1569 november 21 Komédia
1569

Haller
hitre

ANTAL

esztergomi

Balassi M e n y h é r t

Ádám
tér és

érsek.

áruitatásáról.

Abrudbánya.

jezsuita
Prágában
megnősül.

evangélikus

1570 március 9

Balassi János szökése a pozsonyi fogságból.

1570

Haller
hatással

Ádám

1570 április 16

A Fekete

Ember

volt
prédikál.
hadának

jezsuita
veresége

hami

Bécsben

nagy

Balaszentmiklósnál.

1570 augusztus 16 Károly főherceg rendelete, hogy Balassiék Újváron
maradt ingóságaikat elvihetik és a Pozsonyban bilin
csekben maradt fiúk (Bálint!) szabadon bocsáttassék.
1570 szeptember 11 B r e n z

János

halála

Stuttgartban.

I570I7I

Bornemisza Galgócon Salm Julius védelmében.

1571 január 1

Károly
főherceg
TELEGDI
MIKLÓS
Garay
Márton
minden
javait
sorozatos
mány hamisítás
gyanúja
miatt
zár
alá
lyezteti.

1571 február 13 és
május 4
Szigorított

hasonló

1571 január eleje

Enyingi

1571 március 2

VERANCSICS
tei, galgóci

értelmű

rendeletek.

T ö r ö k Ferenc halála.
és

levele
Salm Júliushoz
a
semp
szenei
tized
tárgyában.

1571 május 14

Salm Ecchiusné Pernstein Katalin halála.
Temetésén Bornemisza prédikál.

1571 május 25

Báthory

1571 június

Chytraeus
tózkodása.

1571 július 4

VERANCSICS
elnézést
kérő
Júliushoz
a szenei
erőszakos
miatt.
VERANCSICS
tiltakozó
levele
noshoz
a dézsma
tb.

levele

VERANCSICS
hez a dézsma

Thurzó

1571 július 28
1571 július 30

István

erdélyi
Dávid

fejedelem.
második

tiltakozó
tb.

alsóausztriai

levele

tar
Salm
tizedszedés

Balassi

Já
Elek

1571 szeptember 19VERANCSICS
tiltakozik
a nagy
nácsnál
eretnekek
keresztelése,
és iskolatartása
ellen.

szombati

1571 december 18

Bornemiszá-

1572 január

1?

és
ok
he

VERANCSICS
elutasító
levele
hoz,
aki
Galgocziensi Hereticus.
Bornemisza semptei

prédikátor. Elődje

Tuba

Mihály.

1572 február 4

VERANCSICS
levele
papjának
e1űzetése

1572 február 4
1572 február

VERANCSICS
levele
Salm Ecchiushoz
a har
madéve
visszatartott
komáromi
dézsma
tb.
TELEGDI
rehabilitációja
még mindig
húzó
dik.
— Verancsics
káptalani
nagypréposttá
nevezi
ki.

1572

„Causa Fiscalis" Bornemisza ellen.

1572

Beteg lelkeknek való füves kertecske. Krakkó.

1572 március 23

Balassi J á n o s kegyelmet

1572

Nagy éhínség,

1572 június 24
VERANCSICS
1572 július 27 és VERANCSICS
augusztus 12 hez a dézsma
1572 augusztus 3

Salm Júliushoz
érdekében.

ta
temetése

eretnek

nyer.

drágaság.
királyi
tiltakozó
tb.

helytartó.
levelei
Thurzó

Miksa
rendelete
Bécsből
Verancsics
panaszára
az
mek
tb.

Salm
egyházi

ElekJúliushoz
jövedel

1572 augusztus 24 Párizsi
vérnász.
(Szt. Bertalan éj)
1572 szept. 25
Balassi Bálint Rudolf k o r o n á z á s á n Pozsonyban juhász
táncot j á r .

1572 december 15 Melius

Péter

halála

Debrecenben.

1573 január 15

VERANCSICS
nagyszombati

1573 január 28

VERANCSICS
hoz,
amiért
a magyar
kálni.

1573 február 1

TELEGDI
a

1573 március 2

VERANCSICS
sürgeti,
Dávid
adulescens,
aki
lát tart
fenn,
onnan

1573 márciusi 1

HUSZÁR GÁL komjáti lelkész Gímes várában kereszteli
F o r g á c h Imre leányát.

1573 június 15

VERANCSICS
halála.
telt
püspök
van
az
György
és Bornemisza

1573 február

Utolsó fennmaradt levél Balassi Jánosné
nától.

9

1573 október 1

„békéltetése"
polgárok

TELEGDI
közt.

és

a

tiltakozó
levele
Salm
Július
a galgóci
ferences
kolostorban
„sakramen
táriust"
engedik
prédi

Verancsics
teljes
főegyházmegyében.

jogú

helyettese

hogy
Huszár
Gál
N agy szombaton
eltávolíttassék.

(Már csak
országban:
Pál.)

két

fia,
isko

felszen
Draskovics
Sulyok An

A Postilla I . k ö t e t e Komjáti-Sempte. „Sok h á n k ó d á s s a l "
Salm Julius és felesége T h u r z ó Erzsébetnek ajánlva.
Bornemisza felesége P o l t á r i Soós János zólyomi a l 
ispán testvére. —• Balassi J á n o s n é már nem él.

1573 november 29 Salm Juliusné T h u r z ó Erzsébet halála.
1573
1573 december—
1574 tavasz

Nagy árvíz a Dunaközén

1574 április 11

Beythe

1574 április 24

Bornemisza P é t e r superintendens ajánlólevele
roni tanácshoz Beythe István részére.

1574 május 12

Kulcsár
György:
Postilla.
Bánffy Miklósnak ajánlva.
Boszorkányégetések
Pozsonyban.
C h y t aeu s Dávid
Stríriából
sóausztriában.

1574
1574 június

Chytraeus

Dávid
István

magyar

és a Morva

felén.

Stíriában.
prédikátor

Sopronban.
a

Alsó

jövet

sop
Lindva.

ismét

A !-

1574 július 7

Salm Ecchius gróf halála G y ő r ö t t . Temetése

1574 július 25

A Postilla I I . k ö t e t e Semptén. Bánffy Lászlóné Somi
Borbálának ajánlva.
Kékköt, Divényt, Somoskőt,
stb. elfoglalja a török.

1574 július

Bécsben.

1574

Szikszai
Hellopoeus
mus.
Debrecen.
„Az
szenteknek" ajánlva.

Bálint:
Rövid
Katechis
egri anyaszentegyházban v a l ó

1574

Szikszai
Hellopoeus
Bálint:
Az mi
keresz
tyéni
hit önknek
és vallásonknak
három
f ü ar tikul
ás ár ól. Debrecen. Gúthi O r s z á g h Bor
bála, özv. Enyingi T ö r ö k Istvánné, özv. „gróf E c k n é nek ajánlva.
Philippovich
Ferenc
csazmai
prépost,
zág
rábi
kanonok
török
fogságba
esik
és
moha
medán
hitre
tér.
;<

1574

.

Salm Julius gróf
nővel.

esküvője

Dietrichstein

Anna

báró

1574 október 6

HUSZÁR
G Á . L : A keresztyéni
való
isteni
dicséretek
és imádságok.

1574 október 14

HUSZÁR
GÁL
Pápára
költözik.
Bornemisza felesége halála.
Károlyi
Péter:
A halálról,
feltámadásról
és az örök
életről.
Debrecen. — B á t h o r y Kristóf né
Bocskay Erzsébetnek,
Sulyok
Krisztina
leányának
ajánlva.
Szikszai
Hellopoeus
Bálint
halála.

1575

1575 március 3

gyülekezetben
Komjáti.

1575 április 2

A Postilla III. kötete Semptén. Balassi Andrásnak
neje Méray Annának ajánlva.

1575

Az alsóausztriai
ban oratóriumot
nek
meghívják

1575 július

A turóci
nácsához

1575 augusztus 31 Mosóczy
kamarának,

rendek
a bécsi
rendeznek
be és
Opitz
Józsuát.

nemesség
TELEGDI

Land

és

hau slelkészük

levele
Selmecbánya
ta
zaklatásai
tárgyában.

Zakariás
hogy

püspök
koplal.

írja

a

pozsonyi

1575

TELEGDI
elfogat
három
prédikátort
és
es
küvel
fogadtatja
velük,
hogy
elállnak
az
igehirdetéstől.
1575 október 23
HUSZÁR
GÁL halála
Pápán.
Bornemisza bejár prédikálni Nagyszombatba Balassi
János házához.
1575 december 14 Báthory Istvánt lengyel királlyá
kiáltják.
1576 január

Az országgyűlés tárgyalja Telegdi és Bornemisza, Ba
lassi János magatartását.

1576 február

SIBOLTI

1576 február 21

Az
alsó ausztriai
BOLTI
i gaz hitű
Károlyi
Péter

1576 április
1576 május 12

TELEGDI
ispitályi

DEMETER

levele
eretnek

Nagyszombatban.
rendek

bizonyítványa
lutheránusságáról.

SI

Gergely
pápához
prédikátorról.

az

halála.
XIII.

1576 július 1 1
SIBOLTI-t
ordinálják
1576 március 5,
április 2,
szept. 14, 28,
október 1,
nov. 9, 10,
Tiltó
rendeletek
1577 február 4,
működése
ellen.
március 10,16
ápr. 9, 16, 30
december 10,
1578 február 5
1576 október 12
Miksa halála

Wittenbergben.

Sibolti

nagyszombati

1576

Nagy döghalál. Az október
16-ra összehívott
gyűlést
emiatt nem lehet
megtartani.
Bornemisza Peti halála.

1577 május 6

Balassi János halála Vágbesztercén. T e m e t é s e

ország

Hybbén.

1577 május 6

Rudolf
gélikus

1577 május

A Formula
Concordiae
végső
fogalmazása
Ber génben
Magdeburg
mellett.
Chemnitz
Márton,
Chytraeus
Dávid
stb.
közreműkö
désév eh
A „Négy Könyvecske" első három része Semptén. Ajánl
va ifj. Balassi Menyhértnek, Balassi István és néhai
Zrínyi Ilona fiának.

1577 pünkösd
(május 18)

Bécsben

betiltja
a nyilvános
vallásgyakorlatot.

evan

1577 június 1
1577 Szent Jakab
napja (jún.
25) után

TELEGDI:

1577 augusztus 4

A „Négy Könyvecske" IV. része Semptén. Ajánlva Ung
nád Anna Máriának, Ungnád Kristóf és Losonczi Anna
leányának.
Oskolamesterét Lethenyei Pált Mácsédra bocsátja.
„Rudolfus császárt az ördögök szolgák képében
kisérik."

1577

Postilla

I . rész.

Apffl-ná!

Bécsben.

Bornemiszának négy gyermeke, két szolgája
hata megélede.

mégha!;

1578 január 2

Fő fő népekkel menyegzőn. — „Telegdi büdös bora."

1578 január

Ungnád
császári követet
nem akarja a Porta
haza
bocsátani.
Pozsonyi
országgyűlés.
Bornemisza vígan oszto
gatja a „Fejtegetés" című vitairatát. A rendek
heve
sen
követelik
a szabad
vallásgyakorlatot.

1578 február 4—
április 13
1578 február ?
1578

1578

}

hl BOLT I távozása
Nagyszombatból.
TELEGDI
felállítja
N agy szombatban
házában
a bécsi
jezsuitáktól
1000
megvett
nyomdáját.
Grác,
Judenburg,
Klagenfurt
és Laib
stíriai
és karantán
rendek
nyomására
vános
és szabad
v aliásgy
akorlatra
jogot
Károly
főhercegtől.

saj át
forinton
ach a
nyil
nyer

1578

Bánffy

1578 pünkösd
(ápr. 19)

A Postilla IV. része Semptén. T ö r ö k Istvánnak, néhai
Török Ferenc és özv. Salm Ecchiusné Gúthy Országh
Borbála fiának ajánlva.

1578 Úr napja
(ápr. 30)
1578 május 12
1578 nyarán
1578 július 11

Nagy
zódik

1578 augusztus 4

Lászlóné Somi Borbála halála Beckón.

körmenet
a katolikus

Bécsben.

Ausztriában
visszahatás.

foko

A budai lőportorony
robbanása, a vár pusztulása.
Perneszi András követsége, „búcsúadása."
Rudolf
halálbüntetés
terhe
mellett
kitiltja
Opitz
Józsuát
és társait
mindkét
Ausztriá
ból
Különlenyomat: Az Isten irgalmasságáról. Semptén.
Választott bíróság harmadnapos tanácskozása Salm J u 
lius elnöklete alatt az Ördögi Kísértetek miatt. — Tren
csén, Galgóc, Szempc, Bazin, Szentgyörgy, Mácséd
papjaival.

1578 szeptember? Hátrahívás, annak visszavonása,
Balassi Istvánhoz.

menekülés

Detrekőre

1578 október 1

Vizir Szokolli

Musztafa budai pasa

1578 október 7

TELEGDI:

Postilla

1579 január

Végső elűzetése Semptéről?

1?

pécsi

megfojtatása.

rész

Nagyszombat.

1579 február 6

Rudolf

1579 február 8

Rudolf
rendelete
a
kül
működő
nyomdák

1579 február 22

A Postilla V. kötete Sempte, Detrekő. Ajánlva Ungnád
Kristóf és neje Losonczi Annának.

1579 február 23

Bornemiszát vacsora közben Bécsben elfogják.
Három fogházban Neubeck Gáspár bécsi püspök
talmában.

1579 márc.

TELEGDl-t

II.

püspökké

császári

nevezi

ki.

engedély
bezárásáról.

nél

ha

± 16 Szökés a fogházból ablakon át.

1579 március 19
1579 márciustól
máj. köz.-ig

Alsóausztriai
vállási
kérdés

tartomány
előtérben.

gyűlés

Bécsben.

A

Beckó várában rejtőzik Bánffy László védelmében.

1579 niájus + 15

Ismét Detrekőn.
Az Ördögi Kísértetek külön kiadása latin és magyar
előszóval.

1579 május 15

XIII.
ségét.

1579 július 19

A bécsi
polgárság
vallásgyakorlat

1579

Félegyházi
Tamás:
nek részeiről
való
bestyénnek ajánlva.

Gergely
megerősíti
TE LE G DI császári

TELEGDI
titkos

püspök
tanácsos.

nagy
tüntetése
érdekében.

a

Az keresztyén
tanítás
Debrecen.

szabad

igaz
hit
Thököli Se

1579

Naptár Detrekőn 1580-ra.

1579

Kulcsár

1579 október 23

Perneszi
András
választétele.
Felsőlindva,
Nagy
szombat.
Balassi István esküvője Devecseri Choron Annával.

1580 január 5

György:

Postilla.

2. kiadás.

Bártfa.

1580 február 18

Bornemisza levele Máriássy Pálhoz. Felesége még Vá
mosújfaluban. A bibliafordítás terve.

1580

TELEGDI:

Postilla

15S0

TELEGDI:
szombat.

Ordinarium

1580

TELEGDI
MIKLÓS
Felelete
ter Fejtegetés
című
könyvére.

1580

Félegyházi
Tamás:
„Tanítás"
2. bővített
adás.
Debrecen. A debreceni tanácsnak ajánlva.

III.

rész.

Nagyszombat.

officiiDivini.

Nagy

Bornemisza
Pé
Nagyszombat.

1580

ki

Beteg
lelkeknek
való
füves
kertecske.
2. ki
adás.
Bártfa.
1580 november 26 Salm Miklós gróf halála Nagykanizsán. Temetése
Bécsben.
1580I82
Epistolák és evangéliumok. Detrekő. Farinola Valentin
. ajánlja Bornemisza nevében özv. Krusith Jánosné
Pálffy Katalinnak.
755/ szeptember 21 Manskovit naptára 1582-re. Detrekő.

1582 május

Ernő
kat.

1582 június 24

Énekek három rendben. Detrekő. Balassi Istvánné Cso
ron Annának ajánlva.
A pápai
nuncius
kinevezi
TELEGDl-t
érseki
helytart
óv á.
Agendarius
(Telegdi).
Nagyszombat.

1582
1583 augusztus 3

főherceg
(Házkutatás

üldözi
a bécsi
eretnek
könyvek

1583

Félegyházi
tett
kiadás.

1583 október 20

Kiesi

1583 nov. végén

Bánffy László halála.

1584 március 12

Rueber János felsőmagyarországi

1584 március 25

Prédikációk az egész esztendő által. Detrekő, Rárbok.
Balassi Istvánnak ajánlva.

1384

március—
fin. között

1584 június

25

Tamás:
„Tanítás".
Debrecen.

evangélikuso
után.)

Menyhért

katolizál

3. újból

ja

bőví

Vöröskőt.
kapitány

halála.

Bornemisza Péter halála. Temetése Széleskúton.
(Mantskovit)

GDI
1584 augusztus 14 TELE
kap, amely
kül működő

Vigasztaló

könyvecske.

nyomdája
császári
egyben
betiltja
az
nyomdákat.

Detrekő.

privilégiumot
engedély
nél

1584 augusztus 20 (Telegdi—Mosóczy)
Corpus
Juris
Hungarici
Nagyszombat.
1584
SIBOLTI
DEMETER:
Lelki
harc.
Detrekő.
özv. Bornemiszáné Gyótay Erzsébet levele Galgócról
Máriássy Pálhoz könyvek eladása és török fogságba
1585 február 10
esett bátyja érdekében.
Ky r messer
Pál:
Confessio
Fidei
de
vera
aeterna
Deitate
Domini
Jesu
Christi.
Typis
1585
Valent.
Mantskovit.
Galgóc.
(Elveszett.)
M antskovit
— Rauscher:
Az
keresztyéni
tu
1585
domány
fő ágairól.
Galgóc. Salm Anna grófnőnek
ajánlva.
1586 január 16
Felegy
házi
Tamás
halála
Debrecenben.
János
halála
Galgócon.
1586 március 13 Fabricius
Salm Juliusné Dietrichstein Anna halála Semptén.
1586 első fele
TELEGDI
MIKLÓS
halála
N agy
szombatban.
1586 április 22
Báthory
István
halála
Grodnóban.
1586 december 13
Máriássy Pál halála Márkusfalván,
1587 január 29
özv. Bornemiszáné levele Rárbokról Máriássy Ferenc
1589 január 19
hez könyvei eladása tárgyában.
1589 február 1

A Biblia
ban.

1589 február 17

SIBOLTI

halála

Győrött.

1590 március 4

Balassi István halála. Temetése

Széleskúton.

1594 május 30

Balassi Bálint halála Esztergomban. T e m e t é s e Hybbén.
Gyótay Erzsébet levele Galgócról Máriássy Ferenchez
könyvei eladása tárgyában.
Salm Julius gróf halála Bécsben.

1595 február
1595 július 2

28

nyomtatásának
(Mantskovit!)
DEMETER

kezdete

Vizsoly

CSALÁDFÁK.

A Máriássy-Bornemisza sógorság.
Márkusfalvi Máriássy István

1456. f 1516. április 30. Kapitány és alispán Sárosban, Zemplénben.

X
Q

Bornemisza

Chapy Katalin

J. Bornemisza Gáspár
X Deregnyey Kata (később
Fintai Darholcz Pálné)

f 1573—75.

° T X

i. Bornemisza Kristóf

2) Néney Imre
f + 1585.
3) Csetneky Mihály
t 1588. után

[3 szepesi alispán
2 S Xi) Sighér Anna
^ H> 2) Bertóthy Marg
gj
f 1597.

X Soóvári Soós Imre

3. Klára

X Homonnay Balázs

4. Erzsébet

X Zürchey N.

5. Margit

6. Hedvig

7. Jusztina

xi)i. Bornemisza
János

e

X Polyánkai v. Eszényi

1592.

f -i565.
Gyula
kapitánya

1 Zápolya párti
2 X Nagymihály Zsófia

Anna

Pongrác

noná

l

i 0

öccse ifj.
Bornemisza
_

testvér-

"

Márkusfalvi)
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Bornemisza a nagyszombati t a n á c s n a k .
Az Úristennek kedvet, kegyelmet, szerelmet és örök békességet
az ő egyet
len egy szent Fiának, az mi urunk Jézus Krisztusunknak
általa, kévánom és kérem naponként
ti
kegyelmeteknek.
Tisztelendő
nemes és bizodalmas Uraim. Látja kegyelmetek, mennyi sok
várasokban
és falukban szűkült
meg az Ür Istennek Igéinek
hirde
tése, és látja aztis kegyelmetek,
mennyi álnok mesterséggel
állott
élőnkben
az pokolbeli ördög, hogy sok helyeken ne lenne szabad
csak említeniis.
De miérthogy
az mi Urunk Jézus Krisztus
megron
totta az ördögnek
fejét, akár mint szépelkedjékis,
erőtlen az ő de
reka az fű nékül.
Azért naponként
az ő fölséges hatalmából és bölcseségéböl
eleit veszi min
den álnokságánakis,
és vagy imígy, vagy amúgy, még az kereszt
alattis mind el foltatja az ő szent
Igéjét.
írtam énis egy postillát,
kibe az szokott Evangéliumokat
nagy bűén és
oly nyilván meg magyaráztam,
hogy akár mel falubeli
parasztságis
könnyen
meg értheti, kit azértis míeltem,
hogy csak egy gyermek
olvasásárais
sokan tanulhassanak. Tudom kedig, hogy ott kegyel
metek köztis sokan vadnak, kik az féle tanúságokat
éheznek. De
miérthogy
közönséges
jóra közönséges
segítséget
kéván az Ür Isten,
sok jámborok
ajánlották magokat, nem csak az urak közül és az ne
messég közülis, nímel ötven forinttalis.
Az könnek kedig ki nyom
tatása többre menne ezer forintnál,
mert közel három száz
árkuson
vagyon.
Annak okáért
adák tanácsul,
hogy tü kegyelmeteknekis
könyörgenek
valami
segítségért.
Gondolja meg azért kegyelmetek imez három
dolgot.
Először, hogy a mint az predikátoroktúl
kévánja Ő Fölsége
fáradságokat,
azonképpen
tü kegyelmetektűlis
kéván ily jó dolgokra való
segít
séget.
Másodszor
gondolja meg ígéretétis
ő Fölségének
ti kegyelmetek,
hogy
úgy ígérte áldomását mind vetésünknek,
borunknak, mind
kereske
désünknek,
ha az ő tisztessége
nevekedéséreis
jó sáfárok
leszünk.
Harmadszor gondolja meg kegyelmetek az> sok egyéb-lelki
éhezőketis,
kik
meg köszönik
és imádságokkal
nagy bűén mégis hálálják ti kegyel
meteknek minden jó tettét.
Az könyv itt velem vagyon Posonba. Látta Marthom uramis, az kegyelme
tek atyjafia. Rövid nap oda megyek Zombatba, ott meg láthatja ti
kegyelmetekis.
Most csak azért írok idején, hogy midőn oda kegyel-

metekhez
menendek,
azkorra meg ne késlelne
kegyelmetek,
mert
ott semmit nem késhetem. Ezzel az Ür Istennek ajánlom mind fejen
ként tü kegyelmeteket,
kü az ő Szent Lelkének
általa
igazgattassais
az örök életnek bódogságára ti kegyelmeteket
mind az egész ház nép
pel egyetemben. — Amen.
Datum Posonii 22. Septembris. Anno D. 1569.
BORNEMISZA
PÉTER
Zoliomba Balassi János
prédikátora.
y

. '

Címzés: Az Ür Istentűi meg áldatott tisztelendő
nemes uraimnak az Nagy
Szombati bírónak és polgár uraimnak. Énnékem
szerelmes és bizo
dalmas uraimnak
adassék.
(Történelmi T á r 1878, 384. 1. A nagyszombati levéltárban gondos k u 
tatással sem sikerült eredetijét megtalálni.)

Verancsics é r s e k B o r n e m i s z á n a k .
Antonius Verantius Archiepiscopus Strigoniensis Petro Abstemio
Galgociensi haeretico.
Occupatus cura imminentium festivitatum
Natalis Domini respondere tibi
et pro tua satisfactione non potui. Est enim, de quibus per litteras
colloquamur, si ea et me dare oporteat, quae petis, et te sic recipére,
ut maiora etiam obtineas, si et ego rite dedero, et tu merito aeeeperis. Cupio enim sie hoc utrumque fieri, ut datum atque aeeeptum beneficium fruetifieet in Domino, amboque Sanctae Catholicae
Matri
Ecclesiae, quam Románam
et universalem Orbis Christiani
nominamus, deferamus; ubera quoque eius uberrima non inviti agnoscamus;
et sic demum non solum illius horreis, sed etiam torcularibus perfrueramur.
Vale.
Tyrnaviae 18. Decembris 1571.
Magyarul:
Verancsics
neknek.

Antal

esztergomi

érsek Bornemisza

Péter galgóci

eret

A küszöbön álló karácsonyi ünnepek gondjaival elfoglalva, sem a ma
gam, sem a te megelégedésedre válaszolni nem tudtam. Van ugyan miről
leveleznünk, ha azt, amit kérsz, nekem így adnom, neked pedig elfogadnod
illenék, hogy nagyobbakat kaphass, ha én is azokat majd a szabályok sze
rint adom és te is kiérdemelve fogod elfogadni. Kívánom ugyanis, legyen
meg m i n d k e t t ő , hogy az adott és elfogadott javadalom (beneficium) gyü
mölcsöt teremjen az Úrban, és mindketten eleget tegyünk a katolikus
anyaszentegyháznak, amelyet rómainak és a k e r e s z t y é n világ egyetemesé
nek neveznek; hogy készségesen elismerjük annak nagy, sőt felette nagy
g a z d a g s á g á t is; így azután nemcsak csűreit, hanem sajtóit is élveznénk.
Maradj egészségben.
Nagyszombat, 1571. december 18.
(Verancsics összes munkái X. k ö t . 354. 1.)

Verancsics Antal Salm Julius g r ó f n a k .
Nem hittük volna, hogy b a r á t s á g u n k olyan fordulóponthoz jut, ahol
Ön a haszon és magánérdek szerint mérlegeli a helyzetet. Ezt is csak akkor
vettük észre, amikor legutoljára ellentét támadt közöttünk a jószágaiból
n e k ü n k j á r ó tized miatt. Hogy ez az Ön eljárása sokaktól miféle és mek
kora dicséretben részesül, majd meg fogja látni. Számunkra, akik m á r két
éven keresztül e tizedünknek a felét engedtük el Önnek, mégis méltányos
és jogos lett volna, hogy ez évben eljuttassa nekünk hiánytalanul az egész
ből kijárót; hogy a k é t kihagyott év terméketlenségét szükségleteink k i 
egészítésével valamennyire helyrehozhassuk a tetemes költségek miatt,
amelyek ránknehezednek az államköltségek (commodo publico) következ
tében. De ha Nagyságod (magnifica dominatio Vestra) mindezeket vala
mennyire mérlegeli, magától is tudta volna Ellenben, ha ú g y szeretett
minket, ahogy hittük: méltatlankodása megmutatja, milyen b a r á t s á g g a l
van irántunk, és bizonyára ilyen a jogtalansága, amelynek fegyverétől ö n 
nek tartózkodnia kellett volna, mert nem érdemeltük meg, hogy bennünket
sértegessen. Ha nem tudtuk Öntől behajtani azt, ami a miénk, hogyan adott
volna nekünk, ha k é r t ü n k volna, abból, ami a sajátja?
Azonkívül, mivel figyelmébe ajánlottuk lelke üdvösségét, lám, elűz
minket birtokairól, mintha csak m e g r o n t ó i lennénk a katolikus vallásnak
5 azokat sem engedi a mi kisebbítésünkre javaiból részesülni, nemcsak min
ket, hanem azt az E g y h á z a t sem, amely egyedül van az íge bizonyságának
b i r t o k á b a n : ugyebár Nagyságos Uraságodtól inkább j ó a k a r a t o t és hálát
érdemeltünk, mint gyűlöletet és j o g t a l a n s á g o k a t ? De ezt is akárhogyan
fogadja tőlünk, lássa az Ür és ítéljen.
M i mégis, — hogy kövessük Istent, mindenek jóltevőjét, aki erőt szo
k o t t adni és napját felhozni az emberek mindkét nemzetségére, várván
mindenek megtérését, hogy üdvözüljenek, — nemde megadtuk annak az
egész tizednek harmadrészét Önnek? De ebben a tisztben is csalódtunk
és hitvány ember számába vétettük; mégha talán vétkeztünk is valamit
ö n ellen, amiről most semmit sem tudunk: Nagyságos Uraságodnak, ne
mességének jó hírneve érdekében a bosszúnak mégsem ezt a nemét kellett
volna alkalmaznia ellenünk. Ami az ö n előkelőségéhez ugyan nem illett,
de nem á r t o t t az a miénknek se ú g y , amint elgondolta. Azt mégis elérte,
hogy nagyon leleplezte magát, és figyelmeztetett minket arra, ezután
mennyire bízhatunk az Ön b a r á t s á g á b a n .
Amely b a r á t s á g r a nem tartjuk magunkat méltatlanoknak sem a sze
mélyes jótulajdonságainkkal elért méltóságaink révén, sem származásunk,
sem őseink családfája révén, akik mind otthon ősi nemességgel bírtak, mind
pedig M a g y a r o r s z á g o n vezető és előkelő hivatalokat t ö l t ö t t e k be.
Ami pedig a vallás ügyét illeti, nem akarunk most erről Nagyságos
Uraságoddal bővebben tárgyalni. Tudjuk ugyanis, hogy Ön felette mélyen
befogadta a Katolikus tan ellenkezőjét. Előkelő férfiú lévén nem könynyen enged bárkinek s nem tágít abból, amiben már hitt. De ha parokusai
és prédikátorai nem is ismernek el minket, nem tisztelnek elöljárójuknak,
b á r a mi egyházmegyénkben laknak; egyszóval ha ők a katholikus vallást
nem is gyakorolják, hanem nyiltan elvetik és támadják: k é r d e m , szabad-e
nekünk a k á r Szent Pál tanítása szerint bármilyen lelki t á p l á l é k o t várni az
ilyenfajta emberektől, akikkel szemben tiltja, hogy az ú t o n köszöntsük és
velük együtt étkezzünk. Azt tanítják az Apostolok Cselekedetei is, hogy
azoknak a könyveit el szokták égetni, akik a különcségeket hajhásszák.
De miféle különcségeket? Mikor ezekhez a meggondolatlanságokhoz a
minden szabadossággal tele képtelenségeket is beleviszik a népbe és azt
részekre bontják, eltántorítják az egységtől, amelyben minket Jézus Krisz
tus keresztsége, szenvedése, vére, halála, neve és tanítása k ö t össze.
A k i k pedig Urunknak az isteni kegyességnek és szeretetnek ezzel a
kötelékével, az egyforma léleknek ajándékával egybekapcsolt és megerő
sített nyáját szétszórják, szétűzik és erőtelenné teszik, hogy tévelygő véle
kedéseikkel annál könnyebben megnyerjék, b á r valójában ő k maguk sem
tudják, meddig mehetnek, milyen tekintélyt, törvényt, vagy milyen üdvös-

s é g e t kell megtartani; hogy milyen bűnt, mely istentelenséget követnek
el, nem kétes, hogy N a g y s á g o s Uraságod jól tudja.
Hiszen ezek, ahogy az egy Mephitis és Lerna annyi H y d r á r a szóró
dott szét, kölcsönös mérgekkel életre-halálra küzdenek egymás között és a
Lélek egységétől valóban igen messzire távoznak el; ú g y ezek is, elhagy
ván azt az Egyházat, amelyet Krisztus alapított és amely mint ahogy az
első is volt, úgy ö r ö k k é is egységes lesz a világ végéig. És akármilyen
bizonyságtétellel iparkodik sokak előtt oly nevetségesen a wittenbergi és
ágostai, még az ősi alapra visszamenő tanítás ajánlólevele hangoztatásával
sem kényszeríthetnek senkit egy valamilyen egységbe tömörülni. Néme
lyeknek közülük jobban tetszenek a saját vélekedéseik, mint másokéi, sőt
m é g azoknál is inkább, amelyek a Szent Apostoloknak és az E g y h á z a t y á 
nak tetszettek. M é g abból az ellentmondó írásértelmezésből sem ismerik
fel tévelygésüket, amelyet a maguk saját élete számára bitorolnak, a he
lyett hogy azt az egyház mérlegelésére hagynák, (amelynek Pál is alá
vetette Evangéliumát), miközben nem lelik az igazságot, amelyet folyton
t é v u t a k o n bolyongva keresnek. „Nem maradván meg azon az úton, amely
egyedül adatott minden Krisztusban hívőnek", ahogy Jeremiás írja és ahogy
Pál felkiált: „Ugyanaz a bölcseség, ugyanaz az indulat legyen bennetek,
de az Ürban!"
Ez pedig a katolikus, szent és üdvözítő tan. Ha ezt a Nagyságos Ura
ságod parochusai vagy egyházi férfiai megismerni, elfogadni akarják és
róla vallást tenni: parancsolja meg, kérem, hogy ismerjenek el minket, tart
sanak elöljárójuknak, ne vonakodjanak hozzánk jönni, számot adván ne^
k ü n k a tanaikról, amiket tanítanak, így végül vagy megtérjenek, vagy el
h a t á r o z z á k , elszánják magukat az evangéliumi igazság útján való helyesebb
é l e t r e ; hogy a jövőben méltóknak ítélhessük őket kezünk rájuktételére,
Krisztus méltán legszentebb és teljességgel szükséges rendelése szerint é s
hogy a mi asztalunknál részt kapjanak, velünk közösségben éljenek és ba
r á t a i n k legyenek, ha majd hallgatnak az Egyházra és pedig a katolikus
és apostolira, nem a wittenbergi vagy ágostaira. Ebben, nevezetesen a
katolikus és apostoli E g y h á z b a n kapott apostoli szolgálatot M á t y á s és
ebben kapott tekintélyt, tiszteletet Máté, Márk, Lukács és J á n o s evangé
liuma. Ehhez hasonlóan adatott ez: „Mondd a gyülekezetnek!" és emez is:
„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent
Lélek titeket p ü s p ö k k é tett, az Isten anyaszentegyházának k o r m á n y 
zására", nem pedig a wittenbergire, nem az ágostaira, sem semmilyen mi
nap születettre, és annak a versenytására, amely redő és szeplő nélkül
való és az igazság oszlopa és erőssége.
E z é r t ennek, ennek vesse alá N a g y s á g o s Uraságod parochusait, adja
ő k e t vissza neki és irányítsa hozzá. í g y végtére elmondja áldását Ábrahám,
Izsák és J á k o b ; minket jókedve szerint szeressen; övéit pedig tartsa viszsza attól, hogy jogtalanul bitorolják azt, ami a mienk. Ezektől mindazt,
ami jogszerint (rite) j á r nekik, nem fogjuk megtagadni, mihelyt méltón
akarnak vele élni. J ó egészséggel legyen!
Pozsonyban, 1572. augusztus 9-én.
(Verancsics összes művei X I . köt. 118. 1.)

Bornemisza a soproni t a n á c s n a k .
Gratiam et pacem a Deo Patre, per Jesum Christum ex animo precamur.
Non parum piis mentibus adfert solacii amplissimi viri, scire sese esse
cives Ecclesiae ac domesticos Dei, superstructos super
fundamentum
Apostolorum
et prophetarum
summo anguíari
lapide- ipso
Jesu
Christo. Quando vero aliter regi non potest Ecclesia quam
verbo,
gaudeo quod complures Christi servos tenetis, et quod inter vos fovetis purum Dei cultum, fidelemque operám datis, ut se vestri cives in
ter Christi septa contineant. Haec vestra sanctissima pietas, dominum

Stephanum
Beythe de Kui, quasi sanctiore vinculo vobis
devinxit.
Quem a multis annis Ecciesiae Dei bene praefuisse, eique ut Semper
prodesset fideiem operám dedisse, non solum ego profiteor,
verum
etiam ante acta vita pulchris elogiis commendat. Quapropter
licet
iam ecciesiae Christi cum summa authoritate insevierit tum in promulgando verbo divino, tum vero in administrandis
sacramentis,
unde
quasi habito examine constet esse idoneum Christi Jesu
ministrum.
Nihilominus, quia ita expetebat, imo oravit ut eidem
testimoniaies
nostras Hieras daremus, eundemque legitime
confirmatum
pronunciaremus. Et nos pro ratione noslri muheris praedictum
dominum
Stephanum
Beythe
pie hucusque
functum
munere
ecclesiastico,
elegimus in verum Filii Dei ministrum, ovicularumque eius legitimum
pastorem,
eundemque tanquam legitime
ordinatum
confirmavimus.
Hoc scripto et aliis literis testimonialibus
simul attestantes eum sacrae
doctrinae scientia esse instructum, sperantes etiam constantem in ea
asserenda se gessurum. Labor autem eius ne inanis sit in domino, vos
una mecum orate. Et virum quem nacti estis agnoscite, et diligite.
Cui si qui proterve maledixerit defendite innocentem:
Non
dubito
quin ita se coram vobis gerat, ut summa eius in doctrina et moribus
pietas, quasi longe spectanda in sublimo efferatur, ut inde ad imitandi Studium multi excitentur. Valete clarissimi domini. Christus spiritu
suo vos gubernet semper. Amen. Actum Semptaviae 24 Április.
Anno
domini 1574.
PETRUS

ABSTEMIUS
superintendens
et servus Jesu Christi,
cuius non est dignus ut solvat
corrigiam
calciamenti.

Címzés: Ciarissimis et praestantissimis
viris dominibus Consuli et Judici
senatuique inclitae civitatis Soproniensis
etc: Dominis et amicis suis
observantia
colend.
J e g y z ő t ő l származó jegyzet: Ungarischer Predicanten
Khundschaiit.
A soproni városi levéltárban; Lad. X I ' . et M . Fase. I . Nr. 32.
Magyarul:
Kegyelmet és békességet k é r ü n k Istentől, a mi Atyánktól a Jézus
Krisztus által. Igen nagy vigasztalást nyújt a kegyes lelkeknek az a tudat,
tiszteletreméltó férfiak, hogy az A n y a s z e n t e g y h á z p o l g á r a i és Isten tulaj
donai, és rá vannak építve az Apostolok és p r ó f é t á k alapjára, a legfőbb
szegeletkőre, m a g á r a Jézus Krisztusra. Mivel pedig az Anyaszentegyház
egyedül az igével kormányozható, örülök annak, hogy Krisztusnak t ö b b
szolgáját t a r t j á t o k , és hogy a tiszta istentiszteletet ápoljátok magatok
k ö z ö t t , és hűségesen fáradoztok azon, hogy a p o l g á r a i t o k megmaradjanak
Krisztus aklában. Ez a t i legszentebb k e g y e s s é g t e k mintegy ünnepélyesebb
kapoccsal h o z z á t o k k ö t ö t t e Kűi-i Beythe István urat. Hogy hosszú évek ó t a
önzetlenül vezette Isten Anyaszentegyházát, s annak mindig használt és
é r t e hűségesen fáradozott, azt nemcsak én bizonyítom, hanem ezelőtt
k o c k á r a tett élete is ékesszóló beszéddel ajánlja. Jóilehet így most m á r a

legnagyobb (súllyal) tekintéllyel van hozzáforrva Krisztus Anyaszentegy
házához, mind az isteni íge hirdetésében, mind pedig a szentségek kiszol
gáltatásában, ezzel mintegy bizonyítványt szerzett ahhoz, hogy alkalmas
szolgája Jézus Krisztusnak. Mindazonáltal, mivel ú g y óhajtotta, sőt egye
nesen megkért, hogy adjunk s z á m á r a tanúskodó levelet a m i részünkről
és hogy jelentsük k i az ő törvényes megerősítését, m i ezért tisztünkből
kifolyólag a fentnevezett Beythe István urat, a k i mindeddig hívségesen
szolgált egyházi tisztében, Isten Fiának igaz szolgálójává választottuk, é s
bizonyítjuk, hogy ő nyájának törvényes pásztora és erre törvényesen ordináltatott. Ezzel az írással és egyéb bizonyságtevő levelekkel egyben amel
lett tanúskodunk, hogy a szent tanban nagy tudással művelte k i m a g á t és
reméljük, hogy annak á t p l á n t á l á s á b a n állhatatosan fog szorgalmatoskodni.
Imádkozzatok velem együtt azért, hogy az ő munkálkodása az Úrban ne
legyen hiábavaló. És ismerjétek és szeressétek meg azt a' férfiút, akit kap
tatok. Ha valaki orcátlanul rágalmazná, védjétek meg, mert á r t a t l a n :
Bizonyos vagyok benne, ú g y viseli m a g á t közöttetek, hogy n a g y f o k ú jár
tassága a tudományban és kegyessége az elkölcsökben olyan magasra
emeli, ahonnan messzire kell látszania, hogy sokan felbuzduljanak arra,
hogy igyekezzenek ő t követni. Isten veletek, neves urak. Krisztus vezé
reljen titeket a Szent Lelkével minden időben. Ámen.
Április 24-én, az Ür 1574. esztendejében.
BORNEMISZA
PÉTER
superintendens és Jézus Krisztus szolgája,
aki nem méltó, hogy az ő saruszíjját megoldja.
Címzés: A hírneves Sopron város dicső és kiváló férfiainak, urainak,
polgármesterének és bírájának és tanácsának stb. Az urainak és barátai
nak nagyrabecsülő tiszteletadás.

Telegdi Miklós a p á p á n a k .
Legboldogabb Atyám és legszentségesebb Uram, szentséged boldog
lábait csókolva alázatosan ajánlom felterjesztett esdeklésemet.
Szentséged bizonyára tudja, hogy néhány évvel ezelőtt a t ö r ö k elfog
lalta Esztergomot, amely városban érsekségünk és k á p t a l a n u n k javai és
székhelye volt, mi pedig földönfutó hontalanokként Ferdinánd császár jóitevő engedelmével Nagyszombatban telepedtünk meg. Hogy i t t mennyi
fáradalmat és gondot hordoztunk, mily gyakran fizettünk verejtékezve
óriási összegeket, az emberi gyűlölet mily veszedelmeit
tapasztaltuk
meg, mialatt a szentséges vallás épségben tartása érdekében intézked
tünk és eretnekek fanatikus törekvéseit ismételten letörni igyekszünk,
— bizonyíthatják Szentséged és elődeinek s az apostoli széknek feje
delmeinkhez a m i időnkben k ü l d ö t t nunciusai; legfőképen pedig az, aki
most tölti be a legátusi tisztet, főtisztelendő Torcellanus Delphinus úr.
Buzgalmuk a katholikus hitnek velünk együtt való előbbrevitelében kiváló
nak bizonyult. Egyebek k ö z ö t t ennek a testületnek testvérei, ismervén en
gem, mindnyájan tudják, mekkora volt az erőfeszítésem, mennyire szen-

vedélyes, dühösködésekkel és veszedelmekkel teljes volt a katholikus
tan megvédelmezésére és terjesztésére irányuló buzgólkodásom. És leg
elsősorban tudja ezt Diotalevius Ferenc, főtisztelendő praelatusaink ágense
Szentséged Curiájánál. Mialatt ugyanis ő a kegyes emlékezetű főtiszte
lendő Verancsics Antal érsek urunknál szolgált, mindezeket személyesen
látta és megismerte. Ez igyekezetünkben velünk volt a jóságos Isten is,
sőt isteni m e g s e g í t ő erejével felette gyakran teljesítette vágyunkat az
eretnekek törekvéseinek letörésében és megoltalmazott cselvetéseiktől.
De minden ü g y ü n k n e k nagyobb sikere volt, amíg voltak főpapjaink,
akik velünk e g y ü t t harcoltak és az Isten h á z á é r t kiállottak. Mivel most
pásztor és p á r t f o g ó nélkül szűkölködünk, az eretnekek nagyobb merész
séggel és harci kedvvel forgolódnak és mindent felforgatnak. Magyar
ország e g y h á z a i t egyetemlegesen a legbiztosabb enyészet és pusztulás fe
nyegeti. A fenyegető, vagy inkább pusztító bajoktól való félelem kényszerített engem arra, hogy mintegy végszükségben Szentséged kegyes és
jóltevő s e g í t s é g é é r t könyörögjek. Néhány tekintélyes nagyszombati polgár,
akiket k ü l ö n b ö z ő eretnekségek maszlagja fertőzött, m á r több év óta a
legmakacsabb igyekezettel és a legnagyobb erőfeszítésekkel azon fára
dozott, hogy egy eretnek prédikátor behozatalával az egész népet az isten
telen bálványozásra átvezesse s ennek véghezviteléhez nemrég, éppen Februarius havában komolyan hozzáláttak. Bent m a g á b a n a városban az ispo
tály e g y h á z a t egy elvetemült embernek juttattak, ahol az aládörgi a maga
istenkáromlásait; teszi ezt nagyserényen, az istentelen emberek pedig tap
soló tetszésnyilvánítással hallgatják. Én a hivataltársaimmal egyetemben
útjába a k a r v á n állani a napról-napra egyre szétáradó és tovább harapódzó
bajnak, m á r h á r o m egész hónapja nem szűnöm meg császár őfelségének
oltalmáért, s e g í t s é g é é r t könyörögni. Őfelségénél Szentséged főtisztelendő
nunciusa is igen gyakran közbenjárt és k é r t e , hogy űzze k i ezt a pestist
e városból, ahol az érsekség székhelye van s amely más, mint katholikus
p r é d i k á t o r t nem hallott eddig. Nem nélkülöztük a főtisztelendő egri ) és
győri ) püspök urak segítségét sem. Eddig mindössze azt az egyet tudtuk
elérni, hogy őfelsége biztosokat méltóztatott kiküldeni, hogy azok az egész
ügyről biztos t u d o m á s t szerezzenek és őfelségét erről tájékoztassák.
Nem k é t s é g e s előttem, hogy őfelsége, amint az jóságához és szent
vallás előharcosához illik, kiáll ez ellen a vész ellen és elnyomja ezen em
berek törekvéseit. Mivel azonban ez az ü g y felette kívánja a halaszthatatlan
g y o r s a s á g o t , Szentségedhez legalázatosabb hódolattal k ö n y ö r g ö k s a mi
Megváltó Krisztusnunk legforróbb szeretetére esdve kérem, — aki helyett
őrködik i t t a földön és viseli hatalmát, — méltóztassék közvetlen erre
vonatkozó levéllel császár őfelségét inteni, biztatni és kérni, hogy minél
előbb utoljára tegye i á e gonoszságra kezét, és ne engedje, hogy ez az
eretnek férfiú e városban tovább garázdálkodjék. Tekintse Szentséged
a Jézus Krisztus ártatlan vére által újjászült és m e g v á l t o t t lelkeket, akik,
hacsak gyors segítség nem jön, örök k á r h o z a t r a készülnek rohanni. Igen
sokan vannak Nagyszombatban, akik eddig az igaz hithez ragaszkodtak,
most bizonytalankodva, megrendülve, megzavarodva figyelik, merre fordul
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*) Radetius István. ) Listius János.

•a m e g h á b o r o d o t t emberek törekvése, akik, ha kedvük szerint cselekedhet
nének, attól tartok, hogy az egész nép elszakadna a katholikus hittől, mert
a. hitben g y e n g é k nem tudják majd az erősebb támadásait tovább feltartóz
tatni s a t ö m e g e t a d ü h ö n g ő viharok k ö n n y e n sodorják mindenféle irányba.
Nemcsak ezt a várost, hanem a többit is, ahol eddig nem volt szabad az
eretnekeknek nyilvánosan prédikálni, mind eltántorítják Krisztus hitétől.
Mimindenre nem fognak ugyanis merészkedni az igazság ellenségei a többi
gyülekezettel szemben, ha meglátják, hogy az érseki székhely, legyőzve
és t ö n k r e téve a porba hullott. Most az igazságtól elfordult emberek figyel
nek és azt lesik, hogy mily sikert érnek el a nagyszombati eretnekek a
vállalkozásukkal s ha sikerül nekik, amit akarnak, majd mindenfelé szerte
egész M a g y a r o r s z á g városain, falvain, tanyáin legyek módjára büntetlenül
fognak röpködni az eretnek p r é d i k á t o r o k és sehol sem lesz majd helye
a katholikus hitnek és a római névnek. E z é r t legalázatosabban esdeklem,
hozzon Szentséged kegyesen és gyorsan segítséget e bajok ellen, sürgetvén
a császártól azt, amit m á r jószántából is cselekedni készül. Hogy ezeket
Szentségednek megírjam, arra nem annyira az a nagy. veszedelem készte
tett, amelyben magam és testvéreim vagyunk, mint inkább hivatali tisztem,
amelyet most, az esztergomi egyház pásztor nélkül m a r a d á s a folytán bet ö l t ö k : legfőbbképpen pedig az egész M a g y a r o r s z á g egyházainak siralmas
é s szánalomra m é l t ó állapotja és a Krisztus vére által megváltott szám
talan lelkekre részben reátörő, részben m á r felettük dühöngő romlás és
pusztulás, amelyek mind Szentséged t á m o g a t ó segítségéért esedeznek.
Végül a többihez hasonlóan fontos a M a g y a r o r s z á g o n élő hű nép
üdvösségét illetően az, amit Szentségedtől szerény és alázatos könyör
géssel k é r e k : az elmúlt évben ugyanis sem nekünk, sem a többi magyar
katholikusoknak nem volt szabad a jubileummal élnünk s az apostolok
szent küszöbeihez járulnunk a sokféle veszedelem miatt, amelyek hol belül
ről h á b o r g a t n a k , hol kívülről, részben az örökös, mindennap a nyakunkban
lévő török veszedelem miatt. Könyörgöm azért, kegyeskedjék Szentséged
M e g v á l t ó n k isteni irgalmasságának forrásából, amelynek kulcsait az el
osztáshoz és az ajándékozáshoz a hatalmat m a g á n a k a Megváltónak a rá
hagyásából bírja, esztergomi metropolisunknak és azoknak az egyházme
gyéknek, amelyeknek az élén az ennek alávetett helyettesek állanak, a
jubileumi évi b ú c s ú t adományozni, mint ahogy a bécsi egyházmegyének
kegyes és jóltevő lelkéből engedélyezte. Krisztus, a legfőbb pásztor őrizze
meg sokáig egészségben egyházának.
Kelt Nagyszombatban,
Szentséges alázatos

május 12. napján, az Ür 1576. esztendejében.
szolgája:
TELEGDI
MIKLÓS s. k.
az esztergomi egyház elöljárója és vikáriusa
a lelkiekben.

Schmitth N . : Episcopi Agrienses I I I . 114—15. rövidítve Ribini J.: Memorabilia I . 244—251.

Bornemisza Máriássy P á l n a k .
Az kegyelmes Ür Isten legyen atyai szeretettel kegyelmedhöz,
kinek minő
lelki testi áldása bővelkedjék
kegyelmeden szent Fiának általa.
Ámen,
Kedve ellen nem merem kegyelmedet
bántanom,
de kévántam
volna lát
nom kegyelmedet
és /rí/s kedveskednem kegyelmednek.
Látta volnais
kegyelmed állapotunkat
és munkánkat.
Innét én által vitettem
volna
az hegyeken Nagy Szombatig kegyelmedet más lovakon. Balassi uram
másutt lakik, hol az vár alatt, hol más udvarába. Most két mély föl
dön vagyon, csak vasárnap látogatom
meg. Mondtam nekiis, hogy
kegyelmedöt
hozzám vártam. Engem nem annyira tart ő
magáért,
mint az hívekért. Azon házatis az kibe vagyok, csak reám bízta. Azon
kívülis nem különb, mint ha egy anyátú! volnánk. De még ő magais
eszébe vötte, hogy Istennek csudálatos dolga. Ha olykor jütt volna
kegyelmed, mikor vele együtt volnék, hiszem, hogy szeretettel
látta
volna őis kegyelmedet.
Emlékeztem
énis, Kendiné asszonyis
kegyel
med felől.
Nagy Szombatba netalán vagyon, vagy kegyelmed
várakodnék,
azért azzalis nem örömest tartóztatnám
meg kegyelmedet. Hanem ha
lehetséges volna az ide jövés, igen akarnám, ha kegyelmednek
bántása
nékül lehetne. Kibe miért hogy bizontalan vagyok, azért ím oda küld
tem az könyveket.
Kettőt annak, az ki reá kérte kegyelmedet.
Ke
gyelmednek mégis egyet küldtem azbólis, az kibe nincsenek az kísírtetek, de az mellett egyet küldtem úgyis, az mint külön kötötték az
kísírtetről
valót. Jóllehet én magamis azt ítélem felőle, hogy csak az
féléknek
való, az kik annyira meg ismerték
magokat mint Dávid,
Magdolna, Péter, Zacheus, amaz tolvaj, kik az ő nagy terhek alatt
tudták, mi ízű az Ür Krisztus fizetéseis
az ő bűneikért.
Ezek noha
ritkák, mind az által én csak kevésnekis inkább akartam
kedveskedni,
hogy nem az világnak. Az több írásimat mais mind el
szenvednék.
De ez egyet mais kérik hogy el titkolnám.
És úgy mind gróf, mind
egyebek könnyebbséget
ígérnének.
De én választ írtam azon
könyvbe
mind deákul, mind magyarul, azokat meg olvastathatja
kegyelmed.
Ha az kegyelmes Ür Isten az másik postillát végre vinné, az egy könyvbe
kevesebb szóval lenne, jóllehet ottis egy egy prédikáció,
níhol kettőis bű magyarázatta]
lesz. De kegyelmedis
az Ür Istentűi
kérjen
mellettünk
arrais segétséget.
Mind az által az kivel mind az kettő
lesz és él vélek, több épületire
lehet.
Im küldtem mégis négy kötött kalendáriumot,
(kihúzott olvashatatlan r é s z ;
ossza ki barátinak.
Kapi Ferenc uramnakis két könyvet
az negyedik és ötödik részt és két
kalendáriumot.
Írtam ő kegyelmének,
hogy ha kelletnék,
lenne segítséggel
asszonyom
hozatásába.
Lássa tekegyelmed,
ha tetszik. Az gyermeket
egy szol
gájával bocsássa kegyelmed Kapi uramhoz, netalám érte küld és ke
gyelmedhez hozatja. Mert noha ismerem elég jó kedvét
kegyelmed
nek hozzám, de sokkal nem örömest terhelem
kegyelmedet.
Hanem ím ismét ujabban kelleték bántanom
kegyelmedet.
Kendi Gáborné hirtelen meg betegedék
és az doctorhoz Barsba (?)

vitette magát. Ez miatt netalám meg tartozódna.
Azért az gyerme
ket, az asszonyom fiát ím oda küldtem:
ha gyalogolva kellis, vigye
el kegyelmed, ő magais azt mondja, hogy bár csak níhoi
ragadozzon
fel. Ha penig valamely barátjára bízhatja kegyelmed, az után men
jen el. Avagy netalám az leleszi prépostnak
emberi térnek meg. Ha
kedig ott semmi móddal el nem indulhatna, jüjjön meg. De
akarnám,
ha bizonyos uta lehetne.
Asszonyomat midőn el küldi kegyelmed, el hozhatja az kevés
költségetis.
Most minden terhemet csak Balassi uram vötte magára, az kit régen
sok urak viseltek. De mivel lehetne, örömest
meg kémélleném.
Az
mit én költök,
bár csak harmad része térjen mégis, elég néven ve
szem. Aztis ismét az több munkára
költöm.
De bűséges az Úrnak
az ő marka, ő tudja alkalmatos idejét minden
segítségünknek.
Én addig Galgóczra
küldöm az könyveket.
Ottan az negyedik részben az
kísírtetek
nékülis küldök nímelyeket.
Az kinek melyik kell, azt vegye.
Ha szembe nem
lehetnék
kegyelmeddel,
asszonyomnak,
gyermekinek
ajánlja jó szolgálatomat.
Vigye az Ür Isten nagy békével
kegyelmedöt házához és tartsa meg ő felsége ottis sokáig az ő neve dicsősé
gére
kegyelmeteket.
Detrekűből
18. Feb. 1580.
BORNOMISZA
PÉTER.
Kívül: Nobili
dominó

et egregio viro dominó Paulo Mariási
ac affini plurimum
abservando.

de Markus

falva

mihi

*
E levélben m é g a következő h á r o m u t ó i r a t s z e r ű cédulát találtam:
Az előtt egyebek
ítéletiből
tíz forintra
röndöltem
csak az öt
köny
vet. Ottan kegyelmed nyolcra bocsássa. Ha kedig nímelynek
azis
soknak tetszenék,
szinten mint magáéból engedhet kegyelmed, hogy
azt adja, az mint akar. Csak Isten látja, inkább kévánom az hívek
épületit az áránál.
Az mely két könyvet
most vittek, ha másnak kell, csak három
forintért
adja az kettőt kegyelmed, jóllehet itt négyért járt. De ha kegyelmed
ajándékon
adná valamely barátjának,
egy pénzt se adjon
kegyelmed.
Elég jóval vagyon kegyelmed annélkülis,
kit az Ür Isten
háláljon
meg kegyelmednek,
az hívekis köszönjék
és szolgálják
mégis
ke
gyelmednek.
Rüber urammal mind az által ha kegyelmed szembe lenne, vagy valamely
barátja kegyelmednek,
jó volna jövendőén
emlékezni,
hogy ha Sá
rost adhatnák oly módon, hogy az Bibliát ott nyomtatnám
ki. És ha
ő magais segíthetnéje
költséggel,
úgy hogy meg térne neki az köny
vekből. Vélem, hogy az Bibliára négy ezer forint reá menne. Kiről ir
tunk Erdélybeis.
De mind ezeket fü képpen hagyjuk az Ür Istenre.
*

Ha valahogy az gyermek el maradna, hogy sem Kendi uram nem
mehetne el, sem kegyelmed el nem vihetne vele, ím egy levelet írtam
az anyjának.
Kegyelmed küldje neki Vámos Üj falura
Sárospatak
fele. Avagy csak Kapi uramat kérje kegyelmed,
küldene
mindjárt
érte egy kocsit és az leveletis. És írná meg kegyelmed, hogy az gyér-

mek itt maradt. De az anyja örömesten
akarná,
az úton. Az mi jobb, az(t) míelje
kegyelmed.

hogy

vele

lehetne

*
Netalám
asszonyomnak
az el indulásrais,
vagy adósság miatt, vagy
egyéb miatt szüksége
lesz, küldjön
kegyelmed három forintot
neki
házához. Ha kedig ott valamivel maradna m(on)ndja meg kegyelmea(nek), mikor meg jű és fizessen meg mindent oda kegyelmed. Ha
kedig nem kell, annyival könyebb
lesz.
Országos Levéltár. Máriássy l t . Missilisek 1580-as évek csomója.

Bornemisza ö z v e g y e Máriássy P á l n a k .
Szolgálatomat
ajánlom kegyelmednek
mint bizodalmas uramnak.
Továbbá
minemű
postillákat
és katekizmusokat
szegény meg holt uram ke
gyelmedhez küldett vala, hogy az mely jámbor akarna venni bennek,.
el adatnája kegyelmed;
azoknak az könyveknek
felét szegín
uram
hadta és adta Helmeczy Thomaskónak.
Azért az felét tartsa meg ke
gyelmed neki. Mert ha mast kezében adja kegyelmed, csak el vesztegetnéje. Mast penig jó urais vagyon. Hogy ha akar, tanolhat vele.
Mesternél
vagyon. Továbbá:
ím veszem
Gyótay
Benedek (levelét)Egren Balassy Ferencnél szolgály. Ha kegyelmed mit el adott
volna,
az könyvekben,
miért hogy közelyebb
vagyon kegyelmedhöz,
kérem
kegyelmedet,
hogy kegyelmed adnája neki az pínzet. És ha az köny
vekben akarna el vinni Egerre, hogyha látnája, hogy ott el adhatnája: azokbanis adjon oda kegyelmed neki, hogy árolnája ottis. Az
mi illeti, az felét, mint felől meg írtam, Thomaskónak
tartsa meg
kegyelmed. Isten éltesse, tartsa meg kegyelmedet jó egészségben.
Ez
levél kelt Galgóczon az ó kalendáriom
szerint 10. die febr. 85.
Asszonyom
anyám
kegyelmednek
szolgálatját
ajánlja
GYÓTHAY
ERZSÉBET
az néhai Bornemysza Péter
özvegyinmeg hagyott
felesége.
Továbbá azért kellene az pínz öcsémnek,
mert egy bátyám
töröknél va
gyon fogva és azt hadtam öcsémnak,
hogy ha tehetné és kegyelmed
pínzt adhatna neki, hogy így rabot venne, kivel ki hozhatnám
bátyá
mat. Az mit adhat kegyelmed, ne hagyjon kegyelmed. Meg igyeke
zem szolgálni
kegyelmednek.
Asszonyom
anyámnak
nem meremmégis jelenteni bátyám fogságát, mert búában netalándán
meg halna.
És kiért azonis kérem mint bizodalmas uramat, hogy az mi nemő jő
akarattal volt kegyelmed szegín meg holt uramhoz, mi tűlünk
szegin
árváktúí se vonja meg magát
attúl.
Kívül: Generoso egregio Domino Paulo Mariasy etc. Domino et patrono
mihi Semper
confidentissimo.
(Címeres zárópecsét.)
O r s z á g o s Levéltár Máriássy l t . Missilisek 1580-as évek
csomója.

Bornemisza ö z v e g y e Máriássy Ferencnek.
Minden tisztességes
dologban szolgálatomat
ajánlom mint énnekem
min
denkoron bizodalmas uramnak. Az Úristentől tekegyelmednak
minden
háza népével ez új esztendőben
minden kévánta javát nagy
bódogui
szerencsésen
kévánok
meg adatni. Magonk felől azt írhatom,
hogy
az szegín uram holta után az mennyin meg maradtonk volt, Istennek
hála és ő neve dicsértessék,
mindnyájan
egészségbe
meg vágyónk.
Hanem az minemő könyvek ottan kegyelmednél
az mi részünkre ma
radtak, mondja vala kegyelmed, hogy olcsóbban, az ára le szállván,
hogy el kelnének
és el adhatná kegyelmed. Azért, ha el nem adta
kegyelmed, kegyelmedet kérem, szállítsa alább az árát és mennél jobb
áron kegyelmed tudja el adni, kegyelmed adja el. Hon ha mit penig
len kegyelmed el adott volna, kegyelmedet kérem, kegyelmed
küldené
meg az árát öcsém uramtól
G(y)ótay
Benedektől.
Kegyelmednek
mint bizodalmas uramnak minden atyafiúi szeretettel és barátsággal
meg igyekezönk
szolgálni.
Ennek előtte minemő pénzt
kegyelmed
öcsém uramtól küldett vala, meg adta. Az Úristen tartsa meg ti ke
gyelmeteket
nagy szerencsísen
nagy jó egészségben
sok esztendeig.
Datum.
Rarpock juxta nóvum Calendarium: 19. die mensis Januarii Cho. 89.
E. do. v.
Serviens
Bornemisza

Pétertől
GlOTAl

meg hagyatott
ERZÉBET.

özvegy

Kívül: Generoso ac Egregio dominó Francisco Maryassy in oppidum marcus falwa etc. dominó et amico suo obrervandissimo.
(Címeres zárópecséttel.)
Országos Levéltár Máriássy l t . Batizfalvi rész X X V I I . csomó 4. s z á m .

Bornemisza ö z v e g y e Máriássy Ferencnek.
Szolgálatomat
ajánlom kegyelmednak,
mint énnékem
bizodalmas és jő
akaró uramnak, istentől
kívánok
kegyelmednak
minden jókat
mind
szerelmes asszonyommal és minden kegyelmedhez tartozókkal
egye
temben megadatni. Magam állapotja felől kegyelmednak azt írhatom,
hogy legyen Istennek hála, mostan jó egészségben
vagyok,
melyet
kegyelmetek
felőlis kívánok
hallani. Csak effelől
kellenék
kegyel
medet meg találnom levelem által, hogy az mi nemű könyvek
kegyel
mednél vadnak, hogyha adott-e el kegyelmed bennek, avagy nem?
Egy níhányszor
írtam kegyelmednek,
de hogy kegyelmed soha sem
mit arra nem felelt, nem tudom, hogyha adtak-e még, avagy nem?
Mostan peniglen mivel hogy öcsém uram Gyótai Benedek
történet
szerét a posoni győlésben
idefel jütt vala Kátay Mihál
urammal?
őtőle kegyelmednek
biztomban írtam és ugyan szóvalis izentem, ki
ben kegyelmed
kétséges
ne legyen. Azért
hogyha kegyelmed az

könyvekben
el adott, tehát kegyelmed
szolgáltassa
kezében,
avagy
peniglen az könyvekbenis,
az melyeket el akarna vinni, aztis kegyel
med adja oda, mert itt nálam lévén az öcsém uram
panaszolkodék,
hogy lóból meg fogyatkozott.
Azért őneki adtam, hogyha
valamenynyi el költ bennek, holott penig el nem adhattavónais
kegyelmed
mind őket, ha ő kegyelme el akarja vinni, kegyelmed adja
kezében
mind az kik el költenek, az árát, mind penig az kik még
kegyel
mednél vadnak. Mert ittfenn létében kevés költséget adhaték neki, ha
nem mondám, hogy ott kegyelmedvel vadnak valami el adó
könyveim
és ha elköltenek,
az árát vegye kezében,
ha penig nem, tehát az
könyveketis
vegye hozzá és tegye szükségét
vele. Az isten tartsa meg
kegyelmedet
mind az szerelmes asszonyommal
és minden te kegyel
medhez tartozókkal
egyetemben sok esztendeig jó
egészségben.
Költ Calgóczon,
Februarii 28. Anno 95.
Kegyelmednek
GIÓTAI

atyjafia
ERSÉBET

és

szolgálója

m. p.

Kívül: Adassék az én bizodalmas és jó akaró atyámfiának,
az vitézlő Má
riássy Ferenczi uramnak
Márkusfalván.
(Címeres zárópecséttel.)
O r s z á g o s Levéltár Máriássy lt. Batizfalvi rész, X X V I I . csomó 16. szám.
Gyótai Erzsébet mindkét levelét íródeák írta s csak az aláírás való
az özvegy kezétől.

ÉNEKEK.
Cantio optima.
Nota: Mindönö(k

meghallják és jól megtanulják)

Siralmas énnéköm tetűled
megváltom,
Áldott Magyar ország, tőled el távoznom;
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
Az föl földet bírják az kevély
nímötök,
Szerémségöt bírják az fene törökök.
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
Engömet kergetnek az kevély
nímötök,
Engöm környűl vettek az pogán
törökök.
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
Engöm el untattak az magyari urak,
Ki ízték közölök az egy igaz Istent.
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
Legyön Isten hozzád, áldott Magyar ország,
Mert nincsen te benned semmi nagy uraság,
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
Ez éneköt szörzék jó Husztnak várában,
Bornemisza Pétör az ő víg kedvében,
Vájjon s mikor leszön jó Budában lakásom!
1553—56. táján.

Énekecske gyermekek rengetegére.
Kit Bornemisza

Péter

szerzett Sulok Anna Balassi
Nótája: Mennyi sokat etc.

Jánosné

nővére.

Szenteltessék Uram az te szent neved,
Dicsérjenek a csecsszopók
tégedet,
Adjad Uram ő nekik Szent Lelkedet,
Szent Fiaddal esmérjenek
tégedet.
Ür vagy, szent, bölcs, jó, irgalmas atyjok
Az kicsinnek gondja viselője vagy,
Sőt mindennek életője csak te vagy,
Kérlek azért, ez kicsinkét el ne hadd.
Lám ez világ még ingyen soha nem volt,
Mikor néked erről szép tanácsod volt,
Embert az te tisztességedre
valót
Teremtettél dicsőségedre
valót.
Ó mely szépen ékesíted
Ádámot,
Az te színed, képed ám ki tetszék ott,
Az emberben gyönyörködéi
akkor ott,
Neki adád édes paradicsomot.
Kevesef lön Ádám az édes kertben,
Mikor az kígyó meg csalá elméjében,
Azért esék szegény ördög kezébe,
Éva szüle fiát keserűségbe.
Áldott
Hogy
Szent
Kivel

legyen Uram az te szent neved,
akkoron nem hagyád
szegényeket,
Fiadat mert nékiek
ígéred,
őket meg
elevenítetted.

Nagy csudálatosságom vagyon arra,
Hogy a kígyó fel másza alma fára,
Az Ür Krisztust feszítek kereszt fára,
Ezekképpen Ádám helyére állna.
No azért ti minnyájan kis gyermecskqk,
Ne féljetek, de Istent
dicsérjétek,
Szent Fiáért mert irgalmas ti néktek,
Az keresztség erről bizonyság
néktek.
Alusson el ő Szent Lelke
tégedet,
Világosítsa meg az te elmédet,
Vigasztalja mindenkoron
szívedet,
És neveljen tisztességre
tégedet.
1564—68. táján.

vagy,

Az

ítéletről.

Az konkolyos búza példázatjának
magyarázatiából.
Ad notam: Mikor Isten ez világot
teremte.
(Mutató.)
Versfők: Homo ama et adóra et honora jdominum Deum tuum,
ceii et térre, cui honor et gioria et graciarum accio ab omni
visibili et invisibili,
ceiesti et terrestri,
mortaii et inmortali
nia eterna et infinita secula secuiorum. Amen. (202 versszak =
317.

Ilyen
Mint
Avagy
Lélek

módon az gonosz
sátánok,
éhező erős
oroszlánok,
penig dögletes
sárkányok,
ellen lesznek mint
tolvajok.

Az pokolból
őkis el ki
jönek,
Országokra
mind el futnak,
mennek,
És valahol kárhoztakat
lelnek,
Nékik valót mindenütt
fel
szednek.
Régtűi fogva nagy sok
pogányokat,
Zsidókatis,
hittűi
szakadtakat,
Mind fel szedik az sok
hamisakat,
És halálos bűnben meg
holtakat.
Viszik őket mind az nagy
szérőre,
Olivétnek
hegynek
mezőjére,
Jósafátnak
nagy széles
völgyére,
Meg cséplésre és az
ítéletre.
Me/y nagy rútok az kárhoztak
lesznek,
Mert dohosak mint ördögök
lesznek,
Nagy feketék
mint holt szenek
lesznek,
ö képekben
mint ördögök
lesznek.
Az Jézusnak
színét őkis
látják,
Bánatjokra
lészen, hogy ezt
látják,
Mert el vesztek ők már, mind jól
tudják,
Istenségét
penig nem
láthatják.
Christus Urunk ám meg
keresteti
Az keresztfát
és oda viteti,
Az szegeket és ő
koronáját,
Az láncsátis mind oda
téteti.
Christus látván sidók el ijednek,
Keresztfátúl
nagyon meg
röttennek,
Mert azt látván ők meg
emlékeznek.
Hogy Krisztuson
ők halált
tettének.

creatorem
creatura
per
om808 sor!)

Igen félnek Krisztusnak
hóhári,
Az Júdássál és Annás
szolgái,
Kaitássál és ő soldinári,
Pilátussal az ő párt
tartói.

356.

Ott mindenek* az keresztre
néznek,
Mert mindenek arról
ítéltetnek,
Kik Jézusban hittek,
idvözülnek,
Kik nem hittek, mind pokolban
mennek.

381.

Csalárdságnak
dögletes
edényi,
Az ördögök
konkolynak
hintői,
Ür Istennek örök
ellenségi,
Mind ott lesznek bűnöknek
/e/ő/.

393.

Az kárhozott
nagy sok
Kik csak névvel voltak
De nem hittek Ür Jézus
Ott mind ördög lészen ő

keresztyének,
keresztyének,
Krisztusnak,
vezérek.

Teljes világ ott az szérön
lészen,
Mind az java, gonosza ott
lészen,
Mind konkolya, búzája ott
lészen,
Mind igaza, hamissá ott
lészen.
Urunk Jézus ímé ott el kezdi
Azon szérön a búzát
csépleni,
Mindeneket erősen
ítélni,
Igazságnak
csépével
törleni.

Reá tekint jobb felől anyjára,
Krisztus Urunk az Szűz Máriára,
Ottan fel kél szent anyja lábára.
Térdre esik, hallgat Szent Fiára.
Ám Szent Fia anyjának azt mondja:
„Tiszteletes szent anyám Mária,
Légy mindenkor Istennek áldott ja,
Szent Háromság Istennek bódogja.
Virágozó méhedben viselél,
Ez világra engemet te szüléi,
Az te áldott tejeddel éltetél,
Ember korra engem fel neveiéi.

Idvözlöm én, jó anyám, lelkedet,
Idvözlöm én testedet,
méhedet,
Meg bódogult te
emberségedet.
Nagy hitedet, cselekedetedet.
Sok keserű én nagy kínaimban,
Én velem lől az én halálomban,
Azért mostis én
bódogságomban
Részeltessél mindennemű
jómban.
\mé ez nap vedd áldomásomat,
Áldomással az én
országomat,
Vele öszve én
bódogságomat,
Bódogsággal tulajdon magamat!"
Bódog anya, szent anya Mária,
Ügy vigadoz, hogy ezeket hallja,
Szent Fiának mely igen hálálja,
Hogy országát ő magával adja.
Jézus Urunk az
apostolokat,
Ám meg áldja, mint szent
polgárokat,
Kik ő érte el hagyták
marhájukat
És szenvedtek
háborúságokat.
Láss, az után áldja
mártíromokat,
Kik ö érte vöttek nagy
kínokat,
Meg ölették az hitért
magokat,
Szenvedtenek
mártíromságokat.
Igazakat, az
konfesszorokát,
Kik tettének
nagy sok lelki
jókat,
Tartottanak
pönitenciákat,
Igaz hitért meg áldja
azokat.
Ezek után áldja az
szűzeket,
Tisztaságban
őtet
követőket,
Kik tartották
testeket,
lelkeket,
Szüzességben,
utálván
bűnöket.
Te meg- áldod Jézus
özvegyeket,
Kik tartottak rhindenhöz
kegyességet,
Halálodról
emlékezeteket,
Imádságba sok
tisztességeket.
Igazságban jól élt
házasokat,
Kik tartották
parapcsolatidat,
És éltettek
meg
nyomorultakat,
Igaz hitért meg áldod
azokat.

Nagy Ür Isten, mind az sok szentekkel,
Angyalokkal,
az szent
emberekkel,
Kik kedvedre tettek
mindeneket,
Te jobboddal mind meg áldod
őket.

464.

Vígassággal
szentek bálát adnak,
Nagy szent Istent háromszor
kiáltnak,
Dicséretet, alleluját
mondnak,
Áldásáról sok áment ők mondnak.

Isten városáról,
az mennyországról való ének.
Nótája:

Szánjad

Ür Isten

az te népednek

(ilyen nagy romlását)

(Mutató.)
Versfők: Bal áss/ Jánosnak és Sulok Annának prédikátora Bornemisza
Péter
Christus nevével inti ez világot az idvösséges életre. (110 versszak = 330 sor)
1.

Bátoríts Uram, édes Istenem, lelkemet,
nyelvemet,
A te nevednek tisztességére
indítsd
beszédemet,
A te népednek idvösségére
adj nekem
értelmet.
Az mennyországnak
drága voltáról, nagy bódogságáról,
Lenne beszédem
édességéről,
gyönyörűségéről,
De kérlek Uram, adjad Szent Lelked erre
segítségül.

,

Látom Ür Isten, hogy esze veszett mind egész
világnak,
Kik marhájoknak,
földi házoknak
romlásán
jajgatnak,
A mennyországnak
édes lakásán keveset
óhajtnak.
Árnyék ez világ, hamar el múlik, miképpen
az virág,
De az Ür Isten él mind örökké, te ő véle maradj.
Vaj, mely szép lakó helye ő néki ott fenn az
mennyország.

193.

Ez világon nincs oly igen bűnös, nincs oly igen gonosz.
Hogy ha idején meg bánja bűnét, tér az Ür Istenhöz,
Kit el taszítnak és Szent Fiáért nem venne
magához.
Vájjon nagyobbat az jó Isten mit adhatna ennél.
Mint hogy irgalmát ajánlja nékünk, öles édes
kézzel,
Csak hogy idején siess ő hozzá, térj meg igaz szívvel.
Énis tégedet Krisztus nevével, jó barátom,
kérlek,
Jól forgassad, hányjad és vessed, mint legyen az lélek;
El ne veszessed, az örök kínra, lássad, hogy ne essék.
Vigyázz
és óhajts te, imádkozzál
Krisztus Jézus
mellett,
Mert ő meg váltott az ő testével, vérével
tégedet,
Ő vitézkedik,
kíván tűlünkis jó
vitézségöket.

Ez mi életünk semmi nem egyéb csak azon
vitézség,
Ördög, bűn, halál, kárhozat ellen erős nagy
versengés,
Jól lehet nekünk
mindenkor ezben az Krisztus
segítség.
Lelkedben érzed, miként az sívó oroszlán, az ördög,
Faggat és gyötör,
szaggat és hurcol ez utálatos
dög,
Nagy sok bánatot,
kétséget sokat az te lelkedben
önt.
Int sokszor téged, álnokul izgat bűnre Isten
ellen,
Hogy ő haragját
fel gerjesztenéd
az te lelked
ellen,
El vetne tűle pokol kínjára testedben,
lelkedben.
Nagy mestersége
ez te ellened Luciper
fiának,
Hogy mézzel elegy adja te néked mérgét az
pokolnak,
Gyönyörűséggel
viszen az bűnre, de kára nagy annak.
Tégedet oztán ha meg ragadhat, az bűn alá nyomhat,
Kétséges szívet, röttegő
lelket ő te beléd adhat:
Ugyan meg tapod foggal és lábbal, csikorgatja
fogát.
Imé csak lássad, mely igen veszté ez egész
világot,
ő szerze ennyi tévelygő
népet, sok bálvány
imádót,
Ennyi sok lopót, parázna népet, részegest,
prédálói.
Ez egész világ nagyobb részében mind testében
lakik,
Mennyi sok török, sidó, tévelygő setétségben
lakik,
Egész pápaság kincses ördögnek hegyén
imádkozik.
Zúr-zavar
köztünk,
keresztyén
népen mely igen sok
vagyon.
Az Ür Istennek akaratjában
nem járunk egy
úton,
Község, nemesség,
prédikátorok
vadnak mind az hajón.
Vaj, gonosz ördög, mely igen álnok, bezzeg csalárd
voltál,
Igen vakmerő,
mert Krisztussalis
lám szembe
állottál,
Meg kísírtetted
hitetlenséggel,
bálvány
imádassál.
Jézus Urunk de meg tört téged, meg győzött
tégedet,
Ő mi hadnagyunk, mellettünk
vagyon, mégis ver
téged,
Marjad sarkunkat, de az fejedet meg rontja te néked.
Látjuk jó voltát az mi Atyánknak,
édes
Istenünknek,
Meg hagyta nékünk,
hogy segítséget
nyavalyánkba
kérnénk,
Jézus Krisztusnak szentséges lelkét adná o mi belénk.
Azért fejenként
menjünk
Istenhöz,
ördögre
kiáltsunk,
No, essünk térdre, jer imádkozzunk,
segétséget
kérjünk,
Hallgass csak reá, imé meg mondom, mit kelljen
kévánnunk.
Gyógyítsd
meg Uram betegségünket,
bocsásd
Az Ür Jézusnak
ki hullott vére mossa meg
Az ő malasztja szállja szívünket,
igazgasson

meg
bűnünket,
lelkünket,
minket.

Oltalmazz bennünk
sok tévelygéstüh,
sidó, török
hittűi,
Meg holt szenteknek imádásátúl, az
kenyér-istentűi,
Oltalmazz Uram az pápaságnak
bálványózásátúl.
Teljes hitünkkel
engedjed nékünk hozzád
ragaszkodnunk,
Ne légyen nekünk
több reménségünk,
te légy mi
Istenünk,
Atya és Fiú, Szent Lélek Isten, lakozzál mi
bennünk.

Atyánk vagy nékünk, mert teremtettél,
ismég hozzád
vöttel.
Noha vétkeztünk,
de Szent Fiadért meg
engeszteltettél,
Fiaid vagyunk, mert Szent Lelkeddel minket meg
szentelél.
Zálogod rajtunk, Szent Lelked bennünk, örül azért
szívünk,
Immár oltalmazd hitetlenségtűl,
kétségtűi mi
lelkünk,
Féljünk tégedet és- meg alázzuk előtted mi magunk.
Indítsd lelkünket,
fohászkodhassunk
untalan te
hozzád,
Sok jó tétedről dicsérjünk téged, adhassunk nagy hálát,
Mindenek előtt vallhassunk téged, szólhassunk
csak rólad.
Dicsérje nyelvünk
az te nevedet, említsen
tégedet,
Nagy tisztességgel
és félelemmel
ne jádzzék te veled.
Átkot, esküvést ne hagyj míelni, Uram, te ellened.
\aj, mely nagy igen óhajtja lelkünk, ne hagyj azért,
kérünk,
Támassz sok felöl jó tanyítókat,
mint Szent Pált
közöttünk.
Mint az trombita, az te szent Igéd hangoskodjék
köztünk.
Örvendez annak mind éjjel nappal az ő teste,
lelke,
A tömlöcbeis, betegségbeis
örül annak szíve,
Az ki hallgatja te szent Igédet és vette
eszébe.
Szolgáltasd
köztünk
a szent jegyeket tisztán és igazán,
A keresztségét,
az szent vacsorát értsék meg
mindnyájan,
Mely igen drágák, ezekhöz képest semmi ezüst,
arany.
Szül az keresztség
újonnan minket, meg főrészt
Krisztusban,
Az szent vacsora éltet bennünket
az te Szent
Fiadban,
Az te Szent Lelked, Uram, szép dolgot szerez mind azokban.
Él az mi lelkünk nagy csuda képpen Uram ezek által,
Az röttent szívű, kétséges szívű meg nyugszik ez által,
Él az mi lelkünk nagy csuda képpen, Uram, ezek által,
Segíts meg azért édes Istenünk nagy sok
nyavalyánkba.
Te szent Igédbe, az keresztségbe,
az szent
vacsorába,
Újítsd lelkünket,
éltess bennünket
az Jézus
Krisztusba.
Ez sok jó mellett több jókat kérünk mégis atyánk
tűled,
Hogy lelkünk mellett segítsed immár ez nagy gyarló
testet,
Add meg szükségit
és jó voltodból,
Uram, áldd meg
őtet.
Szent királyokat,
jámbor urakat, vitéz
hadnagyokat,
Támassz közöttünk
eszes szolgákat,
nagy sok
jámborokat,
Adj minden helyen jó polgárokat,
jámbor
jobbágyokat.
Ezeknek szállja szívét Szent Lelked, igazgassa
őket,
Sok vér ontástúl,
méltatlanságtúl
oltalmazza
őket,
Harag, irigység,
nagy kegyetlenség
ne bánthassa
őket.
Löld Uram kedvét az sok dúlóknak,
ennyi sok
lopóknak,
Töltsd bé gyomrokat, adj ételt-italt,
adj munkát
azoknak,
Térítsd meg immár, esmérhessenek
ők téged
Atyjoknak.

Ez utálatos, fertelmes élet, gonosz
paráznaság,
Ne légyen köztünk
ennyi torkosság,
ördögi
gonoszság,
Adj mindeneknek jó házas társat, mert az szép: tiszta

ágy.

Tisztíts meg Uram patvarkodókat,
álnok
pöröseket,
Kik el fordítják
az igazságot, ne veszesd el őket,
De Szent Fiadért térítsd te hozzád, ad) nékik
Lelkedet.
Reménlem
Uram, te jó voltodból,
hogy meg hallgatsz
Mert meg esküdtél, hogy az mely ember fohászkodván,
Hív segítségül, soha nem hagyod, de meg tartod őtet.

minket,
téged

Ezeket azért engedjed nékünk a te Szent
Fiadért,
Ki szent testével, drága vérével fizetett
ezekért,
Újíts meg mostan még itt ez földen ily nagy
fizetésért.
Az mely gonoszság
ötlett mi belénk gonosz ördög miatt,
Tisztuljon meg már minden népekből
Jézus Krisztus
miatt,
Szeressünk
téged és egymásinkat
te Szent Lelked miatt.
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Nézd meg kapuját Jeruzsálemnek,
az kincses
Mert meg tisztultunk érdeme által az te Szent
Add meg mi nékünk szép koronáját
az szent

városnak,
Fiadnak,
mennyországnak.

Ó Uram Jézus, nyisd meg nékünkis
idején az ajtót,
Kit drága kőből, gyöngyből,
aranyból
ékesítettél
ott,
Adj innunk nékünk az élő vízből, add meg az szép
várost.
Noha itt téged az ördög miatt sokszor meg
bántottunk,
De többé immár nem bántunk téged, arra lészen
gondunk,
Ittis szolgálunk
és ez utánis örökké
tisztelünk.
Dicséret néked Atya Ür Isten az te Szent Fiaddal,
Az Szent Lélekkel,
kinek malasztja minket meg
vígasztal,
Az Szent városban örökké élünk, bíztat minket azzal.
Az ezer ötszáz és az hatvanhét
esztendő hogy volna,
A Bornemisza Péter ezt írá Zólyomnak
várába,
Meg koronázva az szép városba lakhassál,
kévánja.

Pécsi Lukács gúnyverse.
Aenigma
Lucae Peechi Pannonii, Petro Bornemisza, depastori aliquando
Eccesiarum Sempte ac Szered, propositum.*)

Serpere nunc viridem musae videre draconem
Pannoniis Homorú, quem dedit ore lacus.
IIHus immensas mirantur sidera voces,
Quinas dum facies, collá superba gerit:
Centum luminibus quartum caput inde corruscat,
Exercens linguas, ad mala cuncta novas.
Lumina resplendent, densae tarnen illa tenebrae
Obducunt, rectas nec petit ille vias.
Laeva manus pendet, dextram natura negavit,
Uno vix nato Claudicat ille pede.
Laethifera tumidus, consurgens aspide venter,
Ramis hunc, Signum pacis oliva, tegit.

*
Si Sphingis, videor tibi forsitan, ore locutus,
Solve celer nodus, Oedipus alter eris.

Enodaíio
Petri Bornemiszáé, rerum abstrusarum aetatis nostrae investigatoris
solertissimi.

Ille ego sum fateor, nec me deus esse negabit,
Semptea, me primo villa dracone, viret.
Hic tot inauditis, mihi quinqu volumina sectis
Nascuntur, quae nunc tartara nigra docent.
Quarto hominum mores vigili, spectamus inanes,
Carpentes natos pannona terra tuos.
Parcimus haud sacris caeci, castaeque iuventae,
Emeritos lacerat, rustica penna, senes.
Dextra riget: sacros inter mihi nullus amicus:
E populo praesens unus et alter adest.
Errores varii turgescunt corpore toto,
Sola fides, cingens perfida monstra, lues.

*

Num tua dissolvo Juvenis paradoxa? resolvis,
Sedibus inferni, spiritus iste tibi.

*) Telegdi Miklósnak pécsi p ü s p ö k n e k felelete Bornemisza
fejtegetés című könyvére. Nagyszombat 1580, 203—209. lapján.

Péter

Tudós kérdés,
amelyet Pannóniai Pécsi Lukács adott fel Bornemisza Péternek,
a semptei és szeredi e g y h á z a k elcsapott pásztorának.
Zöld sárkányt láttak a m ú z s á k mostantájt bujkálni,
amelyet a pannonoknak H o m o r ú tava**) o k á d o t t k i száján.
Csillagok bámulják fel nem m é r h e t ő szavát,
mikor ötös arcát g ő g ö s n y a k á n hordja.
Száz fényben villog elő negyedik feje
minden rosszban g y a k o r o l v á n az új nyelveket.
Ragyognak a fények, mégis sűrű sötétséget árasztanak,
nem szereti az az igaz utat.
Bal keze lóg, jobbját a t e r m é s z e t megtagadta,
alig született fél lábon sántikál az.
Halálthozó m é r e g t ő l dagad előálló hassa,
melyet gallyaival a b é k e jele: olajfa takar.
Ha netalán ú g y tűnném néked, hogy Szfinx nyelvén szóltam,
oldd meg gyorsan a csomót, második Ödipus leszesz.

Megfejtése
Bornemisza Péternek, korunk ócskaságai legügyesebb

vizsgálójának.

Én vagyok, megvallom, Isten se tagadná tőlem,
Sempte falu az én f ő s á r k á n y s á g o m alatt virul.
I t t születik n é k e m annyi hallatlan szektaság ö t k ö t e t e ,
melyek most a pokol s ö t é t s é g é r e tanítanak.
A negyedikben élénken szemléljük az emberek romlott szokásait,
amelyek, ó Pannónia földje, szülöttidet rágják.
Nem kíméljük mi vakok a szenteket, sem a tiszta ifjúságot,
érdemesült aggokat ócsárol paraszti tollam.
Jobbom megmerevült, a szentek közt nincsen b a r á t o m :
csupán a nép közül van egy vagy másik velem.
Sokféle tévelygés dagadoz szerte a testen,
tisztítsd meg, Sola Fides, b e t a k a r v á n e hitvány szörnyeket.
Vaj feloldom-é, ó ifjú, paradoxodat? Megoldod
a pokol hajlékával, mely a te szellemed.
**) E H o m o r ú tava v o n a t k o z á s á t nem sikerült megfejtenem. Talán
Sempte topográfiája fényt d e r í t h e t n e a kérdésre.

SZEMELVÉNYEK.
a) Életrajzaihoz.
Hálaadás
Istennek -velem lött csodáiról és arról, hogy az Úr Isten
nagy csuda képpen engedte végre -vinni mind az öt részét
a postlllanak.
Az Ür Isten az ő szentéit és azoknak minden dolgokat eleitűi
fogva
csudáltatta
és úgy bírta, hogy ez világ előtt nyilván meg tessék, hogy
azok ő szolgájok,
és amit tanyitnak, ő tanyítások.
Erről példák
Ádámtól'
fogva minden atyák, próféták, apostolok, magais Krisztus Urunk és minden
Isten félő jámborok,
kikké! eleitűi fogva nagy sok csudálatos képpen
cse
lekedett: őket csudálatos
képpen magához szoktatván,
éltetvén,
oltalmaz
ván és igazgatván.
Ugyan azon irgalmas, bölcs, hatalmas és csudálatos
cselekedetit be
szélhetném
csak én magam felőlis: Kicsínységemtűl
fogva mint
szoktatott
magához; níha mint sanyargatott, sokszor mégis gyaláztatott
és szégyení
tett. És viszont mind azokból nagy kegyelmesen ki mentett, nagy fel ma
gasztalt, hatalmas és felséges kézzel oltalmazott, árvaságból ki vött, tanyított, udvarba neveltetett és sokkal szerettetett,
szegénységben
tartott/
ismét ki mentett, meg kazdagitott, urak, királyok, császárok, érsekek,
pispekek, polgárok,
nemesek, prédikátorok
által
rostáltatott.
Ezekről igen rövideden én tizenkét csodáimat ki mondom, kikről, ha
bőven írnék, tizenkét
ezerreis ki terjednének
csak azokis, az kiket ugyan
szem látomást Ő Felsége meg tapasztaltatott velemis, mássalis: hogy nyil
ván nem emberi dolog, hanem ő Szent Felségének
dolgai. Kiket nem az
csúfolókért
és káromlókért
kellene elő számlálni, mert azok oly méreggel
fuvalkodtak
fel, hogy ők annyival inkább
több csúfságot
és káromlást
vesznek; amint Krisztus Urunk annyival több szidalmat vött azoktúl, hova
több csudákat cselekedett, nevezvén őket ördöngősnek,
mintha ördög által
cselekedné
az csudákat;
— hanem az hívekért,
az szelíd lelkűekért, kik
egyszeris,
másszoris
úgy kezdnek róla gondolkodni,
mint
Nikodemus,,
mondván: Ha ez Istentűi nem volna, ez csudákat nem míelhette
volna.
Továbbá jó példaadásértis
méltó az Istennek nagyságos
téteményit
elő számlálnunk,
hogy másis fel rója magába, az Isten ő veleis miket cse
lekszik naponként
és azokat hirdesse hálaadásnak
okáért, amint Dávid
királyis cselekedett. És arra int minketis, és az Ür Krisztusis meg
kéváná
a tíz poklostul.
Énis azért, hogy magamatis, mástis mégis fel indítanám
több
több
isteni bizodalomrais,
hálaadásrais, azért egy keveset ím elő számlálok
azokba, kiket tapasztalóképpen
soknak csudáitatására
cselekedett
velem

régtűi fogva és most ezbenis: ez öt könyveknek
képpen vitette végre velem.

írását

és nyomtatását

mi

Az c s u d á k r ó l .

Első.
Mikor tizennyolc esztendős volnék, csuda képpen fel indíta
és fel ráza erre: Hogy egy fejedelmet titkon ő maga bálvány ozásáért meg feddenék. Ki miatt nagy sokat szenvedtetett, de
csuda képpen fogságból, mint Pétert az Heródes tömlöcéből, ki
hozott. És azból nagy becsületim lőttek sok előtt. De, hogy Pál
ként magam el ne hinném, az után három esztendővel
gonosz
hírt támasztott felőlem, kiből mind az által nagy nemesen ki
tisztított, de fogság alatt.
Más.
Ezek után tanulásért Német és Olasz országra költség nélkül
indított, csak nyolc forintval, és tartott köztük nyolc esztendeig
minden külső segítség nélkül kazdagon, és ismét ki hozatott ve
lem csak nyolc forintot. És mindezután mindenkor
szaporította
minden életemre valót. És sokszor juttatta eszembe az... (olvasha
tatlan), mini éltette az Isten a puszába Illyést az holló által. Az kis
Jézus szüleinek mint hozatott messzünnen aranyat az mágusok
kal, midőn Heródes előtt bujdosniok kellene Aegyptusra. Mert
nagysokszor minden életemre valókat olyak szolgáltatták
be,
kiktűl semmit nem
remélhettem.
Harmad.
Az nyolc esztendők után nódíta prédikátorságra,
tusakod
ván ellene, mint Mojzes és Jeremiás, de egyéb nem lehetek
benne. Kinek az kezdetinis érsekek, pispekek és császárok támad
nak ellenem, de annyival inkább hozzá édesíte az Isten.
Negyed.
*
Az mely uram lön első az tisztben, az nagy kemény
lévén,
igen nehezen szenvedte az Isten Igéjének dorgálását. De az Ür
az Ige mellett meg lágyítá sok ostorral és ott sem lön haszonta
lan az Ür munkája, ki előtt szem látomást nagy csuda képpen
meg mutatta igaz voltát mind fenyegetésének,
mind
ígéretinek.
Kibőlis nagy sokan példát
vöttek.
Ötöd.
Midőn Bécshöz 32 mélyföldnyireis
erősen reám törnének az
papi fejedelmek, az fejedelem parancsolatja által, az Isten szinten
elejikben csak két mélyföldre taszíta, hol nyolc esztendeig sok
népeket építött az egész tartományban
általam.

Hatod.
Ezek közt igen nagy munkát vete reám szándékom
ellen:
hogy szegény helyen, gondviselő és oltalmazó nélkül és költség
nélkül kezdete velem oly nyomtatást, kire egy níhány ezer fo
rint kellene. Kiket falatonként csuda képpen mind eddig be szol
gáltata, míg az munka, az az az öt öreg könyvek és egy níhány
aprók el
végződnének.
Heted.
Midőn az negyedik részhöz kezdettem volna, támaszta reám
titkon való ördögi kísérteteket, kiket csak igen kevés embernek
mondtam, de azoknakis nem minden részét. Azok rajtam lévén,
készeríttettem
írnom az ördögnek sok féle kísírtetiről, de oly iszszonyúk jutának eszembe, hogy félve írnám és sírva kérném az
Istent, bízná másra az féle írásokat. De hova inkább igyekeztem
le nyomnom, annyival inkább nőttön nőtt és öregbedett
rajtam
a sok kísértet, kik miatt nem lön mit tennem, hanem akaratom
ellenis nagy pironkodva ki kelleték ez világ láttára
bocsátanom,
hogy azból akinek szeme volna, úgy nézné undokságát, mint egy
Basliliscus az tükörbe. De nagy sokak mint az áspis kígyók be
dugák szemeket, füleket ellene.
Nyolcadik.
Mely íráson, midőn sokan álmélkodnának, nagy sokan min
den felől reám fel taták szájókat. Az hívek közül miatta nekik
pironkodának és el szomorodának. Az ellenkezők rajta kapának,
sok képpen kacagának, de elegy farkas nevetéssel. Az prédikátor
atyafiakis, tótok, németek, magyarok meg komorodának,
kik
közül némelyek azt hirdették, hogy meg bolondultam, némelyek,
hogy magam el hittem, némelyek kedig csak magokban forgat
ván gondolták, honnan indultattam azokra. Kik közül
némelyek
meg érthették azokat, némelyek nem érthették.
Mely írás k*i
terjede egy níhány egyéb nyelvekenis és el juta nagy urak és
császárok eleibenis. Kiből a félelmesek sok képpen
röttentenek.
De én állatomba mind magamba tartottam az Istennek régi izga
tása és azoknak titkait és csak egy níhánnyal közlettem.
Ezek
lőnek 1578 esztendőbe, mikor az negyedik részét nyomtatnák az
postillának.
*
Kilencedik.
Az után, hogy az ötödik és utolsó részét kezdettem volna
nyomtatni és immár csak igen közel volnék az véghöz, két udvar
nagy mesterségvei az papi fejedelmeknek bátorságokért
reám

indíták az kor beli uramat, kinek két városába nyolc esztendeig
prédikálván, mind ő neki, mind egyebeknek felötte igen kedves
voltam. De az kor hirtelenségvel annyi nehézségvei indula reám,
hogy félbe hagyatná velem az utolsó résznek nyomtatását,
ki
miatt egy kevéssé tovább halada a nyomtatás.
Az ő haragjais
penig a kisírtetekről való írás miatt volt. Kiről nekiis nem mond
hattam meg annak titkon való okát. De én értvén az dolognak
eleit és utóiját, mindeneket nagy békességes szívvel tűrtem.
Tizedik.
Mindjárt ez változás után el metszé az Ür Isten rólam amaz
röttenetes titkon való kísírteteket, (melyek azkoris nem fertéztetések, hanem csak indíttatások valának, kik által Isten kakucskáltatta velem mind ez világnak sok féle bűneit, melyek rendvei
az tíz parancsolat ellen valának, kikkel elő kellene állani az íté
let napjára,) mondok azokat hirtelenségvel csuda képpen el met
szé rólam és helyette újabbakat, más féléket bocsájta, hogy mint
Dávid és Illyés és János lappangnék az háborgatok előtt. Kiből
mely nagy épületim lőttének, meg nem mondhatom, hanem csak
ím jelengetem.
Tizenegyedik.
Mint Dániel, mikor nézne az ő látásira és mint az három
tanyítvány az Ür színváltozására és János az Ür Jézus jelenté
seire Pathmosban és Pál midőn el ragadtatott harmad égiglen:
vélem azt, hogy oly nyugodalomban voltak, kik miatt semmi kévánságok nem volt ez földre, hanem csak oda, az hol Szent Istvánis látá az Jézus Krisztust az Atyának jobbja felől: — így az
alatt, míg meg vonnám magam egy kevéssé az község közül, oly
világosságot önte az Ür elmémbe és oly örömet szívembe, hogy
sem étem, itom, sem feleségem, gyermekim, sem marhám, sem
barátim nem kellettek úgy, mint az előtt, noha mind az által
szolgáltam nekik tisztem szerint. Ezek penig lőttek az tanulás
és imádkozás közt. De ez édességetis csak titkon hordoztam ma
gamba, kit meg nem mondhatnék minemű, kihez képest én sem
minek tartom mind az egész világotis, amennyibe el múlandó.
Tizenkettödik.
Ugyan ezek közt csak hamar támaszta az Ür Isten egy oltal
mat oly helyről, kit senki sem vélne. Mert Balassi István uram
magához kapcsolván, minden terhét az utolsó résznekis magára
vevé, az én és az ő maga vélekedése kívül. És meg tetüék, hogy
az semmi képpen nem lehetett volna Istennek gond viselése né-

kül. Kinek várába Detrekőbe az Ür Isten végreis vivé. Kiből az ő
szent neve dicsértessék.
Több szóm.
Ez tizenkét dologról egymás után ez utolsóért
emlékezem,
hogy meg jelentsem minemű isteni oltalom alatt vitetett végre a
postiílának öt része. Kinek első része Komjátin kezdetett és
Semptén végeztetett, azis sok hánkódással. Ez utolsó rész penig
Semptén kezdetett és Detrekő várába végeztetett
bizony nem
emberi rendelés szerint, mert sem nekem, sem másnak
eszünkbe
sem volt. Hanem így tetütt Istennek. Kivel én nekem okot akart
adni, hogy a mellett a több velem tött csudáiról meg emlékezzem
hála adással.
Üj dolgai.
Ezek után kezde az Ür Isten nódítani egy níhány fő emberek
által, mint Forgáts Simon uram és Forgáts Imre uram, Balassi
András uram és Balassi István uram által, egy níhány ájtatos ke
resztyén uraim és prédikátorok uraim által: hogy egy kis postií
lának és az Bibliának épen való ki nyomtatására és az kis Cronicanak, kit Carionenak hínak, kibe az egész világ dolga igen ne
mesen be foglaltatik, és az Apocalypsisnak, az Szent János látá
sának magyar ázat jának ki nyomtatására
szándékoznám.
Ha úgy akarja az Ür Istenis, meg lehet Ő Felsége által oly
csuda képpen, amint eddig való munkámat sok háború közt nagy
kegyelmesen végre vitte. Valaki által akarja, viseljen ő Szent Fel
sége azokrais kegyelmes gondot, ki legyen az ő híveinek idvösséges épületjekre és az ő sz. nevének dicséretére,
Ámen.
Utolsó szóm.
Mindezek közt mindenkor meg emlékeztem
ő Felségének
imez parancsolatjáról
és ígéretéről (Psal. 49.): Hív engem az te
nyavalyádba segítségül és én meg szabadítlak tégedet, de te tisz
telj engemet.
Midőn annak okáért a több sok kegyelmességi közt ezbenis
meg hallgatott, hogy véghöz vitette az ötödik résztis és el végez
tette bőv szóval, sok költségvei, nagy munkával mind az egész
esztendő által való prédikációkat, kiből ő Szent Felsége nem
csak engem, hanem sok jámbor híveket fog épiteni az örök
életre, méltó immár, hogy én velem egyetemben minden egyéb
hívekis tisztelvén hálát adjanak errőlis ő Szent
Felségének.
Azértis én velem egyetembe imez hálaadó imádságot mostis és
ezután mondjátok el gyakran:

HÁLAADÁS.
(Az imádságot m á r közöltük a 122. lapon.)
(Post. V. hhhh jelzetű utolsó lapjai.)

Lakodalomban.
Én valamikor lakodalmasok között vagyok, sőt csak valami akaratos
emberekre tekintsekis,
mindenkoron
az forog eszemben: Ezek ez népek
majd mind meg halnak. És azkor mind büdösek lesznek. Az fejek kopo
nyája kopasz csont lesz és hol imitt, hol amott hevernek, minden tetemer<
és férgek között. Az mit most fitogtatnak,
az majd semmi lesz. Az mely
fogakkal rágottak
az vendégségbe,
az rútul ki ficsorodik,
az szemek ki
apad, az torkok, hasak el rothad. Ha kedig fstenhöz
meg nem térnek, az
ördögökhöz
hasonlatos alázatosok lesznek mind örökké. Azért mikor köz
tök vagyokis, mindenkor prédikálok.
Mikor pedig el zajosodtak,
hallga
tok, de hogy meg józanodnak,
ismét kit intek, kit feddek. Ök mikor kér
nek, hogy meg bocsássam nekik dolgokat, én azt felelem: Ne engem,
hanem kövessétek
az Ür Istent, és az ugyan valóba legyen, mert sok
vétek nékül nem volt az ti lakodalmatok.
— Én magammalis így bajló
dom mindennapi esetimbe. (P. I V . 909b 1.)

Látott dolgok.
Szóltam sok barátimmal
az ördögök harcáról, és voltak olyak, kik
mondták:
Ó ki sokszor estem térdre és arccal borultam az földre és sírván
könyvemmel
öntöztem
az pagimentomot,
emlékeztettem
az Istent
igazsá
gára, ígéretire,
hatalmára,
bölcseségére,
irgalmasságára
és kegyelmessegére; és mégis röszketvén
azt véltem, immár semmi módon és semmi
képen nem menthetem meg magam, hanem amint kísírgettettem
és izgattattam, annak meg kell lenni. Noha száz és kétszáz képen nyögtem,
fohász
kodtam, tanultam, imádkoztam,
mivel állnék gonosz kévánságomnak,
hara
gomnak, bujaságomnak,
nyalánkságomnak,
torkosságomnak,
kevélységem
nek, dicsekedésemnek
és egyéb bűneimnek
ellene. De midőn
óltalmazvám
magamat azoktúí,
kik leseitek lelkemet, minden eszem, erőm el fogyott
végre, és immár csak azt vártam, hogy meg legyen az bűn, avagy el ve
szek ellenségeim
miatt. Mondok, midőn erőmtűi el fottam és vélném, hogy
Istenis el hagyott, — mindenkor meg bizonyítja,
hogy igaz az ő igéreti
és ő igen hatalmas, és igen könyörülő,
igen irgalmas, kegyelmes és azon
merő jó és jól tevő. Mind ezeket, mondok, sokszor meg ismertette, sok
harcom és bajom
között.
Sokszor lött, hogy az igen meg keseredett szívvel szembe mentem
Ő Felségével és szóltam neki: hova feledkezett el magáról, hova teszi fo
gadását, hova teszi az ő Igéjében való sok ígéretit.
És mondtam:
tatám
csak álmok azok, talám csak költött dolgok. Talám Isten sincsen, hanem
csak mondják,
hogy Isten vagyon; avagy ha vagyon, ide nincs
semmi
gondja, avagy engem az többi közül el vetett szeme elől és martaléknak

azt

eresztett az ördög kezébe, avagy például, hogy egyebek
tanulnának az
én szégyen vallásimon és veszedelmemen.
De midőn az nyögések rajtam volnának, ottan meg mutatta egy vagy
két óráig az én erőtlenségemben
az ő isteni erejét; és akkor meg vidámultam és véltem, hogy immár békesség, békesség lesz. — De ismét
kerül
vén és fordulván,
megent reám estének azon előbbi tusakodásim,
küszködésim
és harcaim oly képen, kit meg sem mondhatok. Mert oly akis
voltak, hogyha ez világon mennyi bölcs szentek voltak, vadnakis, bár
Salamon, Mojzes, Jób, Sámuel, Dániel, Szent Pál voltak volnais
mellettem,
semmiképen
meg nem segithettek volna, még csak tanácsokkalis,
hanem
könyörgésekkel,
a mint ő magokis minden igyekben csak arra
szorultak.
De még az könyörgésis
ellankadott végre bennem és ugyan el tunyultam,
ízetlen és kelletlen lőttem minden jóra és csak kényeskedtem
és annyival
inkább el rémültem,
hogy immár el vetett Isten előle. Hanem mind az
által mégis níha-níha fohászkodtam
vágyódván
jóra és tekintettem
két
felé, hol írásra, hol egyebek jámbor életire és kévánkoztam
énis az féle
jámborságra
és búskodtam,
hogy szegény paraszt emberekbenis
nagyobb
csendességet
és jámborb
életet
láttam,
hogynem
mint én magamban
éreznék.
De vég reis, midőn sok képen így f anyai ganék, az Ür reám
tekintett
és vagy magamat, vagy feleségemet,
gyermekemet meg betegítette,
vagy
egyéb aggodalmat szerzett, és addig tört, faggatott, hogy el felejttette
velem az testnek kényességét.
És ismét új szívet, lelket adott.
De azért azis nem sokáig tartott tökéletes
csendességben,
hanem
megint el kellett kezdenem előbbi harcomat, nem tízszer, húszszor
csak,
hanem ezerszeris. — így beszélgettünk
egymással
és enné] titkosb dolgokrólis
szóltunk
magunk épületiért.
(Post. IV. 567b 1.)

J á m b o r ember kísértései.
Bölcs
deák
ember
beszélte ezt, hogy őtet sokszor az ő fele
sége oltalmazta, mert akaratja ellenis annyira izgattatott bujaságra,
hogy
mihent leánt látott, ottan esze, kedve, értelme meg változék.
De azelőtt
meg mondta feleségének
az ő ily gonosz természetét
és intötte, hogy reá
vigyázzon
és meg szólítsa, ha valami gonosz jelt látnais hozzá. Mert go
nosz indulat annyira volt rajta, hogy noha nem akarta, és meg mondta
feleségének,
sőt mindennap imádkozottis,
hogy Isten el venné róla, de
mindazonáltal,
bár szinte felesége reá nézettis, azért egyik szeme
felesé
gére nézett, ha látja-é, és titkon hol meg csípte szolgáló lányát, hol lábá
val nyomta, avagy csak mellé menüs, könyökével
meg érte. Mikor asz
talnál ultis, elő hítta valami örvével, ha tányért, cipót, pohárt vött el tűle,
az ujjával mégis meg érintette az ujját. Egy nap száz féle
nyughatatlan
ságit beszélte,
annyira, hogy, mint az macska, mikor egeret lát, ottan
futamodik, avagy az agár az nyúlra, őis noha nagy értelmes volt
magába,
de meg vakult és meg kábult ottan, mihent leánt látott és bolondulis
reájok röpösött
a szíve és annyira nyughatatlankodott,
hogy mihent az
Itást letötte kezéből, ottan az jutott eszébe, hova vigye az
személyeket;
níha el gondolta, hogy kertébe, széna asztag megé, níha pincéjébe,
kama-

rajába és egyéb rejtek helyekre, níha még az kemenceis jutott
eszébe,
de mindezeket eszébe vette, hogy ördögi gonoszság rajta. Mert
felesége
fő nemzet,
tisztes
ember
és maga
is
tisztességbeli
volt.
De az Isten az ő feleségének
annyi eszet, értelmet, okosságot
adott,
hogy felül haladta vigyázassál, maga bírásával, jó tanáccsal az bölcs f ír fiat,
ki urát nem utálta meg érötte, hanem könyörgett
az Ür Istennek
mellette
és csudaképpen
meg tartatott. Az fírfiúis mikor eszébe vötte és meg is
merte magát, ő maga pökte undokságát
és fohászkodván
csudálta
dolgát.
(Post. IV. 895b 1.)

Nehézségek.

Kérdés.
De mondanád, mi az oka, hogy némely ember éjjel nappal
bőjtöléssel
egyetemben imádkozik,
hogy az Isten őtet meg oltalmazná minden
büntűl,
mind az által ugyan el esik sok féle bűnbe, níha kedig nagy cégéres
bünbeis? Mint Dávid paráznaságba,
némely szegénysége
miatt csalárd
életbe,
ni mely részegségbe,
és ki imebbe, ki amabba?

Felelet.
Lehetetlen az, hogy midőn szíve szerint imádkozik,
hogy az imád
kozás közt míeihesse az bűnt, kiváltképen
az cégéres bűnt. De az ember
el tunyul az könyörgésbe
és azt akarja, hogy egy vagy két kiáltására
Isten
őtet nagy könnyen harc és viadal nélkül tartaná; mely kévánság nem
lelki,
hanem testi kévánság,
mely elegy testi gyengéltetéssel.
Krisztus
Urunk
penig az ő híveit arra tanítja, hogy szükség mindenkor imádkozni
és azba
meg sem kell szűnni, nem kell meg fáradni, sem lankadni. Erre való példa
az Mojzes könyörgéseis,
a ki míg kezeit fenn tarthatja vala, addig az ő
népe vágja vala az ellenséget.
De mihent keze el fárad és lankad
vala,
ottan az ellenség vészen vala győzedelmet
az Mojzes népén és azt vág
ják vala.
Továbbá a bőjtölésis és mértékletesség
nyilván nem volt azkor benne,
mikor a bűn meg győzte őtet a mint Dávid étel után délyest nyugodt és
el aludt és ágyba hevert és onnat fel kelvén megyén az ablakra és a meg
tunyúlt
testtel mihent tekint Betsabéra,
ki magát mosogatja vala Dávid
házához közel, fel gerjede reá, mert az asszony szépnek tetszik vala. Hozzá
hívatá és vétkezik
vele, kinek keserves íze holtig szívébe lön. — Mely
vétekbe
Dávid olykor esék, midőn immár országába uralkodnék
és régi
háborúiba
meg csendesedett volna. De ez vétekvei
fel indítá az Istent,
hogy Dávidra újonnan holtig való háborút támasztana és így tartaná zabolán az ő délceg és kényes
testét.
Kiből miis eszünkbe
vehetjük,
hogy ha mi magunk bírnánk az mi
testünkkel,
hogy őtet mindenkor Isten parancsolatja
szerint
hordozhat
nánk, tehát Isten nem eresztene zabolát reánk. De miért hogy immár ugyan
belénk óth az bűn, egyéb képen soha ő meg nem tartóztathatja
magát kényességtűl,
hanem csak szüntelen való gonddal, bánattal, munkával,
avagy
fájdalommal.
Az egyik oka, miért Isten az ő híveire több keresztet
bocsát,
hogy nem mint az istentelenekre,
kikre oztán hirtelen való
veszedelmet

ereszt. — De az ő híveit naponként
lassan, lassan sanyargatja, hogy az
zabola alatt okosb legyen minden istenes dolgaiba és jámbor
életbe.
Ezt az Írásnak sok bizonsági kívül egy níhány száz
nyavalyáimbólis
tanultam kémén és halálos betegségimből,
fogságimból,
szegénységimből,
három feleségim,
öt gyermekim haláliból és kémén dögvei való
ostorozáso-kból, cselédemnek
sok nyavalyáiból,
kik közül heten halának 1577-be
Semptén
ez íráskor, némelyek mégis gyógyultak.
így jártak sokan
többen.
Mert talám húszszor való száz ezernél többen holtak meg három
esztendői
dögbe ez egész világ szerte. (Post. I V . 682 s köv.)

SZEMELVÉNYEK.
fc>) igehirdetéséhez.
Vissza mit adogatunk Istennek.
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hálván ozó? és
^
^
'd°k
régen, hanem most az pápaságis, az ő
az ő neki vigyor- neki vigyorgókis
nagy gonoszul élnek az kilső egyházi
pepecselő
iyegjenek ~ dolgokkal. Melyekbe noha főttig és teljességévei
véget tött az Krísza külső magok- tus, midőn ő magát ide alá hozta, a mi testünket
fel vötte, azban
gÓk

Ve

tartásba

meg áldoztatott,
fel támadott, mennybe ment és az ő igéjét ki ter
jesztette és az hívek szívekbe szent Lelke által uralkodik. De mégis
mintha árnyékoznunk
kellene ezekét, oly képen
cselekeszünk.
/al<
"tdefe
a~
^
mégis oltáron, papi öltözetben
áldozik. Az kik meg
ságnak és azok- értötték
az Krisztus be teljesítését
és az ő Evangéliomát
meg értetmányát'meg^eíséket
meg tartják, de mégis az régi babilóniai kurtették, de öltő- vára (Apocal.
17.), az pápaság paráznaságára
ihog, vihog, mosobáWányff'temp-'y°8> midőn annak oltárát, ostyáját,
köntösét,
gyertyáját,
bálváíomokba tartják, nyozo képét vég nékül helyén tartja és vélek élisj sok híveknek,
nagynak, kicsinnek
botránkozására.
s é ek "
oltalmazzais az név alatt, hogy jó rendtartásért
és ékessé
gért mivelik ezeket, maga merő hazugság és álnokság. Mert
süveget
is vet az képnek
és azt véli, hogy az oltár előtt arcul nézvén az
képre inkább meg hallgattatik, és azt áhítatosságból
isteni tiszte
letre míeli. így az öltözetet valami nagyobb isteni tiszteletnek
véli
az önnen köntösében
való szolgálatnál.
Melyeket noha okos és ér
telmes emerekis miéinek, de akár ki legyen, hasonlatos
Salamon
hoz, ki sok bálványozást
szerze szép szín alatt, kiért Isten megjosaphat
bolondítá;
és amaz fő fő királyokhoz,
kik az Isten igéjét
igazán
Aniazia '
hirdettették,
de az írás panaszol kod ik, hogy bálványokat
mégis
4. Reg. 14. helyén hadták, noha az tiszteletiek
nem volt, de csak hogy fenn
állva hadták is, nehezlette az Isten. Most pedig sokkal inkább még
csak a morsalékjais
nehéz Istennek. Mert semmi példázatnak
nincs
immár helye, az bálványozó
eszköz penig annyival utálatosb,
hova
inkább az Űr Isten kijelentette
magát.

V

Zp

Z

a

p

a

s

P

n

H a Z

I-

g

ent

7

o

n

a

a

z

a

g

Hamis mentség
pedig az, hogy azokat ékességért
és jó
tartásért hagyják
helyeken. Az jó rend tartás nem azban áll,
te az bálványozóknak
oltárával, annak ruhájával,
ostyával,
tyával élsz, hanem ha úgy élendesz, mint Krisztus Urunk és az
tolok. Ők penig soha sem oltárra nem hágtak, soha azt nem
ték, súgva senkit nem gyóntattak,
sem köntöst nem válogattak,
ostyával nem
éltek.
De nagy dolog ez: midőn akár kiis, vagy csak szokásból,

A z

rendhogy
gyer
apos
kerül
sem
vagy

\

ó r e ndtar

"

ás r ó

Nagy és igen
nagy dolog ez,

fenyítékből,
vagy valami haszonnak varasából sokáig él valami balgatagságval,
annak nehezen verhedd ki azt fejéből, az mihöz hozzá
szokott. He kedig az féle ember okos leend, bölcs szabású, eszes
avagy ravasz, az sok féle szépítő mentséget
gondol, kikkel elhitesse
az együgyűket.
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Az mint énnekemis
jeles prédikátorokkal
sok bajlódásom
volt, hogy nem mindkiknek midőn nyilván és tisztán erős bizonságokból
és Isten félő ^"/érteiemí*
bölcseknek
írásokból
meg mutatnám
tévelygéseket,
reám
mérged
tek és miatta annyira gyűlöltek,
mint Krisztus Urunkat és az apos
tolokat a farizeusok, avagy a ravasz és csalárd atyafiak Szent Pált,
kiben igen csudálkoztam,
mert tudományok
és bölcs írás
értelmek
felötte nagy volt bennek. De mégis az balgatag és bolond
áhítatos
ság meg csalta őketis, mint Salamont és többeket,
s mint
Pétertis,
kit meg fedde Szent Pál (Galath. 2.).
Te azért ne nézz senkire, semmibe, hanem csak az Isten Igéjére,
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' lyedt szemvei jó

és az mint látod hogy éltek az Ur Krisztus és az apostolok, oly egyenesen csak
rendtartásba
tarts magadat külső képenis.
^nézhetnénkf "
Most az Úr Krisztus feltámadása
után igaz elég mi nekünk, Jtefa ^SjjJ'jL
hogy az mi gyülekezet
helyünket
szép tisztán meszelve és seperve ki sokán mint
tartjuk és akár kőből és akár fából tiszta asztalt és prédikáló és N e m ű e k nen?
ülő székeket
szerzünk
és bizonyos napokat és órákat tanúságra és nézhetik azt.
imádkozásra
rendelünk
és szép dicséreteket
és könyörgéseket
igaz
lelki ájtatosságból
mondunk. Közönséges
képen bűnünkről
vallást
tévén meggyónunk,
arról az lelki pásztornak
oldozását
lelkünkbe
szorítjuk.
Ha mi magunkba meg keseredünk,
tűle különis
vigasz
talást kérünk, akár mindennek hallássára, akár csak magunk. Az Ür
vacsorájával igaz értelemmel
élünk, azt szépen kezünkbe
vesszük és
meg esszük, isszuk jó értelemmel;
arról mindnyájan
hálákat adunk.
Ez féle rend tartások volt Krisztusnak,
Keresztelő
Jánosnak,
A külső rendaz apostoloknak
és az után való tiszta gyülekezetnek.
Ha penig
bezeti nem
valahol valami cikkeibe különböznénekis
az rend tartásban, az nem . ? í i
«
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belső egyessé-

szakaszt el minket az keresztyéni
egyességtűl,
csak hogy a belső
get.
épülésünk
legyen igazán az Ür Krisztusban.
Szabad teneked más
órákat, más énekeket,
más imádságokat,
az keresztségben
és az Ür
vacsorájában
teljesebb tanúságokat
rendelned, csak hogy mindenik
illendőképen
legyen.
Ezeket azért mondám, hogy az sidó papoknak kábaságok
mel- Mire valók ezek.
lett, az mostani világ kábaságátis
eszünkbe
vennűk,
az
pápásokat
mindenestűi
fogva el távoztatnánk
és azoktúl el futnánk,
az mint
Szent Pál mondja: Fussatok az bálványozástúl,
ugyan sietségvei,
1 Corinth. i a
nagy sebbel kell onnét futni, az ki hirtelen el nem akar velők
együtt

Summája.

veszni. De az oda mosolygók,
ihogók-vihogók
tisztátalanságát
le
tisztítsuk
rólunk és ki gyomláljuk
közülünk,helyén
hagyván az Isten
Igéjének tiszta prédikálását; és ahhoz ragasztott külső árnyék
muto
gató és mégis példázó szem fény vesztő pepecseléseket
el taszítván
tűlönk, mint ki ismét vissza akarna vinni az régi okádásra és undok
fertelmes sárra. Kiről Szent Jánosis egy nihány gyülekezeteket
mint
feddjen és intsen, olvasd meg Apocal. 3.
/ szólánk, az régiekis, az mostaniakis mint vesztettek és dög
löttek meg, hogy az mi Istené, azt tisztán nem akarják
Istennek
adni: Az sidók külső ékességvei,
az pápaságis tündöklő
aranyval,
ezüstvei, az oda vigyorgókis
azonnal akarják az Ür Istent
tisztelni.
Kiknek noha valami részét hadta volt Isten Ó törvénybe,
de az Üjba
egy punktnyit semmit nem hagyott ez félét. Hanem az testi szem
nek és a kevély természetnek
és az földi okosságnak
Isten
tanácsa
kívül igen tetszenék,
de bizony mind bolondság Isten előtt.
Mondok
ím meg halljuk, hogy az mi testi és földi, mint ezüst, arany, bár
sony, kamuka, szép faragott kő és egyebek ez félék, ezeket
örömest
adunk Istennek, ha neki kellene. De bizony ő nem
gyönyörködik
csak egy csöppetis ezekben, sőt utálja, ha tiszteletért
míveled, hanem
ha külső szertartásért,
és csak annyiból, amint az külső jó rend
kévánja. (Post. V. 393—396 és Fol. P. DCLXXII. 1.)
m

Mi

időnkbelí boldogságok.

De immár most elközelíttetvén
az utolsó ítélet napja, és sietvén az
Isten ez világnak utolsó sonkolyából
és gazából ő magának
tisztességes
edényeket
az ő irgalmasságának
örökké
való dícséretire
gyűjtögetni,
újonnan oly nagy világosságval
feltámasztá
az ő Igéjét a mi időnkben,
hogy az apostolok idejétől megválva soha ennél világosban nem volt mind
ez egész világonis. A pönitencia igazán prédikáltatik
a tíz parancsolatnak
igaz magyar ázat jából, kiből sokan meg utálják az Isten ellen való bűnö
ket. Az meg röttent
szívük bizonyos foganatos vigasztalást
vesznek az
Evangéliumnak
bíztatása szerint. Az Ürnak szentséges Sakramentomi
szin
ten úgy szolgáltatnak,
mint Krisztus Urunk szerzetté és mint az apostolok
éltek vele. Még az gyermecskékis
az katechismust tisztán tanulják,
értik
és hirdetik. Az sok emberi találványok
meg omlottak, az misének sok
bálványozási,
az keresztelésnek
kakolási,
olajozási, az harangoknak meg
keresztelési
és az sok ezer gyermeki morcongó pepecselések
meg szűntek,
az henyélő, torkos, bordélyos klastromok és káptalanságok
le dőltek. Im
már az könyörgés
és az imádkozás nem az tőkéknek,
köveknek,
írott em
bereknek, nem az teremtett eleven és holt állatokhoz lesz, hanem az való
ságos Istenhöz, az ő közbe járó szent Fia által. Az fejedelemség
és az há
zasság az ő méltósági
szerint becsültetik
az Istennek Igéjéből. Az oskolá
ban minden nyelven az jó tudományok
hirdettetnek. Az nyomtató
szer
számok az Isten Igéjét minden nép köribe ki terjesztik. Az Bibliát minden
nemzet az ő nyelvén olvashatja. Az emberek igaz hitben, csendes
szívvel
lelkeket Istennek az Jézus Krisztus által ajánlván, békességesen
múlnak ki,
az Istennek ígért kegyelmébe
az Sacramentomok
őket meg erősítvén és
meg pecsételvén
bizonnyal várják feltámadásokat
és örökké való
örömö-

ket. Méltán mondhatjuk azért miis: Boldogok
az szemek, melyek
látják,
a mit mi látunk és boldogok az fülek, melyek hallják az mit mi hallunk.
És bizonnyal mondhatjuk, hogy az mi atyáink közül sokan kévánták
volna
hallani az mit mi hallunk és nem hallották. Sok nemesek, polgárok,
urak,
királyok jószágokat,
fejedelemségeket
el hagyván avagy klastromba
röjtöztek, avagy nagy messze zarándokoztak
az szentek tetemit meg
látogatván,
kik mind azt keresték, a mit mi itthon az Bibliában meg találunk:
lelkünknek Istenben való nyugodalmát.
Ezek kévánták volna azt hallani, amit ml
hallunk és nem hallották. Mert ő nekik az régi el tévelyedett
papok, ba
rátok szentek csontjait, sőt azok neve alatt akár mely latroknak
avagy
barmoknak csontjait mutogatták.
De most nekünk az Isten Igéje
Keresz
telő Jánossal együtt- mutat csak egyedül az Jézus Krisztusra, hogy ő az
Istennek Báránya, ki el veszi ez világnak bűnét. (Joan 1.) Kinek vére meg
tisztít minden bűneinkből.
(I. Joan 3.) Kinél több ég alatt nincs, kibe idvözülhetnénk
(Actor 4.), semis szükség, mert egy ember által jöve a bűn
(Roman. 5.), és elég volt egy ember az meg váltságrais.
Boldogok
azért
mais azok a szemek, a kik őtet ily képpen látják, és boldogok az fülök, a
kik őtet ily képpen hallják és meg
fogadják.
Melyben való bódogságunkat
hogy mégis nyilvábban
esmérhessük,
ím elő számlálom
az pápai setétségben
való
boldogtalanságinkat.
A pápai s e t é t s é g e k ellen fel t á m a d o t t világosságokról.
Az pápások
régen és mais így tanyítnak:
Hogy jóllehet a Krisztus
nyitja meg a mennyországnak
kapuját, de azt mi cselekedetinkkel
érdemlenűk. Kik imíly formán szólnak, hogy: Az hit viszen az örök
életnek
útára, az reménség
kedig által viszen rajta az sok háború alatt, de a sze
retet ugyan be viszen. De az Evangelium
éppen csak az Krisztusnak
tulaj
donítja mind eleit, utolját üdvösségünknek,
mind az utat, mind az be mene
telt, Krisztus mondása szerint (Joan 14.): Én vagyok az Üt, az
igazság,
az élet, senki nem megyén az Atyához, hanem csak én általam.
Az pápások
kételkedtetnek
az te idvösségedben,
midőn nem eresz
tenek csak egyedül a Jézus Krisztus érdemében
való bizodaiomra, hanem
niagad méltóságátis
kerestetik. De most ezt halijuk az Isten Igéjéből szent
Pál tanyítása szerint, hogy azért vagyon ingyen hitből az idvösség,
hogy
bizonyos legyen az ígéret (Roman 4.), mely ígéretbe
való hit oly nagy
dolog, hogy bizonnyal az által meg adatnék az örök élet. Ha ki kedig az
Isten ígéretiben nem hinne, arról szent János azt mondja I . Joan 4., hogy
az hazuggá tenné az Istent, azért méltán el kárhozik
hitetlensége
miatt.
Bódog fülök azért azok, kik ezeket úgy hallják, hogy az ő szívekbe
bizo
nyos hittel ragaszkodhatnak
az Istennek
ígért
kegyelméhöz,
az
Jézus
Krisztus érdeme által, és meg menekednek a pápának afféle lelki
csigázásitúl, az kivel bizonnyal nem hagyják hinni bűnünk bocsánatját,
sem bi
zonnyal várni örök
életünket.
Az pápások
purgatóriumotis
prédikáltak,
kiről azt hirdették,
hogy
senki el nem kerülhetné
az üdvözülendők
közülis, hanem előszer annak tü
zébe meg kellene tisztulni, kinek tüzéhöz képest az mi e világi tüzünk csak
oly volna, mint az írott tűz. Ez ellen immár most az Isten az
Evangélium
ból azt hirdetteti, hogy több tisztulásunk
nincs az Ür Jézus Krisztus
véré
nél, és az minden bűnökből tökéletesen
meg tisztít. I . Johan. 1.: És bódog

vala, ki az Úrban meg hal. Apocal. 14. Azt a második
halál meg
nem
bánthatja. Apocal. 2. És az igazaknak lelkek az Ürnak markában,
és azo
kat az halálnak gyötrelme
nem illeti. Sapient. 3. Példa az tolvaj is, kit
azon nap híva Krisztus Urunk vele paradicsomban.
Luc. 23.
Boldogok
azért az mi füleink, kik ily nagy vigasztalást
hallanak. Sok királyok,
ki
rályné asszonyok, urak, nemesek, bölcsek, régi papok, barátok
akarták
volna ezeket hallani, kik nagy röttegésekbe
temérdek kincset költöttek
és
sokat fáradoztak
e miatt, hogy lehetne könnyebbségek
a pápai
tűzben,
kiből a Sátán meg kazdagítá az pápai országot, neki ígérvén mind ez vilá
got, ha őtet imádná. Melyek mégis voltak prófétálván
Krisztus
Urunktól,
az apostoloktól
és Szent János Látásiba: hogy ily szörnyűség
huritaná el
ez világot. Kikről mégis többet
emlékezem.
Régen a pápaság meséket, álmokat prédikáltak,
és költött
beszéde
ket az Krisztus gyermekségéről,
az keresztfáról,
az Krisztus
köntöséről,
Szűz Mária tejéről, az zarándokságról,
az hamis csudákról. Most minden
keresztyéni
tudomány
cikkelenkint
az Szent Írás szerint nemesen
prédi
káltatik: Az Istenről, az Atyáról, Fiúról, az Szent Lélekről, az
teremtésről,
az törvényről,
az bűnről, az meg igazulásról, a váltságról, az keresztről,
a
keresztyéni
szabadságról,
az fejedelemségről,
az házasságról,
az
feltáma
dásról, az ítéletről és az örök életről. Boldogok azért azok a szemek, kik
ezeket igaz értelemmel
nézik, és az fülök, kik ezeket tisztán hallják és
szívekben
veszik.
Ezek nem történt dolgok a mint a testi bátrak állítják, hanem az
Istennek igen nagy szerelméből
és irgalmasságából
lettek. Azért
tartozunk
ezen miis szintén úgy örvendezni, mint az apostolok az Krisztus látásán és
azon, hogy az ő nevébe ördögöket
űztek és sok nemes dolgokat
hathatós
képpen cselekedtek, magokat és sok bűnösöket
az Evangeliomnak
hirde
tése által az örök életre fel építettek.
És szükség szüntelen
imádkoznunk,
hogy oltalmazzon bennünk
kelletle'nségtől,
és a mi sok féle
bűneinkért
ismét ne eressze reánk se az töröknek,
se az pápának, se egyéb
tévely
gőknek
lelki-testi
kegyetlenségét,
a mint Krisztus Urunk fenyegeté
az
sidókatis, mondván: el vitetik ti tűletek az Istennek országa és oly népnek
adatik, az ki annak gyümölcsét
teremti. Mert az ő igaz isteni Ítéleti ez,
hogy valaki nem becsüli, nem tiszteli nem veszi, nem követi az ő igaz ta
nyítását,
arra az ördögnek
csalárdságát
eressze. II. Tessal. 2. Kiről csu
dálatos, történetes
példa mind az apostolok idejeis, mind az mi időn kis.
Mert midőn mind ez egész világ szerte nagy világossággal
általok ki ter
jesztette volna Isten az ő Szent Fia felől való örömet, és azt meg
kezdenék
hamar hamar unni, hogy ereszre Isten reálok a pápai és a török
vakságot,
a mint ő magokis prédikálják
vala, fenyegetvén
őket
kelletlenségekről,
hogy ha magokat méltatlanoknak
tartanák, az örök életre, tehát más hová
vinné Isten az ő Igéjét. És Krisztus Urunkis mond a zsidóknak,
hogy oly
népnek adatnék, aki annak gyümölcsét
teremtené.
De mi köztünkis
az világosság után nagy kelletlenségek
támadának.
Azért íme mi időnkbenis ki röttenetes nem csak testi, hanem lelki
büntetésekis kezdenek reánk szállani, az Isten Igéjéhöz való kelletlenségünk
miatt.
Sok hamis vissza fordult értelmek nagy hamissággal
prédikáltanak,
röt
tenetes tévelygő eretnekségek
támadton támadnak, sok helyen a sakramentumok, az Ür vacsorája és a keresztség
immár nem olyan tisztán
szolgál-

taíik, mint az előtt, kiket csak külső jelnek belső erő nékül
hirdetnek.
Sokan két felé sántáinak, az papi ceremóniákat
féltekbe és hasokért
oltal
mazván. Nekik idvösségeket
foltos hittel várják, az Krisztus és az ő magok
érdemében bízván. Az igaz és tiszta tanaitok a bűnnek dorgálói sok negélyesektűl meg útáltatik. Lassan lassan mind az Isten Igéjét, mind az sakramentomokat
az emberek el unják, gyermekeket
az katechizmusra nem
taníttatják,
prédikációra
nem járatják,
részegség,
telhetetlenség,
uzsora,
tékozlás, fertelmesség,
testi kévánságoknak
betöltése
nőttön nő, az isteni
és atyafiúi szeretet meghidegedett. Ez okokért
félő, hogy ismét az Isten
az ő mennyei kincsét az ő drága Szent Igéjét el ne vegye és lelki
éhséggel
ez világot meg ne verje, mert az ebnek a szentet és a disznóknak
a drága
gyöngyöt
nem jó vetni. Matth. 7. És így az hála adatlan világ az ő bűnének
méltán való büntetését
veszi mostis. Annak felötte az utolsó ítélet
napján
meg hallja az ítélő bírónak röttenetes
szentenciájátis,
hogy kik az átokba
maradtak, azok menjenek mind az örök tűzre. Matth. 25. Ezzel ha nem
mindenek gondolnakis,
de válnak némelyek,
kik az Krisztus szavára fel
indulván, ez után áhítatosban imádkoznak
és az Isten Igéjét nagyobb öröm
mel fogadják,
kiben helyheztetik minden bódogságokat.
Kire ő szent Fel
sége segítsen bennünket az ő szerelmes Fiáért Szent Lelke által. Ámen.
(Fol. Post. CCCCCXXXVb.)

A. mi sakramenlumunk baszna.
Isten mais magát köti mi nekünkis
az mi keresztségink
mellett,
kiben ujonnanis születünk, Szent Fia vére által meg mosogatván
és Szent
Lelkével meg tisztítván bennünket,
kibe bizonnyal tökéletesen
mégis ma
rad, ha miis azokba bízandunk, a miket ígért az ő szent pecsété és jele mel
lett Szent Fia által. Azért ha meg becsüljük ez világi fejedelmünknek
egy
kicsiny viaszos pecsétét, kin az ő képe és neve meg vagyon, egy kevés
földi jószágunkért,
mennyivel inkább illik meg becsülnünk az élő Ür Isten
nek hozzánk való nagy irgalmasságának
és sok drága ígérétinek
pecsétit,
az keresztségét
és az Ür vacsoráját. Kik untalan emlékeztetnek
az Istennek
ígéretireis és indítnak az ígéret szerint való bizodaiomra. És minek utána
újonnan születtetünk
az keresztség
által, immár éltetünkis és nevekedünk
az örök életre az Ür vacsorája által, hogy naponként
épüljünk
minden
mennyei jóban, míg juthatunk azon dicsőségnek
épségére, kibe vagyon az
mi Urunk Jézus Krisztus. Mert az Istennek sakramentomi nem csak külső
emlékeztető
jelek, hanem oly eszköziis Istennek, kik által Szent
Léleknek
cselekedetiből
meg újít, meg elevenít, és újonnan szül az örök életre.
(Fol. Post. LVIIb.)

K e r e s z t s é g ü n k n e k é s a z Űr v a c s o r á j á n a k
haszna.
A mi körösztségünknek
és az Ür vacsorájának
legfőbb haszna csak
ez, hogy azok által szüntelen serkentsük
miis szívünket
és erősítsük
bizodalmunkat az Ür Istennek édes atyai ígéretiben,
melyre
valamennyiszer
igyekezünk,
az Ür Istenis mind annyiszor Szent Lölkének általa segít ben
nünket arra a szent jelekkel együtt. De ehhez, hogy jobb módod
lehessen,
és szüntelen
mint lehessen ez, ím tanácsot adok róla.

Először a keresztségbe
ezt vedd eszedbe: Látod, hogy mindennap az
keresztyén
embernek szívét megrettenti az ördög, azért mindennap az kö
rösztséggel
erősítened
magadat igen jó és igen szükség. De nem úgy,
hogy mindennap, avagy sokszor megkeresztelkednél.
Mert csak egyszer
kell meg keresztelkednünk,
mert elég embernek egyszer születni, de mind
az által egyszer való körösztölködésünknek
naponként
hasznát
vehetjük
imilyen képpen: Hogy valamennyiszer meg késértetünk
és meg
rettenünk,
annyiszor meg emlékezünk
az igaz Istennek ígéretiről és az erős
fogadás
ról, kire magát kötötte
az köröszt víz fölött. Mert ezt felszóval
kiáltá,
hogy az Jézus Krisztus, az ő szerelmes Fia, és abba őneki kedve
tölt:
Az az, az ő szerelmes Fiába minketis szeret és ő benne minket is kedvel,
minket is fiává fogadott, Szent Fia vérével meg mosott, meg
tisztított,
kiért kegyelmes Atyánk, gondviselőnk,
meg szentelőnk
és idvözítőnk
akar
lenni. A mint ezeket az ígékbenis
meg jelenti, a melyekvei
kereszteltet
bennünket,
Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Akkor erős képen
kötelezi magát mint régen a környülmetélkedésbe,
hogy ő minekünk
meg
kegyelmező
Atyánk lenne az ő Szent Fiáért, az önnön Szent Lölkét
mi
reánk őttené és azt nekünk adná zálogul az örök idvösségre.
És az Fiú
meg azonképen
kötelezi magát, hogy mi idvözítőnk
volna és az ő vérével
az mi undokságinkat
meg tisztítaná, a Szent Lélekis úgy kötelezi
magát,
hogy mi szentölőnk
és mi igazgatónk
lenne az Krisztus érdeméjért.
Valaxi
ezért naponként
ez fogadásról gondolkodik
és ezekkel az ő hitét
erőséiti
és az Ür Isten eleibe ezeket támasztja,
az lehetetlen dolog, hogy meg
csalatkozzék,
mert valamit 8 Szent Fölsége ígért, annak be kell telni, akár
mint iesztgessenis az pokolbeli ördög. Az ördög naponként
eljár az ő
dolgában és sokszor mégis szomorít. De az te dologod vigyázás az ördög
ellen, azért élj ellene naponként
az le körösztségeddel,
melyben
Isten
megesküdt
az te fejedre, és kit soha semmibe meg nem másolhat,
akik
ahhoz
ragaszkodnak.
Azonképen
az Ür vacsorájánakis
sok féle haszna és tanúságai
vad
nak, de leg fű haszna ez, hogy erősítsd azzal is az te naponként
való késér
tetedben magadat, imilyen képpen: Hogy naponként
mind az communicáláskor, mind az előtt, mind az után elmédben forgasd, hogy Jézus
Krisz
tusnak teste az te lelkednek örök életire való kenyér és az ő vére az te
lölködnek
örök életire való ital. Mert ha szent testét éretted halálra nem
adta volna, teneked örök halálba és örök kárhozatba
kellett volna lenned.
De immár, bízzál ő általa, hogy attól megmenekedtél
és hogy
naponként
jobban bízhassál,
sokszor
élj
az úrvacsorával,
ha
minden
héten
le hetis,
avagy
kétszer
egy
hétbe
1 e h e t i s. Csak jó
móddal legyen, annyival jobb, mert mint hogy a kis gyermecskét
egyszer
szülte az anya, de éjjel napval gyakorta szoptatja, azonképpen
egyszer
kellett nekünk
Krisztus által újonnan születnünk
az körösztvíz
fölött és
az Istennek ígért fogadását hozzánk kapcsolnunk és az Krisztus
ártatlan
ságába föl öltöznünk.
De immár az ő szent vacsorájában untalan szopnunk
kell az tejet, untalan erősítenünk
és éltetnünk
kell a mi meg éhezett /67künköt az ő szent lölkének és vérének sírjából, drága szent halálának
ér
deméből, hogy végiglen rajtunk mardahasson az Atyának kegyelme, a Fiú
nak érdeme és az Szent Léleknek meg szentelése.
Valaki ezért ezt m/Ve-

lendi, annak lehetetlen Krisztustól
elszakadni, akármint gyühösködjékis
a
pokolbeli
ördög, akármint rettegtesseis az te szívedet.
Éljünk azért gyakorta az ő szent vacsorájával,
de ne csak az külső
jellel, a kenyérrel
és borral, hanem a Krisztusnak
szent testével és szent,
vérével, kiről ha elmélkedel, hogy csak az a te örök ételed és örök italod
és semmi több annak kívüle, így eggyé leszesz az Krisztussalis,
őtet jó
kedvvel hozzád vonszod, hogy úgy közüljön, úgy egyesüljön te veled, hogy
soha eine szakadhass ő tőle.
Ha penig ritkán kezdesz ő róla emlékezni,
és az ő szent
vacsorájá
val ritkán és resten kezdesz élni, végre meg kezd az te lölköd éhezni, és
mint hogy a mely rabnak ritkán adnak enni, elfogyatkozik
gyomra, keze.
lába, azon képpen a te lölködis, annyira el fogyatkozik,
hogy szinte ahol
erösbnek
kellene lenned, ott esel le, ahol inkább
kellene bíznod, ott
esel kétségbe,
kitől az kegyelmes Ür Isten, az ő Szent Fiáért
ótalmazzon
mindnyájunkat.
Senki kedig magát azzal nem mentheti, hogy hozzá nem
készült, mert Istennek az akaratja, hogy minden készen tartsa magát az
örök életre. Ha arra kész vagy, kész lehetsz az ő szent vacsorájához is.
(Post. I . 295b.)

Micsoda az i g a z á n v a l ó i m á d k o z á s ?
Az igaz imádkozás ez: Előszer,
midőn az igazán meg ismert igaz
Istennek, nem valami bizontalannak, olynak, kinek örökké való Fia nem
volna, sem valami teremtett állatoknak,
hanem annak, a ki magát ki je
lentette az Ür Jézus Krisztus Atyjának
lenni, imádkozunk.
Másodszor,
midőn csak az Ür Krisztus érdemébe, nem a mienkbe, sem máséba
kérünk.
Harmadszor,
midőn bizodalommal, nem kételkedéssel.
Negyedszer,
midőn szívünknek
fohászkodásával
ájtatosan, nem csak ajakinkkal.
Ötöd
ször,
midőn Szent Léleknek
indításival, isteni félelemből,
alázatos
szív
ből, tiszta kévánságból,
nem részeg észvei, nem haragos, torkos
gyűlöl
séges, nem kevély fel fuvalkodó
szívvel imádkozunk.
Hatodszor,
mi
dőn jóért, nem gonoszért,
hetedszer,
midőn jó végre, nem gonosz
végre könyörgünk.
Nyolcadszor,
midőn az el vett jókról, jó szívvel
igazán hálákat adunk. Mind ezek hogy meg kévántassanak
az igazán való
imádkozásban,
sok bizonságink
vadnak, de csak az Mi Atyánkbólis meg
tetszik, kiről oda fel szólánk. Azért akár csak azból menj jó végére és le
gyen arra nagy gondod, hogy a te imádságodban
mind ezeket
kövessed,
hogy az igazán való imádkozás
által, valami kell, Istentűi mindent meg
nyerhess. Mely igazán való imádkozásra
ezértis igen nagy gondod legyen:
Mert senki több nem tud imádkozni,
hanem csak az Krisztusnak
tulajdon
Anya szent Egyháza,
az ő tulajdon serege, népe és hívei, kiknek imez
három bizonyos jele: Első,
hogy az igazán hirdeti és veszi az isten Igéjét
(Joan. 10.). Másod,
hogy igazán szolgáltatja
az sakramentomokat, a mint
Isten hadta (I. Corinth. 11.). Harmad,
hogy igazán imádkozik,
az mint
Isten ő maga tanyította (Matth. 6.). Tehát az mint amaz kettőre, ez harmadikrais nagy vigyázassál és tanulással gondot viseljünk, hogy a mi imád
kozásunk
igaz legyen és azzalis meg bizonyosodjunk,
hogy egyik
tagja
vagyunk az Anya szent Egyháznk.
(Fol. Post. CCCXIXb.)

Az

hitről.

Ide fel meg hallottuk, minemű hitecskével
künyörge az pogány
feje
delem Krisztusnak, ki noha mégis feddetek, mind az által nagyotis
nyere.
Immár most az mi hitünkről vegyünk
értelmet és előszert azt lássuk, mi
legyen az igaz hit?
Az hit, kire az Ür Isten minket készerít,
ki nékűl semmit se akar
adni, sem adis jó kedvvel, nem olyan, az mint a pogánok értik, mint
ha akár mit higgy, mind jó. Sőt a mint tiltja Isten, hogy ne ölj, ne orozz,
ne paráználkodjál,
így tiltja, — és még inkább, hogy idegen istenbe ne
higgy, hamis hitű ne légy. — Vagyon sidó hit, vagyon török hit, vagyon
öi dög hit, de más az keresztyéni
hit.
Az
keresztyéni
hit,
hitünknek,
mely az Credóban
vagyon,
minden ágazatjának
igaz értelme és el hitele az írások szerint, hogy iga
zak azok; és valamit azokról szólnak az próféták és apostolok, mind Isten-:
nek akaratja szerint való igazságok legyenek. Ezis igaz hitnek
mondatik.
De kivált képpen ezben áll az hit, hol azt mondjuk az hitnek
ágazatjába:
Hiszem bűnemnek
meg bocsánatját.
Kit el hívén, meg nyugszom az Isten
nek Krisztusért
tett igaz igéretibe, hogy nem másnak, hanem
énnekem
bocsátta légyen meg ingyen
bűneimet.
Ezeket értsük meg mégis nyilvábban.
Azaz az igaz hitbe imez három
dolog kévántatik:
Előszer,
hogy értsem Isten akaratját,
az mint ki
jelentette az Törvénybe
és az Evangéliomba
és az mint azokat
magyaráz
ták az próféták,
Krisztus és az apostolok. M ásodszor
elis
higgyem,
hogy azok mind igazak és az Isten azon kívül különbet nem akar. De ez
értelmek és hitek vadnak az kép mutatókbanis
és az ördögökbenis,
ki igen
okos állat és az Isten felől sokat ért és az írást tudja és érti, hogy Isten
akaratja; de azba semmi bizodalma sincs, sem lehet. Azért mi
tőlünk
Isten többet
kéván, és főképpen
imez harmadikat.
Hogy
higgyem
én az én magam bűnem bocsánatját;
és ki ki mind magához
kapcsolja,
hogy Isten ő nekiis meg bocsátta minden bűneit, az szerint, az mint ő
maga Isten ígérete az Evangéliomba: ingyen, az ő Szent Fiának
érdemejért,
kiért meg kegyelmezett,
kedvébe és szerelmébe
vötte, minden jó kéré
sébe meg hallgatja, meg segíti, őrizi, oltalmazza, fel támasztja és az örök
életet neki meg adja. — Az kinek ily bizodalma vagyon, azt
mondjuk
igaz
hitűnek.
Ez e hit, ez reménség és bizodalom nagy ellensége az ördögnek,
kivel
őtet meg bírhatjuk
(1. Joan. 5.). kit ő hogy el olthasson, sok ezer
képpen
mesterkedik
(Ephes. 6.); hol az Ige hallásátúl idegenít el, mert
hallásból
épül bennünk (Roman. 10.). Azért hol röstségre, testi lakásra, játékra,
mu
latságra, hol szorgalmatosságra
izgat, hogy ezek ne eresszenek csak az
hallásrais; de ha hallodis, meg fojtsák mint az tövisek az búzát. Hol sok
féle bűnre, paráznaságra,
csalárdságra viszen, hogy ezek miatt
kételked
vén ne merj Szent Lelket kérni, ki tégedet segítene az te hitedben. —
Viszont az hívek annyival inkább tanulnak, könyörögnek,
Szent
Lelket
kérnek, hova inkább az ördög el akarja vesztetni vélek hiteket, hova in
kább esmérik, hogy drágább és hasznosb az igaz hit. — Ez
ellenkezések
miatt kibe igen gyenge, kibe erős az hit. Kiről ittis ím
emlékezem:

Két féle az hit: erős és gyenge.
Ez ellenkezés
miatt nem mindenbe egy arányú az hit. Hanem
némelynek
több értelme vagyon Isten felöl és nagyobb bizodalma.
Mint
Ábrahámnak,
ki fiát áldozni viszi Isten szavára. Mint Jákobnak,
ki küszödvén az Isten Fiával, addig el nem bocsátja, míg meg nem áldaná. Mint
Mojzes, ki az Veres tengert meg fujtja és ottan két felé válik, az kő szik
lát meg
fújta és innya való forrás támad belőle. Mint Józsiiénak,
ki pa
rancsol a napnak és meg áll. Illyésnek,
ki az eget be rekeszti, hogy eső
ne legyen három esztendeig, és ismét könyörög,
és ottan bőv eső adatik;
és ki tüzet szállít az mennyből az áldozatrais (3 Reg. 18.). Az király szol
ga járais (4 Reg. 1.), kik az égő kemencében
csak meg sem
perseitetnek.
Mint Péternek, ki az Ür szavára lábon kezd járni az tengeren (Matth. 14.).
Mint Szent Pálnak sok veszedelmek közt (1. Corinth. 11.). Ezek
többek
sokan erős hitűek voltak, de mind az által egyikbe sem volt tökéletes
tel
jes hit, mert Jákóbis fél Lábántúl és Ézsautúl; Mojzesis kételkedik,
az kö
vet mikor élőbe meg fujtja; Péteris el kezd végre sillyedni
kételkedése
miatt. Csak egyedül ő maga a mi Urunk Jézus Krisztus ép, tökéletes
hitű,
ki soha semmibe nem kételkedett,
az mint egyéb bűnis nem volt ő benne.
(Ésaiás 53.)
Vadnak mostis sok erős hitűek, de teljes ép hitű senki nincs.
Mint
erős hiti volt Luther
Mártonnak
is, midőn az egész világnak
feje
delmi ellen ki kiáltaná az Antikrisztus
pápa kompiárságit,
bölcsőit,
bálványozásit
és sok ezer hamisságit;
ki noha igen erős és nagy világi feje
delem volna és ez világnak nagyobb részét magához
holdoltatta
volna,
de mind az által semmi képpen Luthernek
ellene nem állhatott
mind
ez mai napigis, noha mind hazugságval,
mind erő hatalommal száz ezer
képen mesterkednek
minden híveivel egyetembe és Luciperrel. — Mostis
sokan nagy erős hitvei szembe szöknek vele, mind tanyításival, mind köny
vek ki nyomtatásával,
csak apró emberkékis,
és véghöz viszik, noha nagy
fejedelmek, császárok, papok éjjel-nappal
erővel, álnokságval
ellenek ro
hannak. — így sokan ellenkeznek az ördögökkelis,
melyek ki szólnak
más
emberekből.
Sokan erős hittel esedeznek Isten előtt az bűn ellen, az nyo
morúság ellen. Sokan nagy bizodalommal mindennap óhajtván
kévánják
és várják az ő idvességes ki múlásokat.
De mind az által csak egy sincs,
ki mindenekben tökéletes ép hitű volna, az ördögnek sok féle
ellenkezése
miatt és az meg romlott okosság
miatt.
Azért akár kinekis mindennap holtig kell magát építeni
tanulással,
könyörgéssel,
Szent Lélek segítségével,
hogy meg bírhassa esetit,
bűneit,
el hihesse annak bocsánatját, meg becsülhesse az Krisztus áldozat ját, az ő
érdemébe megnyughassék,
bizonnyal várhasson Szent Lelket és mindenbe
Isten segítségét
és örök életét. — Ezeket mondtam az erős hitűekről.
Im
már szólok az gyenge és kicsiny
hitűekrőlis.
Az kicsiny és gyenge hitről.
Sokan és többen vadnak kicsiny és gyenge hitűek, mint ez mai evangeliumbeli fejedelem, noha esméri az Krisztust és hozzá folyamik és benne
bízik, de mind ezek ő benne igen gyengék voltak. Mert alá hívja vele, hogy
ott gyógyítsa
meg fiát és sietteti, hogy immár menne el, minek előtte meg
halna az fia. Ily kicsiny hiti vala egy élőbe. De végre midőn az Ür meg

feddené, hogy nem hinnének csuda tétel nélkül és az után azt mondaná:
Él az te fiad! — el hivé és az a hit az úton is nevekedék, midőn
szolgáitúf
értené, hogy azon órában vigaszott meg fia, kibe Krisztus mondta: Él az
te fiad! És végre minden háza népét fel építé az Krisztusnak
igaz esmeretire és a benne való hitre. — Kicsiny hitű vala az Námán szírusis, ki ez
rémségbe vala, hogy Elizeus hozzá menne és kezével az poklosságot
illetné
és az Istent előtte segítségül hívná és úgy gyógyulhatna
meg. — Kicsiny
hitű vala amaz apais, midőn könyörgenek
gyermeke mellett: Uram, ha
segíthetsz,
könyörülj
rajtunk. Jézus kedig monda ő neki: Ha el hitted azt,
hogy én segíthetlek,
minden lehetséges
annak, aki hiszen. Monda az em
ber: Hiszem Uram, de segíts, hogy hihessek! —• Ily gyenge hiteket
esmér
vén az apostolokis, kérték vala az Urat, öregbítené meg az ő hiteket, kibe
meg hallgatá őket. Mely kegyelmességét
az Krisztusnak, nagy fel magasz
talta Ézsaiás prófétais (42.), hogy az füstölgő szösztis meg nem oltaná, az
az csak az kicsiny hitecskétis
kegyelmesen fogadná. Kiből miis
intettünk^
hogy egy más kicsiny hitét meg ne oltsuk, hanem inkább építsük. (Rom. 14.}
(Fol. Post. DCXLIX.)

Eletednek r e g u l á i .
Egész életednek
jó maga tartására imíly gondod
legyen:
Minden érzékenségedet:
nézésedet,
hallásodat,
szaglásodat,
kóstol
gatásodat,
testednek illetésit igen meg óvd minden féle
bűntűl.
Nyalakodó
ne légy és kelletlen se egyél, se igyál.
Bujálkodástúl
ugyan
iszonyodjál.
Tréfa beszéded emberséges
legyen.
Telhetetlen ne légy. És tiszted kívül imide, amoda ne kapdoss, de
tisztedben hív és gyors
légy.
Kételkedő
ne légy, hanem minden gondodat hadd Istenre, és akár
mely nagy szükségedbenis
bízzál
benne.
Mikor bőjtelsz, imádkozzál;
és akkor semmit, avagy keveset
egyél.
Meg tartóztasd
magad ételedben,
italodban,
szódban,
haragodban,,
öltözetedben,
járásodban
és minden cselekedetidben,
hogy
értelmesek
legyenek.
,
Gyors légy, de haba hurgyaság
nékűl.
Vigyázz
és szemlélj
cselédid
között,
de asszony emberek
dolgát
feleségedre
bízd.
Er kölesed meg ért legyen, hogy mind Isten, mind emberek
szeressenek.
Ne henyélj, de mindenkor valami jót míelj.
Házadból ha ki mégy, haszon nékűl meg ne térj.
Istennek szüntelen könyörögj,
mindenről hálát adj.
Mégis nyugodjál,
de az mértékletes
legyen és nyájas és becsületes..
(Post. IV. 719.)

K l k i tisztibe járfon.
A Krisztus pedig minden csudájával azokat
előtt ő róla meg voltak prófétáltatván,
kik az ő
rólis prófétáltak
vala. De ezt a nép nem jól érti
akarja vala tenni. Azért erre hivatalja nem lévén,

erősítette,
a melyek az
örökké való
királyságávala, mert földi
királlyá
el megyén előtte.
Kivel

nekünkis
példát akara adni, hegy ki ki mind az ő tisztibe és hivataljába
járna. Az egyházi szolga tanyítana, az bíró igazságot
látna, az fejedelem
oltalmazna. Azért senki egy más tisztit ne kapdosná, hanem mint az sok
tagok az egy testnek, így miis mindnyájan
egy másnak tisztünk
szerént
szolgálnánk.
De ezbeis nagy sokszor mind a tanyítók, pispekek és mind az
több népek között sok zűrzavart és az miatt sok veszedelmet látunk;
mert
az tanyítók
szántást, kapálást, kereskedést
űznek, az pispek el hagyván
tanyítását
udvari fitogtatást
űz, az udvar népe el hagyván az ő hadakozó
tisztit az ital között prédikál és tudatlanul csak csélcsap. Az paraszt el un
ván szántását
harcot kéván, az harcoló szántást,
az szabó ötvösműet, az
varga szabó műét, és így sem az ő magok tisztire, sem az máséra nem lesz
nek jók. Azért ezbeis kövessük
Idvözíténket,
hogy mint ö, midőn
király
ságra akarnák
emelni, el méne előle és az ő tanyító és áldozó
tisztibe
akara meg maradni, igy miis az mi hivatalunkba, vagy könnyű vagy nehéz,
megmaradván,
azba kedveskedjünk
mind Istennek,
mind
embereknek.
1. Korint. 7. Hanem ha azból újonnan ki hívatnánk
szükséges okkal, mint az
apostolok az halászásból. (Post. I I . 512.)

A

fösvénségről.

A telhetetlen fösvény nem ismeri az ő Urát Istenét, a ki őtet teremtötte, életétis meg váltotta, és nem hiszen semmit az ő igéretiben,
hanem
hazugnak véli az Ür Istent, kinek semmi édessége és gyönyörűsége
nincs
az Ür Istenbe, hanem csak pénzbe és egyéb
morhába.
A telhetetlen kész az Ür Istennek nevét megtagadni, mint Júdás egy
kevés pénzért
és kész Istenre és lelkére százszoris
megesküdni
egy küs
nyereségért.
A telhetetlen még édes atyját, anyját, édes atyjafiátis
meg utálja a
pénz kedvéért
és azok előtt el rejti.
A telhetetlen kész mind tolvajságra, lopásra, gyolkosságra,
csigáztatásra és egyéb kínzatásokra,
csak hogy nyereségét
bűzölje.
A telhetetlen soha jóra nem költ jó kedvvel, sem Isten Igéje hirde
tésére, sem árvákra, sem foglyok szabadulására.
Sőt még az önnön gyer
mekének
tisztességvei
való neveléséreis
nehezen költ: Hanem bűnre é s
gonoszra, kevély öltözetre
ugyan tékozlását
sem szánja, mint
parázna
ságra, friss öltözetre,
kevélységre,
torkosságra,
haszontalan játékra,
friss
házakra, kertekre, lovakra és egyéb cifrákra s kevélységek
eszközére
örö
mest tékozolja
mindenét.
A telhetetlen, valamit lát másnál, mindent magának kéván, és akár
mely sokat találjonis, soha nincs szívének
elég nyugodalma. Még mikor
imádkozikis,
csak telhetetlenséget
gondol és arról
imádkozik.
A telhetetlen rakva hamis perpatvarral, irigységgel,
gyűlölségvel,
rá
galmazással,
ki másnak gazdagságát
írelli, és hamisan kész mindennel, még
atyjafiával
is per leni.
Azért a telhetetleneket
hasonlítják
a macska szemükhöz,
kiknek még
étszakais fénlik a szemek, mert mindenfelé
pillognak, hol mit kaphatnak.
Hasonlítják
az vakondokhozis, mert szemtelenül
mindenütt
túrnak. A farkasokhozis, mert szájok tartva, mindenét el nyelik és el ragadják.
Torkát
hasonlítják
az égő kínkőhöz,
mert ugyan égve mindenét szomjúhozza. Ke-

zét éles tőrhöz, farkas, medve és oroszlán körméhez.
Mert nagy kegyetlen
kínzásokkal
vakarcsai mindenütt.
Lábát a szárnyas madárhoz, mert futtonfut, mintha szárnyon
járna, mind télbe, nyárba, földön, vizén
minden
helyeken.
A szívét hasonlítják
nyúlhoz, mert éjjel nappal féli és rettegi morhájának vészesét.
Életét hasonlítják
az arannyal megterhelt
szamárhoz,
ki mind az által csak szénát és szalmát rág; és hasonlítják
a szántó
ökör
höz, aki zabnak földet szánt, de azt is ló eszi. Idvözítőnk
kedig
hasonlítja
a telhetetlent a tövishez,
kinek szorgalmatossága
az Istennek Igéjét meg
fojtja: és ezért Szent Pál a telhetetlent bálvány imádónak nevezi és azt
mondja, hogy az Istennek országának
örökösi nem lesznek.
Hasonlítják
ahhozis, kinek egyik
kezére nagy követ kötöttek,
a
másik kezén kedig szárnya nevekedett, mert ha szinte egyfelől
égbe repölneis, más felől alávonatik és mind hírében, tisztességében
és végre
mathájábanis meg küssebbedik.
De noha ily rettenetesképű
a telhetetlenség,
mind az által annira eszét
vesztötte
ez világnak, hogy ezt csak mosolyogja. És az ő szíveket,
lelke
ket meg keményítvén
magát megvakítván,
ugyan mohón űdzik. Kik mint
járnak az ítélet napján, meg látjuk. Mi kedig fogadjuk szavát
Idvözítőnknek, ki ezt monda: meg ójátok magatokat, hogy a ti szívetek meg ne ne
hezedjék
ez világi szorgalmaiosságokkal.
Bizony ha ártalmas nem volna,
nem intene el róla. De aki nem hiszi, annak kárán nyissa fel füleit.
(Post. I . X V I I I . )

A. földi kincsről.
Ne gyűjtsetek kincset magatoknak ez földen, hol a
moly és a rosda meg eszi és holott az orvok ki ássák.
Az az, akár mely igen mély földben, avagy kősziklák
között, erős kő
várba és sok kolcsos vas ládába, az boltok fenekére, avagy akár
minemű
helyre gyűjtseis az hitetlen, telhetetlen ember és Isten el felejtett ember kin
csét, de ugyan nem leszen az örökös marhája neki. Mert az mely hatalmas
Istent ő meg vetett az miatt, az őtet ezzel szégyeníti
meg, hogy csak amaz
apró rozsdátis
és kis molyocskákat
és hol mi el vetett bujdosó,
rosszas,
éhező latrokat reá támaszt és azokkal ugyan szeme láttára nagy
bosszú
ságára el veszti, ki miatt még az beleis tekereg nagy búja és bánatja
miatt,
és némely mégis öli magát kétségbe esése miatt.
Kitől minekünk
mindennap ezer példánk
vagyon, mint
vészének
drága nest, nust, bíbor, bársony ruhák, drága pohár székek, arany és ezüst
ékességek,
mind kő városokkal
és erős kő várokkal
egyetembe. — Ki
mondhatja meg csak Magyar országbanis
sok kastélyokba,
várakba és
városokban
uraknak, nemeseknek és polgároknak
mennyi kénesek és ékes
ségek rekkent el mind urokkal egyetembe? Nemde fejeken tölt-e
ezek
nek az Úr szava? Mais nézd el csak, ha arra való szemed vagyon, mint
vesszenek hol tűz miatt, tolvajok miatt sok áros népeknek hamisan gyűj
teti marhájok.
Megint sok telhetetlen uraknak hamisan gyűjteti
borok,
búzájok, pénzek, várok: kiknek borok fel fordul és meg büdösül,
drágára
tartót búzájuk meg férgesül, ebül gyűjteti
pénzeket
ő maguk, vagy gyer
mekek ebül költik betegségre,
köszvényre,
kólikára,
perpatvarra
és hol

mi csélcsapókra.
És nagy tartományokra
hirtelen mind el pusztulnak
török,
tatár rablási miatt és egy másra való törés miatt. És gyakran egy egész
ország meg változik és egy népről más népre száll az sok hamisság
miatt.
(Dan. 2.) Ez értelemmel röttenté itt most Idvözítőnk
az
fösvényeket.
Mely igékben nem tiltja meg az munkát és az marha keresést.
Mert
azt sok helyen parancsoljais: hogy verítékkel
éljünk (Genes. 3.) és kezünk
vei munkálkodván
annyi marhát gyűjtsünk,
hogy azból mind
magunkat,
cselédünket,
mind egyéb szűkölködőket
segíthessünk
(Ephes. 4.) És hiába
inteneis bennünk
az alamizsnálkodásra
és gazdálkodásra,
ha nem volna
miből azt mívelnünk. Azért ő magais sok helyen ajánlja magát az ő hívei
nek, hogy őket nem csak az jövendő jókkal, hanem ez világi
marhávalis
és ugyan gazdagsággalis
meg áldaná (Palm. 128.). Az mint
Ábrahámnak,
Isaáknak,
Jákobnak,
Józsefnek,
Dávid
királynak,
Salomonnak
és több
hívek áldomásiból
ki tetszik.
Ittis az mai evangéliomba
nem mondja azt, hogy ne
szerezzünk,
avagy ne bírjunk kéneset, hanem azt mondja, Ne gy ü j\t sün k, az az
ne legyünk
arra szorgalmatosok,
hogy csak rakton rakjuk és
gyűjtten
gyűjtsük,
akár kellessék, akár ne, akár jól, akár gonoszul. Szent Pál még
az pogánnális
alább valónak mondja azt, az ki háza népére gondot nem
visel. Sőt alább való az baromnális, mert még az madarakis sok
futosással
keresnek fióknak
valót, míg el röpítik,
a tehenek kedig bőgve
keresik
borjú jókat, hogy meg szoptassák.
Mennyivel inkább mi tűlünkis meg kévánja ezt Istenis, a természetis,
hogy szükségünkre
valót meg
szerezzük.
Hanem tiltja az telhetetlen szorgalmatosságval
való gyűjtést
és azban
való bizodalmat, jelentvén
az hitetlen
szorgalmatosságnak
hasznatalan
és hiába való voltát. Mert a hitetlen a fejébe szorgalmatoskodik,
hogy véli
azt, mint ha az ő marhájával, pénzével, aranyával minden veszedelem ellen
meg oltalmazhatná
életit. De Idvezítőnk
feddi e bolond gondolatot, mert
minden marhája egy szem pillantásban
el veszhet, és így azban való bizodalomis el vész.
Akár mely igen drága marhánk legyenis kedig, csak kevés
dologbanis semmivé lehet: Egy szikra mind házunkat,
várunkat, városunkat
ha
muvá teheti, mind nest, nust, róka subánkat,
bibor, bársony,
kamuka,
gránát, arany láncunkat, násfánkat,
gyűrőnket,
boncsokunkat és minden
ékességünket
lator szolgáink,
szomszédink,
pajtársink,
prédáló latrok, tö
rökök, tatárok mind várunkkal
egyetembe tűlünk el foszthatják.
Egy kó
borló úrnak kincses várát mindőn megvötték
volna más az félék és örül
nének az ott való prédának, egy darabant kanócot csinál az
puskaporos
házra, és midőn hegedő szóval vígan laknának, hertelen fel veti őket; hol
némelynek
el szakadott fél kezébe találták az késtis. Ily bizontaian
öröm
ez világi jószág. — Más szállott vár előtt, midőn az király kiáltatna,
hogy
az ki fel gyújtaná, negyven ház jobbágyot
adna, ehhöz képest
sietvén,
hullton hulltak az tüzes árokba és ott égtek. — Láttam hogy az kalmár
meg ijedett tatár hírtűi és minden kincsét fel rakta és szintén eleibe vitte
az ellenségnek,
mely ellenség háza felé nem ment volna és magátis el fog
ták és koldolással változott ki. — Láttam telhetetlen prókátort,
ki féltvén
kincsét másik házához akarta vinni, és az fel perese meg leste, meg ölte
és meg fosztotta egy híhány latrokkal. — Láttam nagy urakat, midőn hal
laná, hogy az ellenség várát reá akarná szállani, ki küldötte kincsét és az

ő maga szolgái el tékozlották.
— Sok urak kincsei el szállnak egy özvegy
asszonyra és az férhöz menvén, arról hol más idegenekre. — Láttam, ki
nek gyermeki latrul fel lakták. Kinek egy képpen,
kinek más képpen
vesz el. Még az királyokéis,
mint Matthias király fiát, Jánost, meg fosz
tották az urak.
Ily bizontalan levén ez világi kencs, azért midőn látják, hogy az
hitetlenek nagy szorgalmatossággal
keresik ezeket, az mint Dávid mondia:
ne bizakodjanak se ne irigykedjenek
reájok, mert mint a mezőn való virá
gok, csak egy kis ideig való szem fény vesztő az ő szépségek.
(Psal. 36.)
Ha kedig ez híveketis az Ür Isten e féle világi szépséggel meg
áldaná,
azokból legyenek bő adakozók,
és szíveknek
édességét és bizodalmát ne
vessék benne, meg gondolván ezeknek bizontalan voltokat, hanem csak az
élő Istenbe, kinek egyedül mindeneknek fölötte ez világi marhájokkal
szol
gáljanak.
Rövideden:
az hívőknek
ha sok jószágok
vagyon, úgy tartsák,
mint
ha semmi nem volna, ha semmi nincs, mint ha szinte elég volna.
Példa
az mannais, (II. Corinth. 8, Exod. 16.) kiből az ki sokat szedett, nem ért
többet vele, mint az ki keveset. — Innét az prédikátorokis
tanuljanak ah
hoz képest, hogy mástul várnak, más kazdagok és őket más segíti,
senki
nek ne hízelkedjenek.
Mert Isten az tartó és nem ember, ki egy segítő
helyett mást, sőt tizet adhat. (Fol. P. CCCCCXLVIb.)

K a r á c s o n u t á n m á s o d napra.
Harmadik prédikáció azon evangéllomból.
Az Angyaloknak öröm hirdetésekről a pásztoroknak.
A vigyázóknak
Luk. II.: És pásztorok
valának ugyan azon tartományban,
kik
* Angyaif * virrasztván
a mezőn őrzik vala az ö nyájokat. És íme az Ürnak Anő angyalát'a ^' ^
éiek
állapék és az Ürnak világossága
környül foga
őket
szegényekhezis. és igen meg félemiének.
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Angyal: Ne féljetek,
mert íme hirdetek
a bűnöst. Édes néktek nagy örömet, mely mind az egész népé leszen, mert
született
a'^egrettent tinektek ma idvözítő, ki az Ür Krisztus, Dávidnak városában. És ez
bűnösöknek, a j j tinektek, találtok egy gyermecskét
be pólálva és az jászolba
Jele a született . , . ,
Krisztusnak,
tetettet.
Sok angyalok
És hirtelen lön az Angyallal a mennyei seregnek sokasága, kik
ságo?a Krisztus Üicsétfk vala az Istent és ezt mondják: Dicsőség a magasságban az
születésének Istennek, és a földön békesség, az embereknek jó akarat.
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magyarázatja.

Ez Evangéliom
arról szól, a mennyei szent Angyalok a
toroknak mint jelentették
meg a Krisztusnak
születését.
És
nyájan mely nagy örömben voltak az Isten Fiának születésén.
erről két részben szól az Evangéliom,
mert az első részében
mondja, hogy előszer csak egy Angyal jött a pásztorokhoz,
fényességét
látván midőn igen meg rettentek volna, nagy szép
kal vigasztalja őket és nagy örömvei hirdeté nekik a született

pász
mind
De
azt
kinek
szók
Krisz-

tust. Ki még az heiyetis meg mutatta nekik, ahol meg
találnák
őtet. Ez az első rész. Ebből leszen nekünkis
mostan egyik
prédi
kációnk.
Második prédikációnk
kedig a második részből leszen. Mely
arról vagyon, hogy az egy Angyal után nagy sereg Angyalok nagy
örömben lévén szép ének szóval áldották
az ő szent Fiában való
jó voltáért az Ür istent.
Azért amaz egy Angyal oly volt, mint egy prédikátor,
ki a
pásztoroknak
predikálott
a Krisztusnak
esmeretéről
és az ő benne
való örömökről,
ő benne való bizodalmokról,
hogy őtet meg
esmér
nénk, hogy ő mi érettünk
és a mi idvösségünkért
született
ez
világra.
A sereg Angyalok kedig oiyaténok
voltak, mint a sok
diákok,
kik a prédikáció után ének szóval adnak hálát az Istennek, hogy az
ő szent Fiának általa az ő dicsöségétis
és tisztességét
kiterjeszti
az
egész világra, és hogy az bűnös emberekkel meg békéllett
és ő
hozzájok
minden jó akaratját nyilván meg mutatja az ő szent Fiá
nak születésében.
Kiről a második
prédikációban
holnap
szóljunk
miis
bévebben.
Nyilvább magyarázatja az Evangéliumnak.
Mentül előszer ezt vegyük eszünkbe,
hogy az Angyalok azért Miért küldettek
küldettek
mennyből
alá, hogy az alázatos Krisztusról
nyilván való
° *
bizonságot
tennének
az
embereknek.
Az előtt való predikációnkbanis
mondottuk kedig, hogy Isten
nek arra nagy gondja volt, hogy az ő szent Fiának meg
esmeretére
sok bizonságokat
támasztana.
Azért mégis hallottuk, ez földön
mi
nemő bizonsági voltak a Krisztus születésének
idejéről és
helyéről.
Mert Augustus és Cyrenius jelenték
az időt, a kibe kelly vala neki
születni.
Bethlehem városa kedig bizonság
vala az helyről,
akibe
ö neki kelly vala születni a régi próféták
írása
szerént.
De immár szóljunk
a mennyei
Angyaloknak
bizonyságirólis,
Mennyei
kiket az Ür fsten mennyből
alá küldvén
tanóbizonságot
tetetett
vélek a bethlehembeli kis gyermek felől. Ennek okáért, hogy ha a
mi emberi gyarlóságunk
nem akarna meg elégedni a földi
bizonságokkal,
tehát erősödnék
a mennyei Angyaloknakis
bizonságával.
Azért ha kevés bizonságnak
tetszik Augustus és Cyrenius,
Nazareth
és Bethlehem, az Juda ágazatja és Dávid király nemzetsége
és a
próféták
írása, kik meg mondták
volt mind idejét, helyét,
nemzet
ségét és ágazatját és szinten a szerént született ez világra.
Tehát hallgass immár a mennyei Angyalok
bizonságárais
és
ne légy olyan, mint az hitetlen sidók, kik sem a pásztoroknak,
sem
Angyaloknak,
sem a mágusoknak,
sem Simeonnak, Anna
próféta
asszonynak, Zakarásnak,
sem Keresztelő
Jánosnak,
sem
őmagának
az Atyának, ki az égből ajánlá, sem a Szent Léleknek, ki reá szállá,
sem önmagának
Krisztusnak, sem az ő tanítványi beszédének
és csu
da tételinek nem akarnak hinni. Te mondok, vigyázz, hogy ne légy
ily hitetlen, ha ők ezeket látván és hallván nem forgatták
az írást
és nem értekeztek
az igazságról. Te ne kövesd őket, hanem úgy halla z
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gass e bizonyságokra,hogy
e mellett értekezzél a próféták
írásárólis,
és mind azdig forgasd az írást, míg szinten tökéletes
és bizonyos
lelietsz benne: hogy ez alázatos kis gyermek, ki az jászolban
fe
küdt Bethlehembe,
az élő Istennek Fia volt, ez világnak
Ura és
idvezítő
Krisztusa
volt.
Mert ennyi sok bizonyságot
nem ok nélkül támaszt az Ür Isten
élénkbe.
Mert ugyan azt akarja, hogy igen jó! meg esmérjük
őtet
és naponként
a mi gyarló okosságunk
épüljön esmeretében,
hogy
nagy alázatossága
miatt a mi kevélységünkből
meg ne utáljuk
őtet.
Ez az oka, hogy noha szegényül
és igen alázatosan bocsátá ez vi
lágra az ő szent Fiát, de mind az által nagy mennyei
dicsőségvei,
Angyalokkal
szolgáltatott
nekie, hogy abbólis eszünkbe
vennénk
ez
alázatos
kis gyermeknek
nagy felséges
dicsőséges
királyságát.
De
erről tovább szóljunk bévebben: most rendvei lássuk ez
evangéliom
magyarázatját.
És p á s z t o r o k valának ugyan azon t a r t o m á n y b a n , k i k virraszt
ván a mezőn őrzik vala juhaikat.
Csordák tornya.
Hieronymus azt írja, hogy a bethlehemi tartományban
egy to
rony volt, kit a sidók Edernek, azaz csordának
hittak. Kit
vélnek,
hogy a régi Jákob csordája legeltető
helye volt volna. E
pásztorokotis ott az tájba állítják, hogy legeltették
nyájokat.
Most
immár
A mezőn vagyon semmi egyéb jel nincsen, hanem csak jelt csináltak ott, ahol az Anheiyének
gyalok szóltak
a pásztorokkal.
Azonképen
Bethlehemis
mind el
Az úr jászolárui. pusztult, csak az jászolt építőitek
meg, a kibe a Krisztus
feküdt.
Értelmes pásztó-űe azokkalis a bálványozok
csak babonaságra
élnek. E
pásztorok
'kedig a mint én aránzom, valami Isten félő és Isten szerető
sze
mélyek voltak. Kiknek a Krisztus felől értelmek
és valami
reménségek volt. Mert régen ő magok a gazdákis őriztek juhokat és ugyan
a mezőn lakoztak vélek. Az féle értelmes
jámbor pásztor vala régenten szent Jákob patriarkhais.
Olyan volt Moyzes, Dávidis,
kiből
Isten királyt és prófétát
emelt vala.
Kitől szóltak.
Képes kedig, hogy ez Isten félő pásztorok
akkoris
beszélgettek
az jövendő Krisztus felől. Mert az Angyalok
örömest
forgolódnak
ott, ahol Istenről szólnak. Idvözítőnkis
azoknak ígéri magát, a kik
ketten avagy hárman az ő nevében öszve gyűlnek.
Az ördögök
ke
dig ott serénkednek,
ahol ördögi undokságokról
beszélgetnek.
De ez jámbor pásztorok,
ha mit szólnakis
a Krisztus felől, az
akkor, az időben tévelgő beszéddel volt elegy. Mert mind az egész
országnak
úgy veszett vala esze, hogy nem lelki királyt,
hanem
csak ez világi királt és Krisztust várnának.
Azért én hiszem, hogy
imilyen sápolódások
volt szegényeknek,
hogy midőn látnák az egész
Minemő testi ésországnak
nagy romlását, a szent gyülekezetnek
sok eretnek
tével'voít a* s!dó Sések
miatt, esszeusok, saduceusok
és farizeusok
hamis
tanítása
országnak mig miatt esze veszett a községnek.
Heródes király kegyetlensége
miatt
el jött a Krisztus.
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nagy nyavalyáját
es mmd az egész országnak
a romai
poganok
miatt sok féle rettenetes isszonyúságokat.
Ezeken nyavalyások
szapolódván
törődtek
és óhajtván
fohászkodtak,
hogy az Ür Isten
bocsátná el immár az ő meg ígért Krisztusát,
kinek általa
mentené
meg őket a sok féle lelki és testi ínségekből.
Kik netalám mind Jáa

kobnak, mind Dávidnak
prófétálásit
forgatták
arról, hogy
immár
ideje volna el jőni a Krisztusnak. Efféle jó dolgokról való
beszéde
ket noha nem irtanak meg, de ezt ládd ugyan természet
szer ént az
bennünk
vagyon, hogy nyavalyánkról
gyakorta sápolódunk,
az lat
rok lator módra, az jámborok
kedig jámbor módra. Mind az által
egyéb dolgokat, akibe foglalatosak
voltak, meg hja szent
Lukács.
Mert azt mondja:
Virrasztván a mezőn, őrzik vala az ő nyájokat.
Látod-e, hogy jó dologban, az ő tisztekben és hivataljokban virrasztnak az 6
voltak foglalatosak. Mert nem tunyaságra
s részegségre
adták volt
*
magokat, mint a mi hajdúink, hanem éjtszakais virrasztván
vigyáz
tak az ő
nyájokra.
És ime az Úr Angyala melléjek állapék.
Először egy angyal jő hozzájok.
Az után sok sereg
angyal,
kikről tovább majd bévebben szóljunk. De előszer ezt tanoljok
meg,
mi dolog legyen ez, hogy e szegény pásztorokhoz
jönek előszer a
mennyei szent Angyalok
és nem mennek Heródes királyhoz,
sem
Annáshoz,
sem Kaifáshoz, sem a többi főfő papokhoz, sem a gaz
dag
polgárokhoz.
Ennek az az oka, mert a gazdag népeknek semmi kedvek nem Miért nem az
vala a Krisztushoz. Kik nem hogy óhajtanák
és kivannak őtet, de hfnem a szegén
sőt midőn halljákis, mint midőn a mágusok
kezdek hirdetni, ottan pásztoroknak
meg háborodának
és búsulának
miatta. Ügy annyira, hogy midőn
angyal.
oly szegént láttakis, a mint Krisztus magát tartotta, ottan el iszo
nyodnak tőle, magokat mint Lucifer fel fuvalkodtatják,
mintha ők
valami nagyok volnának, és az alázatos Krisztust az ő alázatos tag
jaival egyetembe meg utálják. Azért mondja szent Pál, hogy az
Isten nem sok testi bölcset, hatalmast és nemeset, hanem ez világ
nak balgatagait, erőtlenit
és nemtelenit választotta
az ő nagy dol
gainak cselekedetire,
értésére és beszélésére.
Ezért, hogy senki ne
dicsekednék
ő előtte
őmagában.
Ez dologba azért, hogy az Angyalok ily szegény
pásztoroknak
jelenének
meg, be telének
amaz régi prófétálások,
mint
Ézsaiás
mondja: A szegényeknek
hirdettetik
az Evangéliom,
— és Dávid
mondási
Psal. X.; Az Ürnak szemei a szegényekre
néznek.
Ismeg
Psal. CXII.: Kicsoda olyan, mint a mi Urunk Istenünk,
ki a magas
ságban lakik és az alázatosakat
nézi mind mennyben és földön.
Ezek mondom betöltek ma a pásztorokban,
mert ime az ő szegénségeket
nem utálja meg az Ür Isten, hanem az ő drága szent
angyalit, nem egyet kedig, hanem az ö mennyei seregit,
hozzájok
küldi követségül.
Kiknek oly igen nagy dolgot és nagy örömöt
hir
detett, kinél semmi nagyobb ez egész világon nem lehet.
De ne állítsd innét azt, mintha csak a szegényeket
és tudatlautálja isten
nokat szeretné
a Krisztus.
Mert Iám az mágusoknakis
ki jelenté
°
'
magát, kik bölcsek s gazdagokis valának, és az ő gazdag
ajándékokatis el vövé jó néven tőlük. De az gazdagok, bölcsek és nemesek
közül ritkán vadnak ez félék, kik őtet ennyi fáradsággal,
költség
gel és ajándékkal
keresnék,
mint a mágusok.
Ha kedig valakik lejendnek, bizony mostis oly jó kedvvel látja őket a Krisztus. Ne állítsd
i s z t e k b e

0

N

a

e

m

g a z

ag

3

1S

azért, hogy az okáért jelent volna meg mentől előszer a szegény
pásztoroknak,
mintha az után nem akarta volna magát jelenteni a
Másik oka miért gazdagoknakis. Mert ezértis jelent a pásztoroknak,
hogy ezzel eztis
pásztoroknak ^
Jelenteni, hogy ő pásztorságra
jött ez világra, ki
bennünket
ioan. x. úgy legeltessen, tartson és ótalmazzon, mint a pásztor az ő szegény
egyigyű
juhocskáit.
Azért nagy isteni bölcseségből
lött ez, hogy a pásztor
Krisz
tus előszer a pásztor embereknek jelent meg, mintha
pajtársságát
ajánlotta
volna nekik.
Mostis jelen
De csak hogy miis a mi tisztünkben
és hivatalunkban
vagy
gyafok az Isten- ^y
SY
kicsin, ő szent felségének
tisztességére
isteni
félelemből
félőknek. és szeretetből vigyázzunk és az Ür Istenhez szüntelen
fohászkod
junk, — bizony soha mi tőlünk sem szakadnak el az ő szent angyali.
Mert meg vagyon mondván, hogy az ő angyali tábort járnak azok
környül, akik őtet félik és szeretik, soha kedig hiába hozzánk
nem
jőnek, hanem minketis örvendeztetnek,
mint a pásztorokat,
és neHijábanemjő- künkis nagy világossággal mint a pásztoroknak
meg jelennek. De
nek az^Angyajjágosságról
szükség valami szép dolgokat
tanulnunk.
Azért
erről leszen immár beszédünk, mert ezt monda az
Evangéliom:
íme az Ürnak Angyala melléjek állapék, és az Ürnak világos
sága környül vövé őket és igen meg félemiének.
Úr világosságaLegelőszer
itt vedd eszedbe, mi dolog az, hogy az angyal vilá113
™atnak!°n" gosságát az Ür világosságának
mondja ezt mondván:
Az Ür vilá
gossága környül foga őket. Azt akarja itt jelenteni az
Evangéliom,
hogy oly mennyei dicsőséggel és világos fényességgel
jelentenék
az
angyalok, hogy kiből meg esmérhették
a pásztorok,
hogy ezek a
mennyei Ür Isten Angyali és követi voltak. Mert az ördögis
néha
Angyal képébe meg jelent. De az Ür Isten mindenkor bizonyos jelt
adott az ő Angyali és egyéb szolgái mellé, kiből meg
esmérhetnék,
hogy Istentől küldettenek
ők. Mint mikor Gedeonhoz és Zakariás
hoz méne az Ürnak Angyala, jelet ada nekik. így a próféták
jelt
tettek csudájokkal.
Azonképen
e p ásztor oknakis oly világosság
je
lent, szinte az égből ide alá a földre, kit az ördög nem
míelhetett,
és kiből nyilván meg esmérték, hogy az Ür világossága az. Kit azért
míelt az Ür Isten, hogy e pásztorok
bizonyosban esmérhessék
meg
a Krisztust, és őtet meg ne utálják az jászolban való fekvése
miatt.
Az úrnak három
De a külső világosságával
együtt általam fogva belőlis az Ür
világosságáról £ világosította szent Lelkévelis őket, és egyszer s-mind az Ürnak
kétféle,
avagy inkább három féle világossága
vette őket
környül.
Bugyik külső, másik belső. De ez belső megent két féle: egyik igen
rettentő,
másik igen örvendeztető.
Mint e pásztorokis
először
igen
meg rettennek, azután igen meg örülnek. Mind e kettővel
szokott
mostis az Ür minketis környül venni. Azért mind e kettőről
szóljunk.
Rettentő világosA
Urnák rettentő világossága
az, midőn úgy világosítja
meg
a
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elménket,
hogy az ő törvényének
kívánságát
valóba meg érteti ve
lünk: hogy abban ő nagy tökéletes
szentséget
kívánjon mi
tőlünk,
és valaki be nem teljesítené
azt oly tökéletességgel,
erősen hara
gunnék.
Ügy annyira, hogy az örök kárhozatrais
el vetne
érette,
ha vele idején meg nem békétlenek.
Akinek feje és esze efféle ér

telemmel meg világosodott,
vaj ki nagy rettenetes rémülések
tá
madnak annak szívében, amint mondja szent Pál Rom. IUI.: A tör
vény haragot szerez, azaz az Isten törvénye meg jelenti
énnekem
az Isten haragját. Ismeg Rom. VII.: A bűn meg öl engemet a tör
vénynek általa, azaz midőn a bűnt meg esmérem a törvényből,
mind
járt el halok és el rettenek az Istentől. Ismeg I . Cor. XV.: Az ha
lálnak fulánkja
az bűn, a bűnnek hatalma kedig a törvény, azaz
az halál a bűn miatt szinte úgy csíp meg engemet, mint a kígyó az
ő fulánkjával.
Mely halál meg nem csíphetne, sem ölhetne, ha bű
nös nem volnék. A. bűnnek kedig azért vagyon hatalma, mert Isten
azt meg tiltotta az ő törvényébeú
és az tilalomból
hatalmaskodik
rajtunk. Mert ha meg nem tiltotta volna, bűn sem volna, és semmi
hatalma nem volna rajtunk. Mint másuttis mondja szent Pál: Ha a
törvény meg nem tiltaná, ne kivánd a másét, bűnnek sem
tartanám
afféle kívánságot.
Azon képen minden egyéb bűn azért bűn, mert
Isten nem kedveli, gyűlöli, utálja és meg tiltotta hogy senki ne mi
vel je. De miért hogy mi belénk ugyan be ótt és bennünk fogant az
első szüleink vétke, szüntelen rettegnünk
kelly miatta,
kiváltképen
mikor Isten eszünkbe jut. Mint ez pásztorokis
azért rettenének
meg,
hogy a mennyei világosság Istent eszekbe juttatá. És Istenről eszekbe
juta Istennek ki adott törvénye, és a törvényből
eszekbe juta az ö
nagy bűnös voltok. És a bűn eszekbe juttatá a büntetést,
az Isten
haragját,
az átkot,
az halált az örök kárhozatot,
és ezek mind
el rettentvén,
el halának. Minden ember ilyen kedig, hogy míg az
Istent nem gondolja,
addig bátor a bűnben, de mihent az Isten
eszébe jut, avagy az Istennek valami hatalmát látja, mint e pász
torok látták az ő fényességét,
— megemlékeznek
az ő cselekedett,
bűnökről és el rettennek, mint Ádám Paradicsomban és Péter apostal az hajóban. Luc. V.
Ezt kedig nem oknélkül mívelte az Ür Isten, hogy az ő híveinekis oly világosságval
mutatta meg magát, hogy kiből meg retten
jenek, mert meg akarja a bűnt esmertetni és magokat meg alázni.
De a mellett az örvendetes
vígassággal
környül fogta őket, azaz a Vigasztaló.
rettenés után meg vigasztalja, a mint a Gábriel angyal szóla a pász
toroknak
mondván:
Ne féljetek, mert íme hirdetek tinektek nagy örömet, mely
mind az egész n é p é leszen, mert született tinektek ma idvezítő, k i
az Ür Krisztus Dávidnak városában.
Ez igék által az Istennek Lelke úgy világosította
meg az ő
elméjeket,
hogy nyilván meg esmérnék az Istennek nagy jó akarat
ját és irgalmasságát
a bűnös emberekhez. És noha egy élőbe meg
rettentekis,
de ismeg meg vígasztaltattak
és meg
örvendeztettek
Kiből hogy miis szép vígasztal ásókat vehessünk,
rendvei
igénként
lássuk meg vígasztalásának
értelmét. Monda az Angyal:
Ne féljetek.
Mintha azt mondaná: Jó pásztorok,
tudom, hogy a ti nagy sok Mindenik igéjé•
'
,,
,
értelme.
bűneitek most mind eszetekbe jutott tinektek, es az ellen az Urnák
haragjátis félitek. Mert látván az ő nagy dicsőséges világosságát
azt
állítjátok,
hogy Isten a ti bűnötökért
ezentől
el sillyeszt
bennen e k

ró'Aer. De ne féljetök, mert én nem azért jöttem, hogy az Istennek
haragját hirdessem tinektek, mint régen Mojzes hirdeti vala a pa
rancsolatban, hanem íme nagy örömet hirdetők
tinektek.
Mindenik
igéjét
jól eszedbe vödd az Angyal
mondásának.
Nézsze, hogy mond. Előszer még ő magais el csodálkozik
rajta,
azért mondja; Ime. Azaz; oh ki nagy csoda, amit én ti nektek hir
detek. Szent Pális igen ámélkodik
azon, 1. Tim. III.: Mert
bizony
nagy csoda, hogy az emberségben
meg jelent.
Ez Angyalnak
ámélkodásából
kedig eszünkbe
vehetjük,
hogy
noha alázatos emberségben
jelent meg az Istennek Fia, de azért
ezzel semmi híjjá nincs az ő méltóságának
a mennyei angyalok
előtt,
noha az emberek közöl, testi szemmel és testi okossággal
nézik
őket, sokan semminek tartják. De más szemmel nézték őtet az An
gyalok, és azért csodálkozikis
ily ámélkodással
az jó Angyalis ő
rajta, mondván:
Ime.
Másodszor aztis érts meg, hogy ezt monda: Ime
hirdetek,
azaz el nem titkolom, hanem tudtotokra adom, mert ez akaratja az
élő Istennek, hogy ennek híre mind ez világra ki terjedjen és minden
emberek egy más között hirdessék,
amint miis örömmel
hirdetjük
tinektek. Továbbá
monda:
Nagy örömet.
Azaz nem kicsínt, hanem ugyan igen nagy örömet
hirdetek
tinektek.
Sok oka vagyon kedig, miért mondja ezt nagy örömnek
az
Angyal.
Először, mert oly nagy szabadságot
hirdet, kivel nem
török,
tatár fogságából,
hanem ugyan a pokol beli ördög rabságából és az
véghetetlen
kínból szabadultunk
meg.
Másodszor, mert az öröm nem csak ez világra terjedett, hanem
még a mennyei szent angyalokis teljesek vele.
Harmadszor, mert nem tíz-húsz esztendeig, hanem mind örök
kön örökké tart az híveknek
szívekben.
Tehát oly igen nagy öröm ez, hogy kinél soha semmi nagyobb
nem lehet. De kinek hirdetik e nagy örömet? Monda az Angyal:
Tinektek.
Azaz nem minekünk,
Angyaloknak,
hanem tinektek
emberek
nek. Mert nem az Angyalok képébe öltözék az Istennek fia, hanem
az emberek testébe és azért ő érettek jött ez világra.
Mintha ezt mondaná ez jó angyal: Édes pásztorok,
ti örüljetek
ez nagy örömön, mert tinektek való, tinektek nagy öröm,
jóllehet
miis igen örvendezünk
rajta, de azt ti érettetek míveljük.
Mert egy
bűnös embernek meg térésénis örvendezünk,
mennyivel inkább ez
nagy
örömön.
Minden népé.
Mely minden népé lészen.
Nem csak tietek leszen az öröm, kik Ábrahám fiai és sidó nemioh ni.
zetek vattok, hanem minden népé, töröké, tatáré, és minden embe
reké leszen ez nagy öröm. Mert úgy szerette Isten ez világot,
mon
dom, mind ez világot, hogy az ő egyetlen egy Fiát adná
érette,
hogy minden ember, valaki ő benne hinne, el ne veszne, hanem

örök élete lenne. Azért minden, valaki Ádámnak nemzetségéből
való,
örüljön és vigadjon ez nagy örömön, akit én tinektek fogok hir
detni, jó pásztorok.
*
M e r t született tinektek ma idvözítő, k i az Úr Krisztus, Dávid
nak v á r o s á b a n .
£ kevés szóban nagy dolgokat jelent az Angyal. Azért mindenik
igének erejét értsük
meg.
Mikor azt mondja, hogy született,
ezt csak a testi
születésről
mondja. Ne véld azért, mintha az ő testi születése
előtt
istensége
sem volt volna. Mert arról szent János imezt írja: Kezdetben az Ige
Istennél vala és ez az Ige Isten vala, azaz a Krisztusnak
istensége
m é g v;7ág kezdete koránis, sőt az előtt mind örökké az Atya Isten
nel vala. Ez igékben János a Krisztus istenségének
örökké való lété
ről szóla. De ezek után szól oztán a Krisztusnak
emberségében
való
születésérőlis,
mondván: És az Ige testté lön, azaz az Ige, ki Isten
vala, testet, azaz emberséget vőn ö magára.
Mostis azért az Angyalis csak az emberségben
való
születését
hirdeti a pásztoroknak.
Mely születés teljes igen nagy
gyönyörű
séges vígasztal ásókkal és nagy örömvei. Mert ez ő tisztaságos,
ártat
lan, szent és drágalátos
születésének
a mi undok, utálatos,
fertel
mes és veszendő
születésünketis
ártatlanná, tisztává, szentté és igen
drágává tötte Istennek előtte. Azért mondja az Angyal, hogy:
Tinektek született.
Nem önmagának,
sem minekünk
angyaloknak, hanem tinektek
embereknek, kik még anyátok méhében bűnben fogantatok és szü
lettetek. Azért született,
hogy a ti bűnös születésteket
meg tisz
títsa, benneteket meg igazítson
és annak utána ugyan
idvözítsenis.
Ma született
kedig, nem ez előtt, sem ez után többé nem szü
letik, hanem ugyan MA. Azért valaki mást Krisztusnak
ne állítsa
tok, aki ő előtte született
volna, vagy ő utána születtetnék.
Mert
azok hamis Krisztusok.
De azt esmérjétek
ti Krisztustoknak
lenni, a
ki MA született,
ki világ teremtése után 3954 eszendőben lett, kinek
már mostan 1574 esztendője
vagyon.
Mi végre született
kedig, jobban meg magyarázza
mondván;
Idvezítő született.
E drága születéstől
így szóla Esa. IX.: Minekünk
gyermek
szülétek, fiú adaték nekünk, kinek birodalma ő neki vállán vagyon
és neveztetik Csodálatos, Tanács, Isten, Erős, Örök Atya,
Békesség
nek fejedelme. Hogy az ő uralkodása nagy legyen és a
békességnek
ne legyen
vége.
Óh ki nagy dolgot jelent ez édes Angyal ez egy kicsin
szóban,
hogy őtet Idvözítőnek
mondja. Mert ebbe be rekeszti mind
ama drága neveket, kiket Isajás monda róla. Kiket egyenként
ha
jól meg gondolsz, el ámélkodol
rajta, mely igen fel magasztalja e
kis gyermeket. De most az Ángyának
csak imez egy szováról
szól
junk. Hogy őtet Idvözítőnek
mondja.
Bizonyára
valamennyi ördögök
pokolban voltak és mind ez
egész világon akkor rémültökben
és ijedtekben mind le omlottanak,
midőn az Angyal e szót ki mondotta, hogy Idvözítő legyen az, a ki
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született.
Mely szót, hogy miis igen erősen szívünkbe
foglaljunk,
a pokolbeli ördögök ellen, imíly szóval int a szent Pál l.
Timóth.:
Bizonyos beszéd ez és minden képen méltó erre, melyhez
ragasz
kodjunk, hogy a Krisztus Jézus jött legyen ez világra, hogy a bű
nösöket
idvözítse.
Ládde hogy mond a Szent Pál, hogy ugyan hozzá
ragaszkod
jál ehhez, hogy a Krisztus idvözítőd
legyen teneked. Azaz
idvösségednek, örömödnek,
dicsőségednek
és örök életednek
meg
adóia
legyen ő. És minden ellenségid
ellen őriződ, ótalmazód
és meg
tartód legyen ő.
Azért ezt hallván az ördögök nagy rettenés nélkül nem lehettek.
Ha tudnánk kedig miis, micsoda rettenetes állat legyen az ör
dög, és minden órában minemő
veszedelmünkre
járjon
minekünk,
annak felette a pokolnak kínja minemő iszonyúságú
legyen, viszon
tag ha tudnánk az Istennek kedve és szerelme és jó akaratja mely
drága legyen és az örök dicsőség mely csodálatos
nagy
gazdag
legyen: mondom, ha ezeket tudnánk
és hinnénk,
tehát
soha na
gyobb örömünk
semmi nem lenne, mint mikor ezt halljuk, hogy
nekünk oly idvözítőnk
született,
ki mind örökké gond viselő
legyen
minekünk.
De annyira el vakult ez világ, kivált képen az hitetlenek,
hogy
semmi ennél ízetlenebb
nincs őnekik.
Mert nem tudják ízit, sem
tanulják,
sem könyörögnek
érette. Azért az ördögis valami testi
édességre oly álnokul figyelmeztette
őket, hogy minden eszek csak
arra veszett, mint a részegeseknek
a borra, a tobzódóknak
a lakásra,
a fösvényé
a pénzre. Hogy azoknak édessége miatt semmi ízit ne
érezhessék
a Krisztus idvözítésének.
És így el idegenedvén
a Krisz
tustól mindenekben az ördög legyen vezérek mind szinten
pokolig.
De az hívek, kik szent Pál szavaként
ugyan hozzá
ragaszkod
nak, azok nem csak szívekben érzik, hogy igen édes legyen a Krisz
tus idvözítése,
hanem naponként
ugyan meg tapogatjákis,
mintha
szemekkel látnák, hogy ily Idvözítő
legyen a Krisztus, ki mind a
bűntől s mind veszedelemtől
ótalmazza
őket.
Vajha úgy tudnánk mi, a Krisztus idvözítése mi legyen, mint
az Angyalok tudják. Sokkal inkább örülnénk rajta ő náloknális,
és
soha a mi rajta való örömünk
csak egy pillanatban sem
szűnnék
meg szívünkben.
De ez itt e földön nem lehet, mind addigis, mígnem ez meg romlott természetünkből
a fel támadáskor
fel eppölünk a mennyei Angyaloknak
hasonlatosságára.
Mind az által naponként
való tanúságunkkal,
gondolkodásunk
kal és könyörgésünkkel
eppítsük
mostis benne való bizodalom ál
tal magunkat. Tudakozzunk naponként
ő róla az írásból,
hallgassuk
az ő szolgáinak
beszédit és gondolkodjunk
e mostani
angyalnakis
szaváról és bizonság tételéről. Ki ugyan bizonyos jelt is mond a pász
toroknak, a honnét meg esmérhessük
és meg találhassuk a nekünk
született
királt,
mondván:
És ez jel tinektek, találtok egy gyermecskét be p ó l á l t a t és
ez jászolba tétettet.
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Ugyan azt akarta az Angyal, hogy a pásztorok
ne restelked- J . sziietett
jenek, hanem el menjenek és meg lássák a született Idvezítőt. Hogy
kedig bizonyosak lehessenek benne, ki legyen az, ugyan meg mu
tatja nekik az istállótis és jászolt a kiben a kis gyermek volt behe
lyeztetve.
Igen szükség volt kedig, hogy ily nagy világos mennyei Angyal
legyen bizonságok
a kis gyermekről.
Mert a szegény pásztorok
soha
azt nem hitték volna, hogy a rosszas istállóba és jászolba
feküvő
gyermecske
ez világnak Krisztusa, azaz közbejáró
papja és örökké
való királya lenne. Midőn látták a mennyei angyalnak
dicsőségét,
el hitték szavátis és az ő okosságok
ellenis annak mondásához
szab
ták
magokat.
Ez az egy Angyalnak hirdetése a született
Idvezítőről. Kit mél
tán vélhetünk,
hogy amaz Gábriel Angyal volt, a ki
Zakaríásnakis
és Máriának
hírt mondott vala a Krisztus
fogantatása
és születése
felől.
De ez egy Angyal prédikációja
után mind több
Angyalokis
nagy sok szeren alá jövének mennyből
és nagy örömben lévén, mi
lyen szép éneket
mondának.
Dicsőség magasságban az Istennek és a földön békesség, embe
reknek jó akarat.
Nincs földön az ember, ki e kicsiny énekecskének
értelmét
szin
tén oly nagy szépen meg magyarázhatná,
a mint ő magok a bölcs
Angyalok ezt értették. De mégis, amennyire Isten tudnunk adta, anynyiból illik nekünkis rendvei mindenik igéjét meg rostálnunk.
Kibe
miért hogy sok szép dolgok foglaltatnak be, azért ennek a magya
rázatját
az holnapi prédikációra
hagyjuk.
Most lássuk meg, mi legyen a mai prédikációnak
rövid som- Nagy szeretet
mája. Első tanúságunkban
az Ür Istennek emberekhez való jó aka- d e ^ W n f ^ a z ő
rat ját vegyük
eszünkbe
ebbőlis, hogy az ő drága szent Angyalit szent Fiát_ sem
nem kíméli, sem szegyenli ily szegény juh pásztorokhoz
küldeni és
<ő általok nekik prédikáltatni
és szent Fiában való örömöket
ki
jelenteni.
De ez nem annyira csuda, mert ha az ő szent Fiát nem
kímé
letté tőlünk, hanem a mi gyarló és alá való testünkbe fel
öltöztette
mi érettünk, sokkal inkább nem kíméli az ő szent Angyalit mi tőlünk.
Másodszor
a pásztoroknak
vigyázási
intsenek minketis arra, Vigyázzunk müs
n 9 z t u s n a k
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3 mi ió és tisz

hogy mns a mi tisztünkben,
vagy nagy, vagy kicsin, híven Istennek
tességes tisztisztességére
vigyázzunk.
Hogy midőn az Ür az ő követit mi hoztünkben.
zánkis küldi, találjon bennünket
a mi tisztünkben.
Mert noha Isten
nem a mi jó cselekedetünknek
érdemjéért
szolgáltat
nekünk az ő
Angyalival, hanem csak az ő ingyen való jó akaratjából, az ő szent
Fiának érdemiért, de mind az által erre hívott bennünket, hogy őneki
éljünk és a mi tisztünket
az ő tisztségéhez
szabjuk. A szent Angya
lokis kedig jobb kedvvel szolgálnak
minekünk,
ha tisztességes
dol
gokban találnak foglalatosnak
bennünket.
Harmadszor gondolkodjál
ez Evangéliomból
az Ürnak kétféle vi- ^ 2 ™ a | o g
lágosításárólis.
Egyik kivel meg rémíti a pásztorokat,
kiből esmérik
ságó Isen.
az ő bűnös voltokat és Isten előtt igen meg alázzák magokat. Másik,
ö
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kivel meg örvendezteté
őket és meg vidámulának,
hallván az ő idvözítőjöknek
születését.
d\kÁoó]amtk'
Negyedszer a Gábriel Angyalnak édes prédikációját
igénként
sommája.
vegyétek
eszetekbe. Ki nagy kegyelmes édes szóval inté a pászto
rokat, hogy ne félnének, sőt örülnének. Mert nekik ldvözitőjök
szü
letett volna, amaz Krisztus, aki még régen meg ígértetett
volt a
kígyó fejének,
a bűnnek, halálnak és az ördögnek
meg
rontására
és az örök életnek és idvösségnek
meg adására.
^ Krisztusnak**
Ötödször, gondold meg a jeleket, melyeket az Angyal
monda
a pásztoroknak,
hogy az volna a Krisztus, a ki Dávidnak
városában
Bethlehemben az istállóban született
volna.
gunknak a"
Mind ezekből ez fő tanúságunk,
hogy ne féljünk, mert a KriszKrisztusrói való tus mi érettünk született, a mi meg szabaditásunkra
és
idvösségünkrc
öromün . ^ ^ f
jg
jó] eszüknbe tartsuk az Angyal imez szavát:
Ma született nektek Idvözítő.
Nekünk mondja, hogy született,
a mi vígasztalásunkra
és örö
münkre,
a mint a pásztoroknakis
monda: Ne féljetek,
mert
ime
hirdetek tinektek nagy örömet. Mintha azt mondaná: Nem
hogy
féljetek,
de sőt fölötte igen örüljetek
és vígan tapsoljatok s teljes,
szivetekben gyönyörködjetek
ez igen nagy örömön, kinél soha semmr
nagyobb nem volt, sem vagyon, sem leszen mind örökkéis. Mert az
Istennek csak egyetlen egy szülötte
vagyon, ki természet
szerént
való fia. Hozzá hasonlatos csak egy sincs több. Az kedig ma szüle
tett tinektek idvösségtekre,
örökké való dicsöségtekre
és
véghetet
len való
örömetekre.
Ezen képen örvendeztették
a Krisztusról
a régi szent
prófétákis az ő hallgatójokat,
mint szent Dávid Psal. CXI. mondja: Örül
jön az Izrael azban, aki teremtötte
őtet és örüljön a Sión
leánya
az ő
királyában.
Zakariás próféta Cap. IX.: Felette igen örülj Sión leánya,
vi
gadj Jerusálemnek
leánya, íme ihon jő a te királyod tenéked,
ki
igaz és
szabadító.
Sophoniasis az ő könyvének
harmadik részében: Örvendezz
te
Sionnak leánya, vigadj Israel, örülj és röpöss teljes szívvel
Jerusá
lemnek leánya. Mert az Ür elvötte büntetésedet
és a te
ellenségidet el térítötte.
Az Ür az Israelnak királya te közötted
vagyon^
ennek utána semmi nyavalyától
ne félj.
Az apostolokis ilyen képen vigadtatnak minketis, mint szent
Pál Phil. III. mondja: Örüljetek
az Urban mindenkor, ismeg
azt
mondom, hogy örüljetek. Az Ür közel vagyon, kinek okátis adja.
Mert úgy mond, nem vöttétek
szolgálatnak
lelkét ismeg a fé
lelemre, hanem fiákká való fogadásnak
lelkét vöttétek,
kinek ál
tala ezt kiáltjuk Abba,
Atyánk.
Ez e Lélek teszen bizonságot
a mi lelkünknek,
hogy
Istennek
fiai legyünk. Hogyha kedig fiai, hát örökösökis,
örökösi
bizonyával
az Istennek, a Krisztusnak kedig örökös
társai.
Tehát örüljünk miis mindnyájan,
hogy az Ür Istennek ily drága
követi ilyen édes szókkal örvendeztetnek
bennünket.
Nem csak a
próféták
kedig és az apostolok, de még a mennyei Angyalokis
kérA
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nek és intnek, hogy ne féljünk. Mert nekünk hirdetik a nagy örö
met. Mert nekünk a mi szabadoiásunkra
és a mi idvösségünkre
szü
letett Ür Krisztus Bethlehemben, Dávidnak
városában.
Adjunk azért a kegyelmes Atya Ür Istennek ilyen hozzánk
való
nagy jó voltáról nagy lelki örömvei nagy hálákot,
mondván:
Ür isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki az Angya
loknak általa a mezőn való pásztoroknak
a te szent
Fiadot,
az Ür Jézus Krisztust meg jelentötted,
és meg hadtad, hogy ne
féljenek, hanem örüljenek, miért hogy az idvözétő Krisztus im
már született.
Kérünk tégedet, hogy a te Szent Lelkednek ál
tala végy ki a mi szívünkből
minden félelmet
és támaszd mi
bennünk ezt az igaz, örökké való örömet, hogy noha mi e föl
dön utálatosak,
nyavalyások,
szegények
és nyomorultak va
gyunk, de azért Idvözítőnk
vagyon: az Ür Jézus Krisztus, a te
szerelmes szent Fiad. Ki mi érettünk emberré lett, hogy min
ket az haláltól és minden veszedelemtől
meg szabadítson
és
örök idvességre
vigyen. Ki te veled és a Szent Lélekkel él és
uralkodik mind örökkön
örökké
Ámen.
(Postillák I . részében a CCIIIb—CCXVIIb leveleken. Következik
m é g egy 25 leveles prédikáció karácsony harmadnapjára az angya
l o k énekéről, a fenti prédikáció folytatása képpen.)

VÁZLATOK.
A Krisztus igen Jó p á s z í o r s á g á r ó l .
Húsvét utáni másod, alias misericordia vasárnapra.
J á n o s 10., 11—16.
Texrus.
Az evangélium
rövid
magyarázatja.
Az evangélium
tanúsága. Szent P é t e r leveléből. I . Péter 2. 21—25.
Az epistola rövid
értelme.
Az
evangéliumról.
I. Nyilvább
magyarázatja.
(igénként.)
II. A
tanúságokról.
(felsorolása 1—3-nak.)
Az

első
tanúságról.
A juhokról
és
pásztorokról.
a) P á s z t o r nélkül semmi a juh,
Krisztus nélkül miis semmi vagyunk.
b) Pásztorral hasznosak a juhok,
Krisztussal miis hasznosak vagyunk.
Krisztusnak
jó pásztorsága
felől.
Földi pásztorok dolga.
P á s z t o r s á g a Krisztusnak.
1. Egy csoportba gyűjti.
2. E l ő t t e k megyén.

• .

3. Zsíros földön és forráson élteti.
Legeltetésének módja.
Édes sipoldogálása.
4. Vigyázása.
5. Orvoslása.
6. Sujtogatása.
7. A k t á n a k nyugodalma.
Intés.
(Első prédikáció, hogy megértsük miért monda m a g á t jó pásztornak
lenni. Másodikban a Krisztus után való p á s z t o r o k r ó l és hogy farkas szá
jába esett juhok vagyunk.)
MÁSODIK
Textus
ismétlése.
A tanúságok

PRÉDIKÁCIÓ.

summája.

A második
tanúságról.
A Krisztus alatt való

pásztorokról.

A j ó p á s z t o r o k kövessék a Krisztust.
Két féle p á s z t o r o k : lelki, egyházi p á s z t o r o k : tanítók és p r é d i k á t o r o k ;
testi és világi p á s z t o r o k : fejedelmek, bírák, pol
gárok (kik a lelki p á s z t o r s á g segítségére valók).
H á r o m féle pásztorok (mindkét előbbi):
jó p á s z t o r o k ,
hamis béresek,
farkasok.
Lelki jó pásztorokról.
Világi jó pásztorokról.
Két féle béresekről.
Lelki béresek.
Testi béresek.
Nagy fenyegetések.
J ó kedvvel éltessék a jó p á s z t o r o k a t .
Nagy gondja az Ürnak az ő jó pásztoraira.
A farkasokról.
Lelki farkasok.
Testi farkasok.
Intés.
Béresnek jutalma.
Farkasnak jutalma.
J ó p á s z t o r o k jutalma.
Sommája.
Micsoda különbség legyen a Krisztus és a több jó pásztor között.
A harmadig
tanúságról.
A föfö farkasnak, azaz a pokolbeli ördögnek
gyühösségéről.
F a r k a s s á g a az ördögnek, (három lefelgetése):
1. álnoksága,
2. k e g y e t l e n s é g e ,
3. b ű n r e való izgatása.

Intés.
Kérdés: E kegyetlen farkas előtt szabad-é futnia jó p á s z t o r n a k ?
Felelet: Szabad futni, de móddal.
A j ó pásztor ha testvei el futis kevés ideig, de lélekvel soha
el ne fusson.
Istennek gondja az ő pásztori oltalmazására.
A bujdosó p á s z t o r o k m e g é r t s é k :
jó p á s z t o r n a k nagyobb gondja legyen Krisztus juhai
oltalmazására, mint az elfutásra.
A juhok n é g y féle oltalmazása.
1. A hamis tanítás eleit vegye.
2. A farkasnak ellene álljon; ha fejedelem, tőrrel; ha
egyházi ember, könyörgéssel.
3. A bűnt meg feddje.
4. A k é p m u t a t á s t k i mutassa.
Ki ezt nem teszi, béres.
Ó k i ritka az igaz és jó pásztorok.
Summa szerinti intés.
Imádság.
(Post. I I I . 235b—259. 1.) '
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Szent H á r o m s á g

fejedelemségről.
u . 23. vasárnapra,
Máté 22.

második

prédikáció.

Textus.
Summája.
A felső prédikációban az egész evangélium magyarázatjárói,
legutol erről: m i legyen megadni a császárnak, ami a császáré, és mi
legyen az Istennek megadni, ami az Istené.
A k é t következő prédikációban szólunk csak a fejedelemségről.
— Közli a 2.-ik prédikáció felosztását.
I . Micsoda a fejedelemség és minemű k é t tiszti legyen 1. Hon. 2. Kívül.
I I . Fejedelmek hat fő tisztiről.
1. Isten népének dajkái. 2. A tíz parancsolat őrzői. 3. Az ország tör
vényinek oltalmazói. 4. Isten törvényének és o r s z á g á n a k kiszolgaltától.
5. Népüknek és azok marhájoknak oltalmazói. 6. Szükségekben éltetői.
Summája tiszteknek.
I I I . Négy jeles fő j ó s z á g o k r ó l .
1. Eszesek, 2. istenfélők, 3. igazság szeretők, 4. ne fösvények legyenek.
IV. M i n t nézzenek Istenre, magokra, alattok valókra.
1. Istenre így: a) Megismerje, hogy a fejedelemséget Isten adja, bírja,
tartja s mikor akarja, elváltoztatja, b) Félje Istent, c) Segítségül híjjá,
d) ítéljen Isten törvénye szerint.
2. ő magára: a) M a g á n a k erőtlenségére, b) Ebben ezzel vigasztalja
m a g á t : aa) Hivatalja Istentűi van. (A gonosz fejedelem Isten ostora.)
bb) Isten becsüli tisztit.
S.Népére: a) Azokhoz hasonló, de fölöttük pásztor, b) M i n t kell vélek
bajtódni: aa) A k i t b ü n t e t sirassa, bb) érdemelt bérét, fizetését, tisztes-

ségét, oltalmát minden rendnek megadja, cc) nekik örömmel szolgál
jon, mint az Ür Krisztus. — Summája.
V. Nehézségüket mint tűrjék békességesen.
(Demostenes, Aischinos, Isokrates, Adrianus idézetek.) — Summája.
V I . Az alattok valók mivel tartozzanak az ő fejedelmeknek. 1. Isten képe
bélinek becsüljük. 2. Tisztit a mi tisztünknél nagyobbnak becsüljük.
3. Minden jóba neki engedjünk, szolgáljuk, segítsük, adóját megaajuk, hadakozásban segítsük. 4. Érötte imádkozzunk, bűneit megbocsássuk, nekie tűrjük, a) Törvénytelenséget, kivel temagadat terhelne,
békével tűrd ostorul vagyon.) b) Isten ellen, felebarátod k á r á r a ne
engedj fejedelmednekis. c) E r r ő l írtak Plató, Sokrates, Euripides: A
király és a hadnagy buzogánya; Harpagus —• Cyrus — Astiages. V i centia ura a polgárleány és a velencések. A helvéciai apa (Teli V. !)
Summája.
(VII.) Két fő tiszti a fejedelmeknek.
Bíróságát, h a d a k o z á s á t mint viselje.
A) Az fejedelemnek
1.

bíróságáról.

Igaz bíróságában hatra vigyázzon (6 tiszti):
1. Istent félje. 2. Minden pörest meghallgassa. 3. Értse az Isten és az
országának törvényeit. 4. Igazságot keressen. 5. Szömélyt ne válogas
son. 6. Ajándékra ne nézzen. (De sokan mostis érdemiének, amit
mívele Kambyses Sisamis bíróval.)
2. Vétkek az bíráknak.
Jaj a hamis p r ó k á t o r o k n a k . Röttenetes megvakulni. Intések az jó
bíráknak.
3. Két kérdés.
Első k é r d é s : Lehet-e engedelmesség az b í r á k b a n ?
Lehet jó móddal és igaz ítéletből.
A bírónak igaz ítéletből h á r o m r a kell nézni:
1. törvényre, 2. bűnösre, 3. községre.
1. A törvény jobbítást kíván fő képen.
2. A bűn tevő k i m e g r ö g z ö t t gonosz, k i meg jobbulható.
3. A k ö z s é g r e meg legyen a fenyíték.
Más k é r d é s : Az m i t Isten meg tiltott, tehet-e azban valami szabad
ságot?
Két féle az b ű n : 1. Nyilván meg tiltatott bűn. 2. Ki bűn lesz, ha
vele gonoszul élnek.
1. Ki ő m a g á b a n bűn, azt semmi képen nem kell engedni.
2. Ki ő m a g á b a n nem volna bűn, de bűn lesz, ha vele gonoszul élnek,
csak annyibői tiltsa, azmennyiből gonoszul élnek vele.
Képtartás bálványimádásra bűn. Vásárlani prédikáció idején bűn.
Uzsora adni bűn, de venni nem, mikor a szegénység k é s z e r í t
4. Hasznai az b í r ó s á g n a k .
1. Hogy meg ismerjük Isten akaratját: megválasszuk az igazat a
hamistól.
2. Hogy eszünkbe juttassa az ő ítéletitis, mely lesz a feltámadás után.
3. Fenyítékreis való az ítélet.

E z é r t méltó b í r ó s á g o t viselni, méltó a keresztyénnekis oltalomért bí
róját megkeresni, csakhogy a keresztyén szeretetet meg ne bántsa.
B) Hadakozásokról

az

fejedelmeknek.

A keresztyéni vitézkedés, hadakozás, erősség k é t dologban áll:
oltalomban és büntetésben.
Ez hat okai lehetnek az hadakozásnak:
1. Békességért. 2. Hogy magát és népét nyugodalomban és békes
ségben tarthassa Isten ígéje tanulására. 3. Hogy az örök életre való hívek
testekben és m a r h á j o k b a n oltalmaztassanak. 4. Hogy hazája oltalmaztassék. 5. Nagy tisztességes törvények, jó rendtartások, jó erkölcsök oltal
maztassanak. 6. Gonosztevők meg büntettessenek.
Példák az Ó Szövetségből.
P o g á n y hadakozó fejedelmek is Isten rendelése. P é l d á k Herodotus
és Liviusból. Keresztyén fejedelmeknek is lehet hadakozni, csak amaz
felső o k o k é r t legyen.
Summája.
(Post. V. 402b sköv.)

A BORNEMISZAIRODALOM
PÁZMÁNY PÉTER: Isteni igazságra
1613. 218—220. 1.

vezérlő

kalauz.

Pozsony,

Az új t u d o m á n y o k hamisságának bizonyságára P á z m á n y bőven idéz
a p r o t e s t á n s p r é d i k á t o r o k irataiból, ahol azok a saját t á b o r u k b a n észlelt
r o m l o t t s á g ellen küzdenek. Evvel igazolja, hogy természet
szerént
minden
jó cselekedetet ki gyomlálnak
és minden gonoszságra
szabad
menedéket
adnak.
... magamtúl
semmit nem mondok, senkit nem mocskolok, sem rá
galmazok, hanem csak egy níhány jeles dolgot jegyzek fel az
prédikátorok
saját könyvökből,
melyek meg ismertettetik
mindenekkel,
mely
igyenes
erkölcsű és tekéletes
életű jámborok
legyenek azok, az kiknek
orrokban
ily nagy bűzt szerez az keresztyén
papoknak
fogyatkozása.
Bornemisza Péter, nevezetes evangélikus
prédikátor,
az ő rossz gaz
prédikációinak
negyedik részében az ördögi késértetekrűl
oly rút, mocs
kos dolgokat íra, hogy az ördög sem írhatott volna szemérem
nélkül ily
mosdatlan ocsmányságokat.
Emlékezik
az ő rendin való
prédikátoroknak
vad gyümölcsirűl,
iszonyú latorságirúl,
utálatos förtelmességirűl.
Én azért
leg először az tisztességes
olvasót meg követvén,
hogy az papok
ganéjában piszkáló prédikátorok
undokságát
az dolognak elhallgatásával
nem
födözgetem:
az élő istennek nevével arra kérem, hogy azoknak
latorságából és pokolra illendő szidalom és gyalázat érdemlő cselekedetekből
go
noszra való szabadságot
ne vegyen, hanem az végre olvassa, hogy meg
ismerje az új evangéliumnak
természetiből
származó gyümölcsöket,
melyek
miatt az szent életnek tűköri, az tanításnak vezéri olyan undokokká
lőttek,
mint az varas békák, oly büdösökké,
mint az bakok és az
gonoszságban
el oktalanulván,
ugyan egyben conspiráltak
minden
gonoszságra.
így beszél azért Péter bátyánk
együtt.
Következik másfél fólió oldal (!) idézet az ö r d ö g i Kísértetekből. A
megtévedt ifjú lelki t a n í t ó (731, 818 1.), a rágalmazó (781), a gerjedéseivel
küzdő (781), az öngyilkos (818), vérfertőző (872), a „bika" (892) p r é d i 
k á t o r o k , Kálmáncsehi M á r t o n (883, 884, 889), Sztárai Mihály (910) dolgai.
Ezek és több iszonyatos rútságok
vannak az prédikátorok
erkölcsé
rői meg írva az Superattendens
könyvében.
És valahol az imént
nevezett
tudományok
szarvat emelhetnek, nem tudom, mint kelljen ott egyéb
gyü
mölcsöt efféle bojtorjánnál
várni.
De hagyjunk békét az Bormegisszátúl
könyvben
íratott koslató
pré
dikátorok
undokságínak,
talám egyebütt
jámborbak
vannak köztök, — A
következőkben m á r Beythe István kerül teritékre.

FRIDERICUS
BALDUINUS: Phosphorus veri Catholicismi. Wittebergae, 1626. 292—294. 1.
Pázmány támadásával szemben védi Bornemisza emlékét. (Latinul)
„Noha nékem, Németországban élvén s nem értvén magyarul, nincsen m ó 
domban kimutatni, mennyi az igazság vagy hazugság elbeszélésében, mégis

ide jegyzem, amit t u d a k o z á s o m r a e tárgyban egy igen neves és felette
éber férfiú írt nekem, aki a felsőmagyarországi egyház elöljárója, — ami
vel azt hiszem nem sértem meg e kiváló férfiút, minthogy ezzel nem ke
véssé járul hozzá a mi jezsuitánk vakmerőségének megcáfolásához. —
Ez tehát így értesít:
„Ami Bornemisza P é t e r t illeti, az a m a g y a r o r s z á g i e g y h á z a k refor
mátorainak talán legkiválóbbja volt. Anyanyelvén különféle kisebb mű
veket írt és az ö r d ö g kísérteiéiről könyvet adott k i , amelyben (nem pedig
postillás művében, amint a jezsuita Pázmány mondja,) Bornemisza ese
ményszerűen elmondja az ö r d ö g i kísértetek u n d o k s á g á t , amelyeken ke
resztülment s csupán hogy bemutassa és hitelességét igazolja, minden em
beri rendből, a politikaiból, illetve világiból és az egyháziból személyeket
meg is nevez, s Isten k e g y e l m é n e k mondja, hogy 'azok, amint a Sátán ra
vaszságából elbuktak, ismét észre tértek. Ennél azonban, amint az hűséges
lelkipásztorhoz illett, tovább megy és tanítja k o r t á r s a i t s Isten igéjéből
oktatja, miképpen kelljen a Sátánnak ellentállani, aki m é g a nagy embe
reket is behálózza a testnek ilyen szörnyű tisztátalanságával. És mindezt
azért teszi, hogy építsen, nem pedig, hogy romboljon; nem azért, hogy
bárkit megbélyegezzen, hanem ellenkezőleg, hogy nagy embereknek, még
egyháziaknak is, hibájából másokat figyelmeztessen, hogy aki azt hiszi,
hogy áll, vigyázzon, nehogy elessék . . . "
Ennyit e kiváló férfiúnak 1622-ben hozzám intézett leveléből, ami
által a mi jezsuitánknak szemtelen arca annyira megkopasztatik, miszerint
csoda, hogy nem vörösdik el, ha ugyan van k é p e egyáltalán."

(FRID. ADOLPHUS LAMPE) — DEBRECZENI
História Ecciesiae Reformatae in Hungária
Uttrecht, 1728., 567. 1.

EMBER
PÁL:
et Transilvania.

Bornemiszát a felsődunáninneni református superintendensek között
sorolja fel:
Gallus Huszár Anaxius, Pastor Ovariensis et. Superintendens circa
Annum 1568.
Petrus Bornemisza P. E. Szerediensis et Superint. A n . 1576.
Demetrius S i b o l t i . . . Episcop. Cis-Danub.
Nicolaus Dobronoki P. E. Komaromiensis et Sup. A n . 1608.
Petrus Tsene Szentzinus, P. E. Ersek-Ujvariensis, et Super, circa An.
1615.
Joannes Samaraeus P. E. Halasziensis et Sup. An. 1623. stb.

HAYNŐCZI DÁNIEL: Epistola gratulatoria ad virum Dei summe
reverendum, amplissimum, cl'arissimum, doctissimum. Dn.
Jo. Sipkovics TOTH ecciesiae Tetiensis pastorem fidelissimum
dioeceseosque Jauriensis seniorem vigilantissimum nobilem
Hungarum cum is ad provinciám sacram
superattendentis
in ecclesiis Hungáriáé Trans-Danubianis quae sunt Aug.
Conf. communibus suffragiis sibi delatam Anno
MDCCXLII.
d. III. Kai. Mart. in Ecclesia Vadosfalvensi publice solemniter
rite consecraretur. Scripta a Daniele Haynóczi gymn. Sempron. evang. rectore. Halle, 1742.
E hosszú című rövid irat verses üdvözlése Tóth Sipkovics György téti
lelkész, g y ő r m e g y e i esperesnek superintendenssé választatása alkalmából.
Latin rigmusokban sorolja fel Sipkovics elődeit. Az ide t a r t o z ó strófa,
amelynek minden nevéhez életrajzi jegyzetet is fűz, a k ö v e t k e z ő :
Quando vei Huszár Gallus Anaxius
vei Bornemisza aut deinde
Siboltius,
aut Muraközi,
aut
Klaszekovics
Gönczius aut Nicolaus Pálházi.

V o n a t k o z ó jegyzete magyarul ez: Bornemisza Péter szeredi lelkész és
superattendens kb. 1576-ban. Lampe a Histor. Eccl. Ref. 567. lapján a superattendensek jegyzékébe veszi és a szeredi lelkészek közé 1576-ra. Magyar
nyelven kátén és egyházi énekeken kívül postillát is, írt, azaz a vasárnapi
evangéliumok m a g y a r á z a t j á t egész esztendei használatra s e szent művet
nagyságos Gyarmati Balassa István, Detrekő és Nagy Tapolcsán urának,
Balassa M e n y h á r t fiának ajánlotta. Kinyomatott 1584-ben Detrekőn és
Rárbokon, e v á r falujában nagyságos Alsólendvai Bánfi László és felesége,
Somi Borbála, gróf Nádasdy Tamás és fia Ferenc, Máriási Pál, Abstemius
rokonának, Kapi Ferenc, Eszterház Ferenc, Debreczeni G y ö r g y és mások
segítségével. Kriptokálvinizmussal vádoltatott, e vád alól m a g á t azonban
külön iratban tisztázta. A Máriássi családdal való rokonságból következik,
hogy ama Bornemisza János családjából való, akit M á t y á s király magas
méltóságokra és közhivatalokra emelt és Ulászló is legnagyobb megbecsü
lésben t a r t o t t Istvánffi tanúsága szerint.

ANDREAS SCHMAL: Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungária commentatio. — Kézirat 1753.
(FABÓ: Monumenta evangelicorum aug. conf. in Hungária
historica. I . Pest, 1861.) 83—84. 1.
Szerinte Bornemisza Péter Huszár Gált k ö v e t t e a superintendensi
tisztben, amelyet mint szeredi lelkész 1576-ban t ö l t ö t t be. Tud az 1584. évi
postilláról s belőle a Balassáknál betöltött udvari p r é d i k á t o r s á g r ó l Det
rekőn és R á r b o k o n . Hajnóczi Dánielre hivatkozik s tiltakozik Lampe állí
tása ellen, hogy kálvinista lenne. A kriptokálvinizmus vádja alól külön
irattal tisztázta m a g á t . Utódja 1584 táján Sibolti Demeter lett, akinek
evangélikus voltát a Lelki Harc tartalmából igazolja.

BOD PÉTER: História Hungarorum Ecclesiastica. I . Kézirata
1756 előttről. Kiadta L. W. E. Rauwenhoff Leyden 1888.
I . 237. lapon röviden emlékezik meg§róla,«'.de m e g c ó j a i c a m i é r t az
ember helytelen cselekedeteit mind az ö r d ö g kísértéseinek tartja. „Fűit
vir doctissimus,... passus est tarnen suos manes, cum omnes fere hominum
actus illegales tentationes dicebat Diabolicas."

BOD PÉTER:
239. 1.

Magyar

Athenas. Hely nélkül 1766., 49—50. és

Adatai Bornemiszáról bámulatosan pontosak. Nyilván ösmerte a pos
tilla V. részének önéletrajzszerű záró szakaszát és a fólió postillát. Mivel
másfél évszázadon keresztül őreá történik hivatkozás, teljes terjedelmével
ide iktatjuk közlését:
Bornemisza Péter. Régi jó nemes famíliából vette eredetét; de kisded
k o r á b a n mind a k é t szüleitől meg fosztatván, sok n y o m o r ú s á g o k között
nevekedett, az udvarokban hányódott, vetődött. Természete szerint haj
lott a tanulásra, Kassán, Bécsben s más oskolákban is a tanulást gyakor
lottá; fő-képpen az Isten beszédének olvasásában g y ö n y ö r k ö d ö t t , azt még
18 esztendős k o r á b a n a szállásán Bécsben, az oda gyülekezett népnek ol
vasta, t a n í t o t t a ; m e l y é r t az egri püspök Oláh Miklós el-is vádolta s sok
képpen ijesztgette, fenyegette.
Nevezetes dolog az, amit ír magáról, hogy ő nyolc forintokkal indult
el Magyar o r s z á g r ó l idegen o r s z á g o k r a tanulni; nyolc esztendőkik oda lakott
Olasz, Francia és Német országokba, látásért,' hallásért, nyelvek és egyéb
szükséges t u d o m á n y o k n a k tanulásokért, s mikor a hazába vissza jött, akkoris nyolc forintja volt, nem több vagy kevesebb. Magyar o r s z á g n a k azokban
a részeiben paposkodott, a melyek közelebb voltak Ausztriához, volt Su
perintendens is 1576-dik eszt. tájában. Tudós ember volt minden-féle tudo
m á n y o k b a n ; de abban hibázott, hogy akár micsoda bűnt ördögi kísértet
nek m a g y a r á z o t t . Ungnad Kristóf horvát országi bán és Losontzi Anna

annak házas társa parancsolatjukból kezdett írni egy Postillát, melyet ki-is
nyomtatott azoknak költségekkel öt vastag darabokban 1579-dik eszt. 4 R.
Annak u t á n n a újólag nyomtatta D e t r e k ő v á r á b a n , a mely volt akkor
Balassa István vára, 1584-dik eszt. folio formában. Segítséggel voltának
neki a n a g y s á g o s Battyáni família, a Balassa famíliából András, János,
István; a F o r g á t s famíliából Simon és Imre. Igyekezett arra, (1) hogy az
egész Sz. írást magyarra fordítván k i nyomtassa, m a g á n a k lévén tipográ
fiája. (2) Hogy egy kis prédikációs könyvet nyomtattasson, a nagyobbat
rövidítvén. (3) Hogy a Károin Krónikáját magyarul k i adja. (4) Hogy a k .
J á n o s Mennyei Jelenésekről í r o t t könyvét ki-magyarázza. M i n t teljesít
hette jó s z á n d é k á t ? előttem nem bizonyos.
Sibolti Demeter. Tanult a Német országi akadémiákon 1557-dik eszt.
Az hazában volt pap elsőben J ó k á n , annak u t á n n a vitetett N . Szombatba, az
holott sokat szenvedett a Krisztus Evangéliumáért a püspököktől. Telegdi
Miklós p r é p o s t 1564-dik eszt. embereket fogadott, a kik azt bizonyítanák,
hogy Sibolti Bornemiszsza Péterrel együtt a szentek képjeiket egybe törte,
a nemességet a király ellen t á m a s z t o t t a ; de ezt senki el nem hitte. Annak
utánna reá harangoztatott és sok ceremóniával a g y e r t y á t reá k i oltotta
a templomba; a mellyel nevetséget csinált hallgatói előtt és m a g á t ó l azo
kat el i d e g e n í t e t t e . Volt annak utána győri pap és Duna mellyéki super
intendens sokáig s nagy haszonnal szolgált azokban az ekklesiákban.

ALEXIUS
HÓRÁNYI:
Memoria Hungarorum et
scriptis editis notorum. I . Buda, 1775., 320. 1.

provincialium

E derék piarista Bornemiszát ősi és f ő r a n g ú családból (vetusta et
praenobili editus família) származtatja; á r v a s á g á b a n udvarnál nevelkedett,
Kassán, Bécsben kiválóan tanult, k é t lustrumon át Olasz-, Francia- és Német
országot j á r t a , majd idehaza a helvét hitvallásuak prédikátora, később superintendense lett. „Abban tévedett nagyot e művelt férfiú, hogy minden
bűnt az ö r d ö g kísértésének tartott." — T ö b b e k támogatásával 5 vastag
kötetben evangéliumi prédikációkat adott k i , amiket Detrekőben 1584-ben
újból megjelentetett. További irodalmi terveit végrehajtotta-e, nem tudni.

JOANNES RIBINI: Memorabilia augustanae confessionis in regno
.Hungáriáé a Ferdinando I . usque ad III. Hely nélkül, 1787.,
245. 1.
Röviden emlékezik róla. Megjegyzi, hogy némelyek azzal gyanúsí
tották, hogy idővel a kálvinistákhoz hajlott volna. „Amihez nekem nincsen
mondanivalóm, tudva lévő, hogy a k o r t á r s a k sok lutheránust terheltek
e gyanúval."

JOHANN SAMUEL KLEIN: Nachrichten von den
Lebensumstän
den und Schriften evangelischer Prediger in allen Gemeinen
des Königreiches Ungarn. Dritter Teil. (1789) (FABÓ: Monumenta IV. Pest, 1873.)
Abból a régi nemesi családból származtatja, amelyből Bornemisza
János, M á t y á s király és I I . Ulászló főembere és I I . Lajos g y e r m e k s é g e
idején szereplő régens is való. — Előkelő udvarokban nevelkedett. Kas
sán alighanem Cox Lénárd, a híres menekült angol tudós nevelte. Bécsben
már 18 éves k o r á b a n Bibliát olvas és tanít, a m i é r t Oláh üldözi. 8 forinttal
8 évig j á r t a Olasz-, Francia- és N é m e t o r s z á g o t . Hazatérve előbb szeredi
lelkész volt, majd 1581-ben Balassa István g r ó f n a k udvari p r é d i k á t o r a és
superintendense Rárbokon. Tudós embernek mondják, de hibázott abban,
hogy minden b ű n t az ö r d ö g kísértéseinek t a r t o t t . Kriptokálvinizmussal is
vádolták, azonban igazhitűségét külön k i b o c s á t o t t hitvallással igazolta.
P á z m á n y sok p a r á z n a dolgot fogott reá, de Balduin megvédte jóhírét egy
felsőmagyarországi prédikátor levelének közzétételével. Ungnád Kristóf
?s Losonczi Anna kértére 5 k ö t e t b e n n e g y e d r é t ű postillát adott k i 1579-

ben s egy fólió k ö t e t b e n ismét 1584-ben. Számos fautort sorol fel Horányi n y o m á n és egy romantikus nézetet k o c k á z t a t a Bornemisza név
eredetéről. Ismeri irodalmi terveit. M i n t f o r r á s o k a t közli Lampet, Bodot,
H o r á n y i t , Wallaszkyt, Schmalt. — Halálát 1583-ra teszi.

MARTINUS KLANICZA: Fata aug. conf. Ecclesiarum a tempore
reformationis
ad Synodum Pestiensem in Comitatibus etc.
(1791?) (FABÓ: Monumenta III. Pest, 1865.)
Bámulatosan sokat tud Bornemiszáról (főleg 201. 1.). Nemes szülők
től Pesten született, azokat t ö r ö k által elvesztette, szegénységben nevelKedett Kassán, Bécsben. Theológiát tanul. Mivel Bécsben m á s o k n a k pré
dikál, Oláh Miklós 18 éves k o r á b a n bebörtönözteti. Olasz, francia és né
met főiskolákat látogat, felszentelve tér haza és Salm Miklós gróf hívá
sára galgóci lelkész lesz. — 1560-ban Szered lelkésze, amely helynek
földesura is. (217. 1.) Igen b u z g ó ; p ü s p ö k által idéztetik, — ordinatio, há
zasság, k e n y é r az úrvacsoránál, — üldöztetése előtt Zólyomba húzódik
1564-ben. Innen Bécsbe császár elé idézik. Elbocsáttatván Szereden Tuba
Mihály u t ó d a és megyeszerte reformál. 1571-ben Balassa J á n o s házánál
Nagyszombatban prédikál, Telegdivel sokat harcol. (210. 1.) Tekintélye
növekszik. Ismét Bécsbe rendelik és hallgatást parancsolnak rá. Börtönbői
szabadulva, mint exuláns előbb Bánffy Lászlónál vonja meg m a g á t s köny
veket nyomat. 1582-ben Detrekőben énekeskönyvet ad k i és nyomdájával
tengeti életét. Ribinivel egyetértve tiltakozik Bornemisza kálvinizmusa
ellen, írásaiból igazolást idézve. — Mindenütt legnagyobb becsüléssel ír a
„ m u l t o r u m magnatorum et nobilium evangelicus doctor"-áról. (273. 1.)

ALEXIUS
HORÁNYI: Nova Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum. I . Pest, 1792., 542—543. 1.
Kiegészítésül a Memoria-hoz közli m é g
k ö n y v é n e k címét és rövid tartalmát.

Bornemisza P é t e r

énekes

SÁNDOR ISTVÁN: Magyar Könyvesház, avagy a magyar köny
veknek kinyomtatások ideje szerént való rövid
említésök.
Győr, 1803.
Tud a Füves Kertecskéről, az 1574, 75, 79, 84. évi postillákról és így
említi a jelenleg címlaptalan unicumot: Négy Könyvecske
a
keresztyéni
hitnek tudományáról.
1577.

TÓTH FERENC: A Magyar és Erdély országi protestáns
siák Históriája. Komárom, 1808., 281. 1.

ekklé-

A Felső Duna mellyéki református superintendentiák püspökjei élén
említi (bizonyára Lampe-Ember alapján) Huszár Gál óvári p r é d i k á t o r t
1568, Bornemisza Péter szeredi prédikátort
1575, majd Sibolti Demetert.

JOANNES LADISLAUS
BARTHOLOMAEIDES:
Memóriáé Un
garorum qui in alma condam Universitate Vittebergensi a
tribus proxime concludendis seculis studia in ludis patriis
coepta conf ir marunt. Pest, 1817., 23. 1.
Az 1550. o k t ó b e r 10-én Wittenbergben anyakönyvezett Georgius
Abstemiusról tévesen azt tartja, hogy azonos Bornemisza P é t e r r e l .

M. D. DOLESCHAL: Die wichtigsten Schicksale der Evanglischen
Kirche Augsburgischen
Bekentnisses in Ungarn. Lipcse,
1828., 221. 1.
Röviden emlékezik Bornemisza 1584. évi postilláskötetéről és annak
fautorairól.

(GEORG BAU HOF ER): Geschichte der evangelischen Kirche in
Ungarn ... Berlin, 1854., 117—118. 1.
Nemesi családból származik, Pesten született, Kassán, Bécsben s egye
b ü t t tanul. 18 éves k o r á b a n Bécsben 1548—52 között szállásán prédikál,
ezért Oláh érsektől bilincsbe veretett. 8 forinttal Olasz-. Francia-, és Né
m e t o r s z á g o t is bejárta, majd Salm Julius és T h u r z ó Erzsébet védelme alatt
Galgócon, Semptén prédikátor. I t t messze körben áldással m ű k ö d ö t t és
többet írt, mint azóta az ágostai hitvallás superintendensei
mindösszesen.
Különösen értékesek magyar nyelvű prédikációi 1574—84. Kiemeli a Négy
Könyvecskét 1577. (Burius Micae k é z i r a t á r a hivatkozik.) Alighanem 1584ben halt meg. — Művei k o r á n a k jellegét magukon viselik: az egyházi élet
romlásáról, török dúlásról tanúskodnak, szigorú, szókimondó írások, ame
lyek a k o r u k bűneit ostorozzák. P á z m á n y P é t e r , ahelyett, hogy tisztelettel
volna iránta, ridegen ítélkezik felette. — Lampe és mások helvét hitvallású
superintendensnek mondják, pedig az ágostai hitvalláshoz tartozik.

„GARADI" (Fabó A.): Serpilius Dániel Vilmos adalékai Czvittenger Specimenjéhez.
Abstemius vagy Bornemisza Péter. Ma
gyar Tudományos Értekező, Pest, 1862., 243—244. 1.
Hivatkozik Szirmay T a m á s kézirati naplójára, Burius e g y h á z t ö r t é 
n e t é r e , Haynóczi Dániel üdvözlő levelére Sipkovics Jánoshoz. Tud az
1573 és 84 évi postillákról, a fautorokról. Bornemisza J á n o s főúri csa
ládjából származtatja. Telegdi kálvinistának mondja.

TOLDY FERENC: A magyar költészet
1867., 207. 1.

története.

2. kiadás. Pest,

Megemlékezik Bessenyei Holmija alapján az E l e k t r á r ó l , — amelyet
szerzője a pesti iskolában adatott elő. Alighanem Bornemisza saját műve
s nem Sophoklestől való, ha csak nem Hans Sachs Klytaemnestráját utá
nozza.

TOLDY

FERENC:

Magyar költők

élete. Pest, 1870., 58—66. 1.

L e g t e r m é k e n y e b b hitszónokunk, költői irodalmunk fenntartása körül
érdemesült férfiú. 1533—34 körül február 22.-én született Pesten régi ne
mes és vagyonos szüléktől. Alighanem rokona Rozsalyi Bornemisza Bol
d i z s á r n a k és Bornemisza Tamásnak. T ö r ö k ö k által árvaságra jut. Nádasdy
T a m á s támogatja. A bécsi prédikálást és üldözést is említi, Bod alapján 18
éves k o r á r a téve azt; tud az E l e k t r á r ó l . M i k o r Bécsből másodszor menekül,
Beckóban rejtőzik, onnan Detrekőbe megy. 1565-ben Ungvárt, majd Husztban Bornemisza Boldizsárnál tartózkodik. I t t készül a Szt. J á n o s látásáról
való ének. 1567-ben Balassa Jánoséknál Zólyomban van. (Isten városáról,
Gyermekek rengetésére való ének.) Innen Galgócra, Semptére, gr. Salm
G y u l á é k h o z kerül. I t t mondta el szent beszédeit, amelyekkel postilláját
(I—V.) saját nyomdájában megindította. Négy Könyvecske 1577. Isten ir
g a l m a s s á g á r ó l 1578. Ez évben megy D e t r e k ő b e . Énekeskönyv 1582. P r é 
dikációk 1584. ö s m e r i terveit is. A Carionera nézve azonban fatális téve
désben van.
Szembetűnő a b e h a t ó b b ösmeret. Látszik, hogy számon tartja a
megelőző irodalmat s hogy maga is t a n u l m á n y o z t a műveit.

HEINRICH GUSZTÁV: Bornemisza Péter „Electra"-járói.
temes Philologiai Közlöny, 1878., 341—344. 1.

Egye

Kapronczai Ádám tesz az E l e k t r á r ó l először említést 1778-ban Benkő
Józsefhez írott levelében. Bővebben Bessenyei említi a Holmiban. Sándor
István által említett Klytemnestrával b i z o n y á r a azonos. Bornemisza műve
valószínűleg nem Sophokles drámájának átdolgozása, hanem csak iskolás
gyermekeknek igényeit szem előtt t a r t ó dialogizált E l e k t r a - t ö r t é n e t .

BALLAGI ALADÁR: A magyar nyomdászat történelmi
1472—1877. Budapest, 1878., 55—59. 1.

fejlődése

Bornemisza Péter ág. h. ev. superintendens a X V I . század l e g t e r m é 
kenyebb írója. 1558-ban adta k i Bécsben tanuló k o r á b a n az E l e k t r á t . 1573ban kezdi kiadni postilláit Semptén, majd D e t r e k ő várában, ö s m e r i és
bőven idézi a nagyszombati tanácshoz írott 1569-i levelét a postilla-kiadás
dolgában, s elfogadja Perneszi Andrásnak választételében kimondott vád
ját, hogy hamis dátummal adta volna k i könyvét. Mantskovitról ú g y tudja,
hogy Galgócról Nagyszombatba ment s onnét Vizsolyba.

SZABÓ KÁROLY: Régi Magyar Könyvtár. I . Budapest, 1879., 35,
95, 115, 119, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 153, 195, 207. és
325. számok.
Bornemiszának megközelítően valamennyi művét nyilvántartja. Az
E l e k t r á t csak a régebbi feljegyzések nyomán. Az Isten irgalmasságáról
szóló írásban nem ismeri fel a különlenyomatot. Az Ördögi Kísértések
külön választott kiadását túl k o r á n r a teszi. Hogy Mantskovit nyomtat
ványai Bornemisza műhelyében jelennek meg, m é g ismeretlen előtte, ezért
hibás az 1582. évi n a p t á r (196. sz.), a Vigasztaló Könyvecske (208) és a
Lelki Harc (209) galgóci keltezése. Nem tud a bécsi kalendáriumról és a
detrekői perikópáskönyvecskéről sem.

THÜRI ETELE:
Bornemisza Péter dunavidéki első
református
püspök élete és munkái. Felolvastatott Székes Fehérváron,
a dunántúli ev. reform, egyházkerületi lelkészi értekezleten
1887 július 3-án. Budapest, 1887.
Ez a Bornemiszával foglalkozó első önálló kiadvány. Alapvető téve
dése, amely m á r a mű címében is felismerhető, hogy Bornemiszát (s vele
e g y ü t t Sibolti Demetert is) református püspöknek tartja. Ezt a vélekedést
huzamosan bizonygatja, sajátságosképen csupa olyan úrvacsorai felfogá
sáról és predestinációi tanáról szóló idézettel, amelyek (kivéve azt, hogy
kenyeret használ ostya helyett és az oltárt ellenzi) éppen lutheránus voltát
igazolják. (36—43. 1.) M é g Balassa Bálint vallásos költeményeit is bizonyí
tékul hozza! (12. 1.) — E g y é b k é n t szorgalmasan gyűjtötte össze a Bor
nemiszáról addig nyilvánosságra jutott, ha nem is mindig helytálló ada
tokat.

ZOVÁNYI JENŐ: Bornemisza Péter vallásfelekezeti
álláspontja.
(Tanulmányok a magyar protestáns egyház és irodalom tör
ténetéből.) Sárospatak, 1887., 71—86. 1.
Ez a rövid tanulmány m e g g y ő z ő biztonsággal, egyben fölényes és
metsző gúnnyal cáfolja meg Thúri Etele valóban képtelen állításait és bizo
nyítási eljárását Bornemisza kálvinista voltát illetően. — Érthetetlen, hogy
e sorok megjelenése után még mindig akadhat író, aki Bornemisza lutherá
nus hitvallását kétségbevonja.

SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái.
1891., 1231—1233. hasáb.

I . Budapest,

Dunavidéki első református püspök, régi nemesi családból. T ö r ö k
által s z e g é n y s é g r e és árvaságra jutott. Kassán tanult. (Feledi Lestár) Majd
t u d o m á n y o s pályára, külföldi a k a d é m i á k r a , Olasz- (Pádua), Francia- és N é 
m e t o r s z á g b a 8 forinttal megyén. (Bod Athenása szerint) Bécsi szállásán
prédikál, ezért Oláh, Verancsics és Bornemisza nyitrai püspök t ö m l ö c b e
v e t e t t é k . Kiszabadulva tovább utazik külföldön. Visszatérve a V á g mellé
kén a helvét hitvallást hirdeti. Szeredet is reformálta. E városnak földes
ura volt. Innen j á r t Nagyszombatba. Telegdi n a g y p r é p o s t üldözései elől
Zólyomba m e n e k ü l t Balassáékhoz. 1564-ben Bécsbe idézik. 1565-ben U n g -

v á r t Balassa M e n y h é r t n é l és Svendi Lázárnál. 1567-ben újra Zólyomba.
1570-ben a mátyusföldi traktus superintendense vagy széniora. 1572-ben
galgóci pap, a z u t á n semptei s egyben szeredi. I t t Salm Gyulának udvari
papja. 1577-ben n é g y gyermekét vesztette pestisben. 1578-ban az ö r d ö g i
Kisértetek miatt választott bírák visszavonás k i a d á s á r a ítélik. Ezt meg
tagadja, amiért elfogják, Bécsbe viszik, ahol h á r o m hétig fogva t a r t j á k ,
de megszökik, visszatér Semptére. Innen 1578 j a n u á r j á b a n elűzik. Most
Beckóban és D e t r e k ő b e n vonja meg magát. Meghalt 1585-ben.

KISS

ÁRON: Bornemisza Péter élete. Protestáns Szemle 1891.,
1—19. 1.

Ez az első b e h a t ó b b és felette tiszteletreméltó kísérlet Bornemisza
életrajzának összeállítására. M á r nem pusztán a régi írókat (főleg Bod
P é t e r t és Klaniczát) ismétli, hanem alaposan t a n u l m á n y o z z a a postillákat is.
Helyesen mondja el ifjúságát, téved azonban elődjeivel együtt a bécsi tar
t ó z k o d á s idejét illetően. Tud az Elektáról. ö t is zavarja Klanicza állítása
az 1560. évi p a p s á g r ó l Szereden, amelynek földesurává ő is megteszi.
F ő r a n g ú n a k mondja. A Szt. Miklós templomi feszület dolgát és a nagy
szombati harcot, ú g y m i n t küzdelmeit Telegdivel ismerteti, de úgy, hogy
ezutánra mondja csak a zólyomi t a r t ó z k o d á s t . U n g v á r 1565. 1570-ben m á r
superintendens. T u d családi dolgairól, az 1577-i pestisről, s Peti haláláról.
Ezt 1578-ra teszi. A Fejtegetés, N é g y Könyvecske, a külön lenyomat 1578ból és az ö r d ö g i Kísértetek dolgát jól tudja s Perneszit is idézi. Nagyjá
ban helyes a semptei per és bécsi f o g s á g leírása is.
A későbbi életrajzíró csak hálával és nagyrabecsüléssel emlékezhetik
e rövid, de alapos és sok szeretettel készült t a n u l m á n y r ó l .

BODNÁR ZSIGMOND:
pest, 1891.

A magyar irodalom története.

I . Buda

E kiváló m ű b e h a t ó a n foglalkozik Bornemiszával. (169—177. 1.) A hit
újítás egyik legderekabb hőse és rendkívüli m u n k á s a . Előkelő családból
származott, atyja talán kincstartó volt. Ifjúsága egy részét főurak házá
nál élte le. Kassa, — Feledi Lestár, — 8 forinttal Olasz-, Francia- és Né
metországban Bod P é t e r szerint. Üldözték. Lakóhelyei: Huszt, Ungvár,
Nagyszombat, Apaj, Galgóc, Németujvár, Pozsony, Zólyom, Sempte, Det
rekő, Rárbok. — Elektra 1558., Bessenyei Holmija alapján. Amolyan castigált kiadás lehetett. Postillák 1573—79. 1577 N é g y Könyvecske: az első
abc-s könyv, a z u t á n Luther kisebb kátéja, nagyobb kátéja,
szertartás
könyv, vigasztaló könyvecske. Balassa Miklósnak, illetve Ungád Anna M á 
riának ajánlva. — „A hitbeli m e g g y ő z ő d é s és e r ő s erkölcsi érzés h a n g j á n
szól és buzdítja a hívő lelket. Egy lelkes férfiú sokszor tolakodóan őszinte
hangja zeng felénk, de aki éppen ú g y tud m e g g y ő z n i , mint megindítani;
annyira érti az ész és értelem, mint a képzelem és kedély nyelvét." —
1577 Fejtegetés, 1578 (5 nyilván sajtóhiba), ö r d ö g i Kísértetek. — B o d n á r
veszi először s z á m b a három felesége és ö t gyermeke halálát. — Rossz
napja. — 1578 prédikáció az Istennek i r g a l m a s s á g á r ó l . — A század kevés
szónoka tud olyan szörnyű képet rajzolni az ö r d ö g r ő l és a pokol kínjá
ról, mint Bornemisza. Mintha csak kedvét lelné a sötét jövő b o r z a s z t ó
színeiben. — Alapjelleme a mértéktelenség, a h a t á r t a l a n s á g , amely b á r m e l y
t á r g y n á l is mutatkozik. — Bécsi fogságából kimenekülve, Beckón vonta
meg magát, a z u t á n Semptére ment; innen 1579 j a n u á r j á b a n űzték el. Det
rekő. P á r t f o g ó k Balassák, az alispánok stb. 1584 prédikációk egész esz
tendő által. — B o d n á r tüzetesen elmélyült Bornemisza írásaiban, ö s s z e f o g 
laló jellemzése, ha el is t é r sokban az általunk e l ő a d o t t a k t ó l , annyira érde
kes, hogy egészében ide kívánkozik:
„Bornemiszának theológiai és morális művei terjedelmes m u n k á k ,
melyekben figyelemméltó az előadás, becses a tartalom, vonzó, élénk, szí
nes a nyelv, m i n ő t kevés r e f o r m á t o r u n k n á l találni. Nem kedvezett neki
annyira a szerencse, mint Melius P é t e r n e k , a k i egy tekintélyes város lel-

késze volt. Bornemisza tulajdonképp mindig a más k e n y e r é t ette. Rende
sen udvarnál paposkodott. Szolga volt, de aki eszénél és hivatalánál fogva
kivételes és épen ezért nehéz helyet foglalt el a főúri v á r k a s t é l y b a n . Nyug
talan és vállalkozó természete sokszor k i m e r í t h e t t e p á r t f o g ó j á n a k türel
mét. Hihetőleg sokszor űlt a nyakán ezzel vagy azzal a kérelemmel. Más
részt u r á n a k ö r ö m e is telhetett kegyencében, mert volt h a t á s a m ű k ö d é s é 
nek. P r é d i k á t o r á n a k h a t á s k ö r e nem- volt csekély hazánk é s z a k n y u g o t i ré
szén. F á r a d h a t a t l a n szorgalommal, odaadással tudott dolgozni, majd tekin
téllyel, majd tolakodással föllépni, ú g y h o g y az országgyűlésen is beszélt.
Előkelő származása és családi összeköttetései oly előnyöket szereztek neki,
melyekkel más r e f o r m á t o r o k nem b í r t a k . Valami n e m e s s é g és választé
k o s s á g ugyan nem érzik k i irataiból; de mikor meg is alázza m a g á t , akkor
sem süllyed a porba. Ellenségeitől sem könnyen ijed meg. Tudja, hogy
előkelő magyar nemes, a k i t nem igen szabad bántani, a kinek szökésén
talán azok is örültek, a k i k Bécsben fogva t a r t o t t á k . M i n t egyszerű refor
m á t o r , é r t e t t az úri módhoz, ú g y látszik becsessé tudta tenni m u n k á s s á g á t ,
megbecsülte filléreit, de nem kímélte ott, hol családja j ó l é t é r ő l volt szó.
Szerette, ha sokan v e t t é k körül, de ő mindnyájoknak t u d o t t foglalkozást
adni. Hisz k o r á n elhunyt, 10 éves Peti fiának is a templomban és otthon
előimádkoznia kellett. Bornemisza mindamellett nem rokonszenves alak, de
nem is lehet; az az ö r ö k ö s élet-halál harcz, melyet ellenségeivel vínia kel
lett, mindig izgatta képzeletét, h á b o r í t o t t a kedélyét. Nagyon szerette az
e r ő s vastag színeket. Habár erkölcsi o k t a t á s a i okosak, helyesek, üdvösek;
szüntelen lángoló gyűlölete irályából is kitörli a mérsékletet, m i nélkül
szép stíl nem lehet. Bőven használja a rikító színeket, a mi erős képzelő
t e h e t s é g r e mutat, de gyarló az ízlése. Száz meg száz gondolat és kép
hullámzik fejében, soha sincs f o g y a t é k á n az írni valónak, ismételni is rit
k á n ismétli magát, m a g á n t ö r t é n e t é n é k ügyes beszövése csak néha teszi
r e á n k a fecsegés hatását, jó m a g y a r s á g g a l és világosan fejezi k i m a g á t ;
életének alkonyán azonban kezdenek változni az idők, a katholicismus újra
fölemeli a fejét és jelentkezik a reactio, melyet egy ideig sikerrel nyo
m o t t el. — A legújabb ideig maguk a p r o t e s t á n s o k k ö z ö t t is k é t e s volt,
vájjon lutheránus vagy kálvinista volt-e Bornemisza. Thúri Etele lelkész
kis dolgozata a kálvinisták részére d ö n t ö t t e el ezt a k é r d é s t . Bornemisza
soha sem b á n t o t t a a lutheránusokat, mert csak a katholikusok ellen küz
d ö t t , a l u t h e r á n u s o k k a l szemben nem igen jelezte eltérő álláspontját, ú g y
hogy sokan és sokáig a lutheránusok egyik nagy tekintélyű p ü s p ö k é n e k
t a r t o t t á k . P ü s p ö k volt ugyan, de nem lutheránus."

RUPP KORNÉL: Telegdi és Bornemisza. Irodalomtörténeti
mány. Budapest, 1898.

tanul

E száz oldalas tanulmány lényegesen eltér minden eddig említettől.
E l ő s z a v á b a n igen helyesen megjegyzi, hogy a X V I . és X V I I . század vallás
irodalmát, — irodalmunk egyik l e g é r t é k e s e b b részét, — eddig n a g y r é s z t
•csak bibliográfiai szempontból ismerjük. A l i g akadt valaki, aki ennek az
irodalomnak szellemét kutatta volna s így ami ezt az irodalmat éppen
kiválóvá, jellemzővé teszi, kevéssé ismerjük. — Az eddigi t a n u l m á n y o k a
lexikális biográfiának tettek szolgálatot, de nem az igazi irodalomnak,
amely a kor k é p é t akarja ismertetni. — A századvége értékelését több
évtizeddel megelőző ítélettel szögezi le, hogy a maga korának
két legki
válóbb íróiát mutatja be: Telegdit katholikus, Bornemiszát p r o t e s t á n s
részről.
Az első fejezetben theológiai álláspontjukat próbálja feltárni, éspe
d i g ú g y , hogy sorraveszi Bornemisza F e j t e g e t é s é n e k Telegdi Feleletében
fennmaradt részeit, hozzávetve Telegdi refutációját. Így elég szemléletes
k é p e t kapunk a k é t ellenfél h a r c á n a k e mozzanatáról, t e r m é s z e t e s azon
ban, hogy az egyoldalú forráshasználat miatt Telegdi sokkal jobban j á r az
összehasonlításnál.—Második fejezetében mint polemikusok k e r ü l n e k sorra,
most m á r postilláik alapján, a harmadikban pedig mint í r ó k t é t e t n e k vizs
gálat tárgyává.

Ez a munka rendkívül becses kísérlet a m a g a t ű z t e , de kora által
nemigen m é l t á n y o l t cél elérésére. Kár, hogy kissé vontatott és színtelen.

SÖRÖS BÉLA: A magyar liturgia története.

Budapest, 1904.

Ez a rengeteg anyagot felölelő mű igen b e h a t ó a n ismerteti Borne
misza liturgikus közléseit és homiletikai m a g a t a r t á s á t különösen a N é g y
Könyvecske 3. része alapján. De jól ismeri postilláit és énekeskönyvét is.
A vele kapcsolatos megállapításai úgyszólván mind helytállóak és komoly
elmélyülés alapján fakadt rokonszenvről is t a n ú s k o d n a k . Kár, hogy nem
adja bizonyítékát a következő é r d e k e s állításának: „Prédikációi k o r á b a n
mintául szolgálnak. Szerkezetüket zsinatok ajánlják a lelkészek figyel
mébe."

KARDOS ALBERT: Vallásos irodalom. I . Bibliafordítók. II. Pré
dikátorok, Polemikusok. — A Beöthy Zsolt-féle Magyar
Irodalom Története című képes díszmunkában. Budapest, 1.
kiadás 1895., 3. kiadás 1906. 234., 238—239. 1.
Nagyon s z ő r m e n t i n emlékezik Bornemiszáról, Telegdiről s az egész
irodalmi műfajról. „ E prédikációk éppen nem k ü l ö n b ö z n e k a k ö z é p k o r i
skolasztikusok vagy ókori talmudisták (!) fejtegetéseitől. Magasztos dolgok
és kicsinyességek, bámulatos elmééi és bosszantó szőrszálhasogatás, tudo
m á n y o s szófejtés és gyermekes szójáték, nemes érzések és durva szidal
mak, a stílusnak szónoki ereje és alacsony k o f á l k o d á s csak ú g y összeve
gyülnek műveikben, mint skolasztikus és talmudista elődjeikben." —
E g y é b k é n t Beythe István t e r m é k e n y s é g r e csaknem vetekedik Bornemiszá
val, Telegdi utóiéri versenytársát, sőt világosságával, stílusának tömérségével le is győzi. Beszédei tulajdonképpen nem egyebek, mint Bornemisza
beszédeinek cáfolatai. Külön vitairatokkal is előállnak: Bornemisza 1577ben, Telegdi 1580-ban s ettől fogva majd mindenik év meghozza vagy a
Bornemisza vagy a Telegdi polemikus t e r m é k é t .

(ZSILINSZKY MIHÁLY): A magyarhoni protestáns egyház törté
nete. Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közre
működésével szerkesztette Zs. M . Budapest, 1907.
Bornemisza egyháztörténeti feledésbejutásának legkiáltóbb t a n ú s á g a ,
hogy e közel 800 oldalas műben egyáltalán nem t ö r t é n i k róla említés,
illetve csak annyi, hogy Huszár Gálnál megtudjuk, miszerint az megkezdte
postillái k i n y o m a t á s á t . Ezenkívül énekeskönyve említtetik m é g a többi
X V I . századi cantionale között! Testimonium
paupertatis!

THÜRY ETELE:
A dunántúli református
nete. Pápa, 1908., 48—59. 1.

egyházkerület

törté

Szerencsétlennek mondható előző d o l g o z a t á n a k számos tévedését
Zoványi és Kiss Áron h a t á s á r a (hivatkozás nélkül) korrigálja. Az esemé
nyek sorrendje azonban még e l é g g é kuszált, ö is szeredi birtokosnak
tartja s r e f o r m á t o r i tevékenységét 1560-nál kezdi. Szeredről l á t o g a t be
Nagyszombatra, 64-ben j á r el ellene és Sibolti ellen Telegdi s ekkor me
nekül Balassa J á n o s h o z Zólyomba. 65-ben fordul meg Ungváron Balassa
Menyhértnél és Lázárnál (így!). A zólyomi udvari papságot 71-ben
a. galgócival cseréli fel; Verancsicstól „beneficiumban" részesül, 72-ben
lesz semptei, szeredi lelkész és Salm Gyula udvari lelkésze. 74-ben vá
lasztják p ü s p ö k k é . H a t e g y h á z m e g y é j é t i s f e l s o r o l j a : b e r e n c s i ,
csejtei, g a l g ó c i , t a p o l c s á n y i , b a j m ó c i , és a magyar semptei,
a m e l y b e n az e s p e r e s i t i s z t e t is ő t ö l t ö t t e be. (Ennek az érde
kes állításnak az alapját sajnos nem közli.) — Az ö r d ö g i Kísérteteket k ö 
vető b o n y o d a l m a k r ó l más sorban emlékezik, belekevervén még Bánffyné
Somi Borbála halála idejét is. — Merev pánkálvinizmusából enged és köz
vetítő, illetve á t m e n e t i jelenségnek tartja Siboltival egyetemben. — T ö b b
becses adat összehordása mellett kiáltó s z a r v a s h i b á k a t találunk egyre2ö*

másra. (1576-ban pl. Nagyszombaton székelő bíboros (!) é r s e k r ő l beszél.
105. 1. stb.)

CZÓBEL ERNŐ: Bock Mihály „Füves kertecske"-jenek magyar
kiadásai. Egyetemes Philologiai Közlöny, XXXIV. évf. 1910.,
607—610. 1.
E jelentős rövid bibliográfiai t a n u l m á n y megállapítja, hogy a Krak
k ó b a n 1572-ben Balassa Bálint neve alatt megjelent „ B e t e g lelkeknek való
füves kertecske" azonos Bornemisza n é g y könyvecskéjének negyedik ré
szével, s ő t a Bártfán 1580-ban, D e t r e k ő n 1584-ben (de Galgócon Sibolti neve
alatt n y i l v á n t a r t o t t ) , 1593-ban Siezen, végül az 1643-ban Gyulafehérvárott
megjelent könyvekkel, amelyek mind Bock Würzgartleinjének magyar vál
tozatai. — Figyelemre méltó és általunk is elfogadott felfogása, hogy m á r a
k r a k k ó i kiadvány is főleg Bornemiszának műve, aki a h á b o r ú s á g o t szen
vedő Balassa szülőknek akart Bálinton keresztül vigasztalást nyújtani.

RAVASZ
LÁSZLÓ: A gyülekezeti
1915. 186., 186—189., 420. 1.

igehirdetés

elmélete.

Pápa,

Ravasz László e nagy homiletikai művének t ö r t é n e t i részében Bor
nemiszáról is megemlékezik. Egyik ádventi prédikációját részletesen ele
mezi és bírálja (188—189. 1.) Bornemisza egyéniségének jellemzésénél (186—
187. 1.) meglepő és szinte érthetetlen értékítéletet k o c k á z t a t : „Inga
dozó, néhol k a p k o d ó is s emellett lobbanékony, heves, hirtelen kigyúló s
annál h a m a r á b b hamvábahaló akarat." — „Nem volt lehiggadt, kész ember
soha, sem világnézetében, sem vallásosságában." — „Pesszimista, mint
minden g y ö n g e lélek (!) és írásaiban sehol sem ü t k ö z t ü n k olyan k ő k e m é n y
bizonyosságba, mint Meliusznál." Theológiai „bizonytalansága okozta, hogy
Telegdivel szemben alul maradt." (!) — Lutheránus voltát hangsúlyozza,
de életkörülményeinél is t ö b b t á r g y i tévedésbe esik.

BALLAGI ALADÁR: Buda és Pesí a világirodalomban.
1925., 329. 1.

Budapest,

Minden bizonyítás nélkül h a t á r o z o t t a n állítja, hogy j ó m ó d ú
családból származott, amely mindig polgári sorban élt.

kalmár

HARSÁNYI ISTVÁN: Adalékok Bornemisza Péter életéhez.
lógiai Szemle, 1925., 161—163. 1.

Theo

Két kis közlés, de mindkettő téves. Az elsőben összekeveri az 1559.
augusztus 28-i Tanner György féle följegyzést, amely esetleg valóban
B o r n e m i s z á r a vonatkozik, az 1579. évi bécsi fogságra v o n a t k o z ó adatokkal.
A második a sárospataki duplumtárban volt postilla I V . kötetében
lévő érdekes bejegyzésből bizonyítja Bornemiszának Nagyszombatban v i 
selt rendes lelkészségét, összevetve e kézírást Bornemisza hiteles levelei
vel, kétségtelenül kitűnik, hogy a fenti (jelenleg a Nemzeti Múzeum Todorescu gyűjteményében lévő) k ö t e t bejegyzése későbbi és jóval primitívebb
írás: minden valószínűség szerint egy X V I I . század eleji p r é d i k á t o r be
jegyzése, abból az időből, amikor nyilvános protestáns vallásgyakorlat
volt Nagyszombatban.

DÉZSI LAJOS: Bornemisza Péter. — Jegyzetek a Régi Magyar
Költők Tára V I I . kötetéhez. Budapest, 1926., 390—407. 1.
E rövid írás a Bornemiszáról eddig megjelent l e g m e g b í z h a t ó b b élet
rajzi vázlat. Kiváló adattárával és okfejtéseivel csak a következőkben
j u t o t t u n k más e r e d m é n y r e : Bornemisza T a m á s apasága nem f o g a d h a t ó el,
mivel az semmi érintkezést nem látszik fenntartani P é t e r r e l , noha erre
Nagyszombatban gyakran lett volna alkalom. — Csodálatos, hogy a 8
forintos t ö r t é n e t r ő l Dézsi sem veszi észre, hogy az a postilla V. k ö t e t e v é g é 
ről való s Bod P é t e r is csak onnét vehette. — A külföldi útja sorrendjéről

bajos ily h a t á r o z o t t a n nyilatkozni. A szeredi lelkészség 1560-ban a Kalen
dárium adatából m e g d ö n t ö t t n e k tekinthető; szeredi földesurasága talál
gatásnál, illetve félreértésnél nem igen több. Nagyszombati m ű k ö d é s é t
nincsen okunk a zólyomi munkábaállásnál korábbi időre tenni. A Cantio
optima szereztetési idejét 1553—56 tájára tettem, amikor gonosz hír t á m a d t
felőle. Nótajelzése is erre b á t o r í t . Husztban bizonyára Balassi M e n y h á r t 
nál járt. — A Salmokra v o n a t k o z ó családtörténeti adataink nyilvánvalóvá
teszik tévedését Salm Eck és Julius dolgában. — Az 1579. évi bécsi fogság
előadásában Dézsi Lajostól eltérő nézetre jutottam. Dézsi véleményét
indokolja a Semptéről való futás mellé jegyzett 1579-es évszám, amit
azonban Telegdi postillája I I . részének alapján elírásnak, vagy sajtóhibá
nak kell tekinteni. — A d e t r e k ő i nyomda és Farinola—Mantskovith tevé
kenységét m á r Gulyás Pál helyesen korrigálta. — Vallási hovatartozá
s á t illetően Dézsi közvetítő álláspontja. is csak? egész kis részben fogad
ható el.
E lényegtelen részletkérdésektől eltekintve Dézsi Lajos életrajza
kimagasló.

FARKAS GYULA: Balassi Menyhárt
gyar Nyelv. 1927., 241. sköv.

áruitatásának

szerzője.

Ma

A híres, Karádi Pál unitárius p r é d i k á t o r által 1569-ben A b r u d b á n y á n
kiadott Balassa-komédiáról tartalmi és nyelvjárási következtetésekkel azt
a vélekedését kockáztatja, hogy annak szerzője Bornemisza volna!
Szerinte Bornemisza 1564-ben a bécsi vizsgálatból egyenest Ungvárra
megy Balassa M e n n y h á r t h o z , akinél azonban nincs mit keresnie, mivel az
katholikus hitre tért. E z é r t Husztra vonul Bálás paphoz s ott írja meg a
Cantio optimát és énekét Szí. János látásáról. A Komédiát is akkor szerzi.
A benne szereplő Szénási pedig nem volna más, mint maga Bornemisza!
— Fő érve, hogy a Komédiát csak olyan ember szerezhette, aki a Balassák
közvetlen környezetéhez tartozott, tollforgató ember volt és a belső
dolgokról is sokat tudott. T e h á t Bornemisza!!
Ez az állítás h á b o r ú e l ő t t i nézetének felújítása, amely akkor némi
pro és c o n t r á r a adott alkalmat Borbély István, Horváth J á n o s és Erdélyi
Lajos részéről. ( I r o d a l o m t ö r t é n e t 1913. 1914. 175, 189. 1.)

Vitéz

HÁZY JENŐ: Balassi Menyhárt
Magyar Nyelv, 1928., 98. sköv. 1.

áruitatásának

szerzője.

E cikk a Farkas-féle Komédia-hipotézis a l á t á m a s z t á s á t célozza. Igen
becses a d a l é k o k a t tartalmaz Balassa Menyhárt életrajzához, amelyekből
meggyőzően megállapítja, hogy a Komédiának 1567-ben vagy ez u t á n kel
lett íródnia.
T a n u l m á n y u n k b a n i g y e k e z t ü n k minden üres feltevést kerülni. A Far
kas-féle vélekedést bizonyítatlanul állítani mindenesetre k ö n n y e b b , mint
cáfolni. Bornemisza szerzősége g o n d o l a t á n a k elutasítására több ok van:
egyrészt nem tapasztalni semmi írásában a g ú n y n a k ezt az alkalmazását,
másrészt nehezen volna e g y e z t e t h e t ő azzal a kölcsönös ragaszkodással,
amellyel Bornemisza P é t e r és Balassi István, a kigúnyolt M e n y h á r t fia
egymás iránt viseltetnek. Bornemisza nyílt és szókimondó jelleme m e g r ó j a
Menyhárt p a r á z n a s á g á t is, mégis tisztelettel és elismeréssel nyilatkozik
róla a Fóliópostilla előszavában. Vagy ostorozott volna olyan l a t o r s á g o k a t
is, amelyek a Komédiában szerepelnek, vagy nem bókolt volna az 1584. évi
előszóban sem. — De tulajdonképpen maga Házy cáfolja Farkas több állí
tását: Bornemisza azonosságát Szénásival és az 1564. évi keletkezést.

GULYÁS PÁL: Bornemisza Péter prédikációi Istennek irgalmas
ságáról. Protestáns Szemle, 1928., 570—571. 1.
Megállapítja, hogy a jelzett m ű különlenyomata a postilla V . köte
tének. — „Bornemiszát kétségkívül az ő kevés s z e r e t e t r ő l t a n ú s k o d ó meg
hurcoltatása indította arra, hogy az isteni irgalmasságról s az emberek

egymáshoz való irgalmasságáról írt beszédeit külön választva is közre
adja s e k k é n t szélesebb k ö r ö k n e k is hozzáférhetővé tegye."

KERECSÉNYI
DEZSŐ:
1929., 395—399. 1.

Bornemisza Péter.

Protestáns Szemle,

Rendkívül élvezetes és szellemes essay, a műfajjal járó csillogó gyar
lóságokkal. E g y é n i s é g é n e k m e g r a g a d á s a kiválóan sikerült. Küldetés
t u d a t á n a k , a postillák céljának rajza is. Abban is nagy i g a z s á g a van, hogy
„egyénisége sok részben egyik záró képlete a protestantizmussal induló
magyar í r ó k s o r á n a k . "
L é n y e g e t érintő elrajzolás azonban, — amely e g y é b k é n t szinte köz
helye m á r az irodalomtörténeti oktatásnak, — hogy benne találjuk a
humanizmus és reformáció szintézisét. Ez állhat Honter J á n o s r a , Stockei
Lénárdra, Heltai G á s p á r r a is, meg a X V I I . század nem egy kisebb-nagyobb
személyiségére, — de semmiképpen sem Bornemiszára, aki exisztenciálisan
theológus és p r é d i k á t o r és aki humanisztikus műveltségét az íge-hirdetés
ancillájának tekintette.

ZOLNAI BÉLA: Bornemisza pogány
201—206. 1. (Eszmetöredékek.)

bölcsei. Széphalom, 1929.,

Ez a felette érdekes kis karc tulajdonképpen Balassa-milieu tanul
mány. Sajátságos előítéletből célzatosan v á l o g a t o t t idézetek hangsúlyelto
lásával példátlan torzítást p r o d u k á l : Bornemiszát humanisztikus neoplatonistának állítja a gyanútlan olvasó elé!
„Bornemisza p o g á n y bölcsei, — g ö r ö g és deák tanítók, — azzal a
gesztussal lépnek föl, mint akik hordozói a bűnös emberiség szabadító
igéinek." (!) „Egyházi és p o g á n y k u l t ú r a : mintha nem is volna ellentét
a k e t t ő k ö z ö t t . Ez m á r több mint a k ö z é p k o r i j á m b o r t h e o l ó g u s ahisztorizmusa, amely T r ó j a k o n t ú r j a i t templomtornyokkal r e k o n s t r u á l j a . . . I t t
a humanizmus tudatos p r o p a g a n d á j a m ű k ö d i k : minél több asszociációval
és reminiszcenciával hozzákapcsolni a vallásos műveltséget az egyetlen
bámult k u l t ú r á h o z , az antik világ csudáihoz és szellemi kincseihez." — „Ez
a p o g á n y b a r á t keresztyénség az egy istenhívés ősi mintáját nem a zsidó
praehistoriában, a választott népnél, hanem a pantheizmus klasszikus föld
jén keresi, t a n ú s á g o t téve arról a nagy prestigeről, amely a p o g á n y mithologia k u l t ú r á j á t fölébe tette az ó t e s t a m e n t u m i szent t ö r t é n e t e k n e k . " —
„ G r o t e s z k izlése nem vall h u m a n i t á s r a : néha ú g y érezzük, mintha valamely
„nevető filozófus" tréfálna, aki relativista r ö h e j r e fakad a világ dolgai
fölött." „A Mester i n s t r u m e n t u m á n a k sok húrja van, de nem mindegyik
rezdül ö s s z h a n g r a a Balassi lantjának melódiáival."
„A konklúziót könnyen levonhatjuk. Bornemisza P l á t o n idézeteivel
lezárul a platonista g y ű r ű Balassi körül. Mestere is, t a n í t v á n y a is névszerint hivatkoznak az eszményképre, akinek filozófiáját t u d o m á s u l nem venni
szinte lehetetlenség a humanista világban."
Bornemiszának s általában művelt r e f o r m á t o r a i n k n a k ezt a teljes fél
reismerését talán sikerül t a n u l m á n y o m n a k kiigazítania.

PINTÉR JENŐ Magyar irodalomtörténete.
Tudományos
rend
szerezés. II. A magyar irodalom a XVI. században. Budapest,
1930. (Főleg 108—117. 1.)
Evangélikus volt-e, vagy református, bizonytalan. Inkább a lutheranizmus felé hajlott. Főcélja megsemmisíteni a katholicizmust Magyar
o r s z á g nyugati tájain. H á r o m nagyobb idézetet közöl: szökését Bécsből,
a t a t á r p u s z t í t á s és rossz napja leírását.
Nincs m é g egy p r o t e s t á n s prédikáló és elmélkedő, kinek vallásos k é p 
zeletvilága és naiv szubjektivitása hasonló volna Bornemiszáéhoz. Szereti
a szertelen színezést, ijesztgeti hallgatóságát, goromba szidalmakkal t ö r
ellenfeleire. (Telegditől idézi a F e j t e g e t é s szitkait.) Személyeskedő gya-

lázkodás h o z z á t a r t o z i k a hitvitákhoz, mint a k a t o n á h o z fegyvere. — Közli
Ravasz László értékelését!
Életrajza elég pontos. Különlegességei: tehetős k e r e s k e d ő fia, egye
sek szerint nemesi család sarja. Kassáról egyenest külföldre menekül. A 8
forint dolga Bod P é t e r alapján! 1559-vben bécsi prédikálás, augusztusban
menekül, hazatér, megnősül, V á g mellékén prédikál, Szereden lelkipász
tor és földbirtokos. Innen j á r Nagyszombatba. Balassa J á n o s házánál tartja
t é r í t ő beszédeit. Valószínű, hogy szeredi papsága mellett rendes lelkipásztor
Nagyszombatban is. 1564-ben Telegdi plébános maga elé hivatja, fenyegeti,
megszalasztja. Zólyomba m e n e k ü l . A főpapok Bécsbe idézik. Bécsből Ung
v á r r a megy, majd Husztra és vissza Balassa J á n o s h o z . Nevelője Bálintnak
és öccsének. 1569-ben része lehetett Balassa J á n o s L e n g y e l o r s z á g b a szöktetésében és Bálint k ö n y v f o r d í t á s á b a n . 1572-től p r é d i k á t o r
Galgócon,
Semptén, Szereden. 1573-ban superintendens és a Galgóc v á r á b a n élő gróf
Salm-Eck Gyula udvari papja. 1577-ben Semptén négy g y e r m e k é t veszti
pestisben. Telegdivel 1578-ban a Fejtegetésben összecsap. Ez feljelenti.
Éppen Bécsben jár, a p o l g á r m e s t e r elfogatja, de h á r o m hét múlva meg
szökik. Bujdosik a Felvidéken; Beckó, D e t r e k ő . Salm-Eck Gyula kiutasítja
az Ördögi Kísértetek miatt. P a p i s z é k tagjai evangélikusok, így nem egé
szen azonos hitűek vele, aki több-kevésbbé Kálvin felé hajlik. 1579 ja
n u á r havában elűzik Semptéről. Detrekőbe bujdosik, Balassa Istvánhoz.
Vele megy Bécsbe. Életére t ö r n e k . Visszamenékül D e t r e k ő b e , berendezi
nyomdáját. I t t aránylag nyugodtan dolgozhat, noha Telegdi szívesen k i 
ugrasztaná, s ő t meg is ölné. Perneszi is ír ellene. 1584 n y a r á n meghal.
Négyszer nősült. Bár eleget hajszolták, jelentékeny vagyona volt. P é n z é t
n y o m d á j á r a k ö l t ö t t e , vagyona m á s része üldöztetései közben k a l l ó d o t t el.
Külsejére igénytelen megjelenésű volt (Melanchthon!). ö z v e g y e Gyótai Er
zsébet 1589-ben könyveit árulja. A nyomdát valószínűleg Mantskovit
vette át.
E g y e b ü t t is m e g - m e g e m l é k e z i k róla. Cantio optima m é l t a t á s a (212. 1.)
Babonák, bájolások, (222—232) Elektra (472—479). Helyesen u t a s í t j a viszsza Bornemiszának s z e r z ő s é g é t a Balassa-Komédiát illetően.

LUKCSICS PÁL: A zsélyi levéltárból. Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1930., 226. 1.
Levelet közöl Bornemisza P á l veszprémi p ü s p ö k t ő l Kisvárdai Mihály
hoz, amelyben azt írja, hogy „filium Pauli literati Abstemium" szívesen
magához veszi diáknak. Lukcsicsnak az a véleménye, hogy ez a Bornemisza
Pál fia a mi P é t e r ü n k volna. Ez azonban megalapozatlan t a l á l g a t á s . Ellene
mond, hogy Bornemisza P é t e r sohasem említi a veszprémi p ü s p ö k ö t ilyen
kapcsolatban, pedig volt vele dolga, legalább is a bécsi szállásán való p r é 
dikálása alkalmakor.

GULYÁS PÁL: A könyvnyomtatás Magyarországon
században. Budapest, 1931., 161—175. 1.

a XV. és XVI.

Ez a maga nemében egyedülálló pompás összefoglaló mű a Bornemisza-Mantskovit n y o m d á r ó l szóló fejezetével a Bornemisza-irodalomnak
egyik legjelentősebb tagja. Életrajzi részében főleg Dézsire t á m a s z k o d i k
s átveszi annak több tévedését is, azonban n y o m d a t ö r t é n e t i okfejtéseivel
és méltatásaival jelentősen előbbreviszi ismereteinket. Felfogásától eltérő
megállapításokra a k ö v e t k e z ő b e n jutottunk:
Hogy Mantskovit (Farinola Bálint) kezdettől fogva Bornemisza
nyomdásza lett volna (162. 1.), csak puszta feltevésnek m o n d h a t ó . —
A postilla I I I . és I V . része megjelenése közti nagyobb idő o k á t k e l l ő k é p p e n
feltártuk a dögvész ismertetésével. A semptei elűzetés és bécsi fogság
leírásában Dézsit követi, de ezt m é g egy sajnálatos elnézéssel t e t é z i : Bor
nemisza ugyanis saját közlése szerint nem 1579 február 13-án, hanem 23-án
kerül a bécsi püspök f o g s á g á b a , (Fólió P. I X . levél k a r a j á n ) , a levont
kövekeztetések t e h á t nyilván hibásak. — Máriássy P á l és Kapi Ferenc
f

nem fő-, hanem viceispánok. — Halála időpontjának meghatározásában
nem fogadhattam el érveit, ö z v e g y é n e k általam feltalált, 1585 február
15-én kelt levele a k é r d é s t végleg eldönti. — Hogy nem Mantsovit végezte
Mosóczy Zakariás h a g y a t é k á n a k felbecsülését, annak okául sokkal inkább
gondolhatunk felekezeti szempontokra, mint arra, hogy akkor már el
hagyta volna Galgócot.

TÚRÓCZI-TROSTLER
JÓZSEF:
Budapest, 1933., 80—84. 1.

A magyar

nyelv

felfedezése.

A Magyar Elektra keletkezését kutatva Beatus Rhenanusnak, Tanner
G y ö r g y n e k és Vittemberg-strassburgi h a t á s o k n a k a lehetőségét mérlegeli.
Igen elfogadható az, amit a humanizált p r o t e s t a n t i z m u s r ó l mond: „Itt iga
zolják elsőízben a keresztyén erkölcs, a dogma nevében Aischylost, Euripidest, Sophoclest... Igaz, hogy ennek a rangemelésnek és igazolásnak
súlyos á r a van. A reformáció cenzúrája nem t ű r szép öncélúságot s a jó
erkölcs iskolájává, példatárrá, fabulákká, jeles m o n d á s o k gyűjteményévé
változtatja a tragikus műveit. Ez az egyoldalúan egyezményes felfogás
hatja át a Magyar Elektra minden mondatát. Hogy m é g az érettebb Bor
nemisza is milyen feltétlen lekötelezettje a p r o t e s t á n s humanizmusnak,
errenézve van egy kézzelfogható bizonyítékunk: ö r d ö g h i t é n e k egyik k i 
apadhatatlan forrása, az egykorú demonológiai irodalom hatalmas német
emléke, a S. Feyerabend-felé Theatrum diabolorum (1569.)". (A Theatrum
hatását illetően Túróczi Trostler bizonyára téved.)

SZEKFŰ GYULA:

Magyar történet

III. (és IV.). Budapest, 1935.

Ez az összefoglaló, nagyigényű t ö r t é n e l m i mű vagy tíz alkalommal
emlékezik meg Bornemiszáról. Bánffy Lászlóné Somi Borbála udvarát
(270), Csoron A n d r á s jobbágy-nyúzását (512), Salm Gyuláék kristályné
zését, Szerencse Benedekné bájolásait (tévesen Lethenyei P á l n a k tulajdo
nítva azokat), a Babindali házánál történt szellemjárást (533), az ő nyomán
mondja el. Idézi poétikus leírását a kikeletnek (277) (amit m á r Rupp is
közölt) és jellegzetes felfogását a fejedelmi tiszt isteni rendeléséről (255—
256.) Megemlékezik "patrónusával támadt konfliktusáról az ö r d ö g i Kísér
letek miatt (259) és az 1659-i országgyűlési szerepéről (358). Utóbbit hibá
san torzítja, m o n d v á n : „ . . . még az olyan tekintélyes embert is, aminő
Bornemisza P é t e r volt, Miksa egyszerűen k i u t a s í t o t t . "
L e g é r d e k e s e b b nyilatkozata róla, amikor P á z m á n y P é t e r r ő l , mint új
típusról elmélkedve, a X V I . század k u l t ú r e m b e r e típusának Heltai Gáspárt
és Bornemisza P é t e r t mondja. (IV. 113.)
E m é l t a t á s ellenére is érzik, hogy Szekfűnek q u a n t i t é negligeable a
protestantizmuson
belüli differenciálódás. Egy helyen „már inkább a
kálvinizmushoz hajlik" (255), néhány lappal a r r é b b viszont „ n a g y kálvini
r e f o r m á t o r " (262). — De az erasmista Schwendi Lázár is lutheránus ő sze
rinte (262), Sibolti Demeter kálvinista (356), Huszár Gál (nála ismételten is
Pál) „ n y u g h a t a t l a n hitvitázó í r ó " (279.)
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Hieronymus 264, 315—317.
Hilarius 315, 317.
Hildesheim 260.
Hiller Erhard 137.
Ho dinka Antal 22.
Hoffhalter Rafael 20, 22, 70.
Hohes 194.
Homeros 314.
Homonnayak 61, 323.
Homonnay Gáspár 104, 291.
Hont v á r m e g y e 71.
Horatius 314.
H o r v á t h Koztovith G y ö r g y 24, 25.
H o r v á t o r s z á g 37, 120.

Hugo 316.
Hugo Mihály 74.
Hunyadi J á n o s 281, 282.
Husz Gál 60.
— J á n o s 129, 321.
Huszár Dávid 46, 71.
— Gál 19—24, 26, 34, 35, 45, 46, 52,
64—66, 95, 205, 262, 263, 294, 321,
325, 335, 347.
Huszt 7, 8, 27, 33, 34, 139, 294, 334.
Ignatius 315.
Ikarus 314.
Illésházy István 137, 266.
— Istvánné Pálffy Katalin 137, 338.
Ilosvay Benedek 60.
Imre magyar jezsuita 125.
India 152, 290.
Inzendorf G y ö r g y n é 207.
Ireg 1. Üreg.
lreneus 314.
Isidorus Sevillai 316.
Isokrates 314.
Izabella 4, 6, 27, 103, 291, 334.
J á n o s b a r á t Kassán 6.
— Hor. 317.
— király 6, 42, 292.
— szász herceg 240.
J á n o s Zsigmond 118.
J a p á n 290.
Jason 314.
Jászy András í t é l ő m e s t e r 75.
Jéna 260.
Jeruzsálem 34, 186, 314.
Joachim (Rhaetius) G y ö r g y 16.
J ó k a 74, 75, 79, 80.
Jókai M ó r 325.
Josephus 256, 314—316.
Julius Caesar 203, 226, 314.
Justinus M á r t i r 315.
Kádas Fülöp 71, 80.
Kaganus „ m a g y a r k i r á l y " 281.
Kálmáncsai M á r t o n 4, 103, 262, 293.
Kalmár Imre 2, 71, 80, 267.
Kálnai 5.
Kalocsa 64.
Kálvin J á n o s 16, 74, 194, 201, 255—
259, 263, 264, 286.
Kamper 76.
Kapi Ferenc 10, 140, 267, 334, 338.
Kapi .vára 10.
Kapornaki Mihály 49.
Karácsony G y ö r g y (1. Fekete Ember
is) 197.
Károli Gáspár 123, 145, 346.
Károly V. császár 129, 240, 260, 320,
344.
— főherceg 41, 71, 76, 85.

Károlyi P é t e r 234, 327, 328.
Karom 2.
Kassa 3, 4, 6, 12, 16, 19, 20, 22, 26, 33,
63, 66, 126, 131, 133, 198, 261, 262,
333, 334, 335.
Kátay Mihály 142.
Káthay 11.
Kazul pasa 290.
Kecskemét 24, 25, 288.
Kékkő 49.
Kelemen Alexandriai 315.
Kelemen német szolga 82, 87.
Kenderesi István 38, 39, 336.
Kerecsényi J á n o s p r é p o s t 190.
— Kristóf 291.
— László 104, 291.
Kína 290."
Királyfia Kis Miklós 322.
Kishont v á r m e g y e 58.
Kiss Áron 347.
Kisszeben 20, 60.
Kisvárdai Mihály 81, 100.
Kleinschnitz Benedek 15.
Kiesi M e n y h é r t 136, 207.
Klitemnestra 240, 314.
Kobzi Pál 323.
Kollonich Siegfried 76.
Kolozsvár 61, 96, 107, 137, 145, 164,
198 329
K o m á r o m 22, 46, 49, 66, 137, 190, 261.
— v á r m e g y e 58.
KomjátL45, 46, 52, 120, 205, 262.
Konrád császár 320.
Konstantinápoly 193, 203, 297.
Kopácsi G y ö r g y 104, 295.
Koroknai P é t e r 11.
Korvin J á n o s 282.
Königsberg 260.
Körmend 22.
K ö r m ö c b á n y a 65, 261.
K r a k k ó 22, 39, 53, 70, 98, 193.
Kremer császári tanácsos 15.
K r i n g Miklós dr. 74.
Krusith Ilona Dietrichstein Miksáné
137.
— J á n o s 39.
— J á n o s n é Pálffy Katalin 61, 137, 338.
Kulcsár G y ö r g y 147, 346.
Kyrmesser Pál 145.
Lactantius 315.
Lajos I I . király 282, 292.
„Lajos király fia" 292.
Lankanz J á n o s 80.
Laskó Albert 261.
Lauban 15.
Lausanne 15.
Lauterbach Jeromos 15, 16.
Lehmann Lőrinc 15.
Lelesz 25, 39.'

Lendvai Mihály 104, 295.
L e n g y e l o r s z á g 16, 39, 110, 111, 198,
266, 280, 292.
Leonidas 314.
Lethenyei Pál 59, 113, 277, 347.
Liechtenstein Kristóf 104, 291.
— L é n á r d 194.
Likava 137.
Lindanus 318.
Lindvai érseki provisor 49.
Lingel Kristóf 71, 74, 75, 80, 267.
Lingelius dr. med. 14.
Linz 12.
Lipcse 260.
Lippa 283.
Liptóújvár 39, 41.
Liptó v á r m e g y e 60, 72.
Listhy János veszprémi püspök, kan
cellár 24, 37, 58, 75.
Livius 314, 316.
Lombardus P é t e r 316, 317.
Loretto 186.
Losonczi Anna U n g n á d Kristófné 56,
61, 98, 100, 120, 122.
Lőcse 58, 329.
Lőwen 16.
Lucianus 314, 315.
Lucretia 226, 314.
Luther M á r t o n 12, 66, 74, 129, 159,
161, 162, 195, 201, 207, 212, 236,
237, 256—262, 264, 286, 293, 318,
320, 330, 340.
L ü n e b u r g 260.
Macarius József 11, 74, 335.
Mácséd 59, 113, 277, 347.
Magdeburg 15, 260.
M a g y a r ó v á r 20, 21, 45, 262.
Majláth G á b o r 11, 39, 335.
—István 26.
Major G y ö r g y 194, 255, 256, 317—319.
Malacka 26, 132.
Manicheus 197.
Mansfeld 260.
Mantskovit (Farinola) Bálint 131, 137,
142—145, 339.
Marcellus 314.
Marcion 197.
M á r i á s s y a k 117.
Máriássy Anna 2.
— Antal 2.
— Ferenc 1, 2, 146.
— István 1.
— Klára 2.
— László 1.
— M a r g i t 2.
— M á t é 2.
— P á l 1, 130, 131, 140, 145, 146, 267,
338.
— Potencia 2.

Marius 314.
Markolf 322.
Markos P é t e r 2.
Martinuzzi G y ö r g y 103, 291.
M á r t o n nagyszombati p o l g á r 35.
Maszlag Gecső 323.
Mátyás király 281, 282, 284, 330.
Mátyusfölde 58, 59, 64—66, 142.
Maximinus 316.
Medea 314.
Melanchthon 12, 103, 123, 203, 237,
256—259, 261, 262, 264, 266, 317,
318, 321, 330, 344.
Melius P é t e r 22, 185, 198, 261—263,
294, 325, 346, 347.
Méray Anna Balassi Andrásné 56, 61,
98, 99.
— Ferenc 291.
Mihály árvanagyfalusi plébános 32.
— németújvári fráter 33.
Miksa császár király 12, 15—18, 20,
22, 27, 30, 31, 33, 34, 36—38, 71—
73, 75, 76, 80, 81, 87, 100, 111, 190,
192, 203, 294.
Mindszenti A n d r á s 71.
— Kata, B á t h o r y Andrásné, Zay Fe
rencné, Bánffy Lászlóné, Balassi
Andrásné 128.
Misocaeus Vilmos 96.
Mogher (Magyar vagy Mager?) Pé
ter 71.
Mohács 267, 283, 284, 325.
Moldva 297.
More Fülöp 325.
— László 61, 323.
Morganuciai (Mainzi?) p ü s p ö k 320.
Móric császár 240, 281.
Morvaország 32, 194, 201.
Mosóczy Zakariás 62, 79, 81, 100, 145,
147.
Mosón v á r m e g y e 58.
Möttling 207.
Munkács 27, 33, 118.
Murány 313.
Muschler G y ö r g y 15.
Musculus A n d r á s 319.
Münster 197.
Münster Sebestyén 317.
Münzer T a m á s 195, 197, 201.
Muszkvaország 292.
Nádasdi Ferenc 11, 37, 140, 275.
— Tamás 2, 10, 11, 335.
— Tamásné Kanizsai Orsolya 11.
Nádasfő 1. R á r b o k .
Nagyhont v á r m e g y e 58.
Nagy Lőrinc 323.
— Márton 71, 80.
Nagykanizsa 42.

Nagyszombat 2, 11, 16, 30, 35, 46, 47,
64, 66, 67, 69—71, 73, 74, 76,
77—79, 80, 82, 83, 85—89, 97, 100,
107, 124, 135, 137, 143, 146, 156,
188, 254, 261, 265, 267, 301, 313,
318, 336, 337, 342.
Nagytapolcsány 140.
N a g y v á r a d 7, 27, 33, 37, 58, 188, 190,
261, 287, 288, 327.
Nápoly 320.
Nayck Stanislaus 44.
N e m e s k ü r t 146.
N é m e t o r s z á g 26, 27, 31, 33, 89, 107,
194, 269, 270, 279—281, 285, 319,
343.
Németújvár 33.
Néró 240, 314.
Nestorius 63,. 265.
Neubeck Gáspár bécsi püspök 124,
207.
>
Neuburg 43, 112.
Nikolsburg 194, 291.
Nisus 314.
N ó g r á d v á r m e g y e 31, 36, 58, 71, 118.
Nóvák Miklós zólyomi főesperes 71.
N ü r n b e r g 61.
N y á r y Bernald 275.
Nyírség 103, 198.
Nyitra 37, 47, 58, 62, 145, 147, 293.
— v á r m e g y e 42, 58, 94, 147, 194.
Oecolampadius 194.
Oedipus 314.
Oláh Miklós érsek 18, 19, 30, 31, 34,
44, 46, 58, 63—66, 69, 70, 94, 265.
Olasz M á t é 71, 74, 80, 267.
Olaszország 8, 15, 26, 158, 280, 330,
334.
Olmütz 317.
Opilius (Opitz) J ó z s u a M . 74, 337.
Orestes 314.
Origenes 256.
Orlando Furioso 322.
Orosius 315.
Osiander 260.
O t t ó császár 320.
Ovidius 203, 314.
Ötváros (Kassa, Eperjes, Bártfa, Kisszeben, Lőcse) 20, 60.
P á d u a 8, 15, 234, 330, 334.
Pál galgóci plébános 44.
Pálczán P é t e r 2.
Pálffyak 346.
Pálffy Katalin Krusith Jánosné, Illés
házy Istvánné 137, 338.
— Miklós 134, 137, 191.
— P á l 313.
— T a m á s 88.

Pálházi Göncz Miklós 266.
Palladas 316.
Palota 1. V á r p a l o t a .
P á p a 61, 100, 130.
Paphnucius 60.
Pap Kelemen 71.
Paris 15, 180, 321.
Patócsiak 25.
Patroklus 314.
Paulus Aemilius 314.
Pausanias 314.
P á z m á n y P é t e r 185, 346.
Péchi Lukács 47, 127, 344.
Pécs 58, 64, 83, 288, 325.
Peilstein 43.
Pekry Lajos 104, 291.
Pelagius 74, 317.
Pelopidas 314.
Perényi E r z s é b e t F o r g á c h Imréné 46.
— Gábor 118, 291.
— G á b o r n é G ú t h y Országh Ilona 118.
Perikies 314.
Perneszi A n d r á s Osztopáni 107, 108,
112, 114, 115, 123, 125—127, 130,
344.
Perneszich G y ö r g y 10—12, 335.
Pernstein J a r o s l a v n é T h u r z ó E r z s é 
bet 43.
— Katalin Salm Ecchiusné 43, 44, 45.
Perseus 314.
Peserer J á n o s 108.
Pest 2, 3, 288, 333.
Pesthy Ferenc 2.
Petrovics P é t e r 27.
Peucer G á s p á r 123.
Pfauser J á n o s Sebestyén 12, 15, 18,
20, 294.
Philo Judaicus 314.
Phocilides 316.
Phokas 240.
Pilades 314.
Pindaros 314, 316.
P i n t é r J e n ő 347.
Piotrevni T a m á s 22.
Pirithous 314.
Pius IV. 31.
Plató 226, 314, 316, 332.
Plaucus A n d r á s 15.
Plautus 314.
Plinius 314, 321.
Plutarchus 314.
Polesman Boldizsár esztergomi kano
nok 71.
P o l g á r d 43.
Pomerania 261.
Pomesania 260.
Pompeius 314.
Pompilius 320.
Possevino nuncius 137.

Pozsony 2, 26, 35, 36, 41, 42, 44, 47,
50, 58, 62, 64, 66, 70, 71, 76, 77,
84, 100, 108, 112, 124, 137, 145, 265,
279 292
— v á r m e g y e 42, 43, 140, 194.
P r á g a 2, 76, 108, 109, 124, 137, 265,
284, 288.
P r á g a i Jeromos 321.
Pray G y ö r g y 325.
Pribicer Jakab 96.
Prini (Perényi?) G á b o r 291.
Prudentius 315.
Prukner Kristóf 71, 74.
Ptolomeus 203.
Pusices 125.
Pyndarus 317.
Pythias 314.
Radaschinus Mihály 60.
Radéczi J á n o s váradi p ü s p ö k 37, 58.
Raffay Sándor 165.
Rainaudus 325.
Rajna 15, 42.
Rákóczi M á r t o n 43.
R á r b o k (Rohrbach) 140, 142, 144, 339.
Ráth G y ö r g y 39.
Rauscher Jeromos 144, 145.
Récse 76.
Regensburg 76.
Reisz A n d r á s 76.
Révai Ferenc 37, 73.
Révész Imre 197.
Reyter Kristóf 74, 266.
Rezi 25.
Rhaetius G y ö r g y 16.
Ricci jezsuita misszionárius 290.
Richardus kassai t a n í t ó 4.
Richnó 43.
Riszth J á n o s 71.
Róma 14, 126, 186, 188, 193, 237, 263,
293, 297, 321.
Rostock 260, 261.
Rudolf 42, 73, 76, 77, 80, 84, 85, 87,
108—111, 119, 124, 137, 190, 205,
254, 284, 293, 337.
Rueber J á n o s 39, 131, 338.
Rufinus 315, 317.
Sabellius 63, 265.
Sághi Imre 94.
Salm g r ó f o k 42, 45, 52, 58, 59, 108.
— Anna 144.
— Ecchius 37, 42, 43, 45, 48, 49, 54,
118, 261.
— Ecchiusné Gúthy O r s z á g h Borbála
43, 56, 61, 100.
— Ecchiusné Pernstein Katalin 43-45.
— Farkas 42.
— Julius 37, 42—44, 46, 48—51, 54,
59, 73, 77, 85, 93, 95, 107, 108, 109,

111, 112, 114, 127, 143, 144, 265,
266, 336.
— Juliusné T h u r z ó Erzsébet 43, 44,
46, 51, 54, 59, 95, 96, 118, 144.
— Juliusné Dietrichstein Anna 43.
— Margit, reussi h e r c e g n é 42.
— Miklós III. 42.
— Miklósné Széchy M a r g i t 42, 43.
— Miklós IV. 42, 54.
— Miklós V. 42.
Samarja, 1. Somörja.
Sámboky J á n o s 16, 24.
Sándor makedón király 226, 314.
— pápa.103, 320. .
Sár 11.
Sarcerius 256.
S á r o s p a t a k 117, 130, 262, 268, 294.
Sáros vára 131, 132, 338.
— vármegye 10, 140.
Sárvár 11, 335.
Sasvár 71.
Sátoraljaújhely 293.
Scarica Máté 347.
Schultenbauer Anna 207.
Schwarz Mihály 71.
Schwendi Lázár 7, 27, 33.
Scipio 226, 314.
Sculteti Tamás 60.
Scultetus Ábrahám 346.
Selmecbánya 65, 72.
Selnecker Miklós 260, 318.
Sempte 3, 43, 47, 48, 51, 52, 55, 61,
67, 73, 74, 79, 85, 86, 89, 98, 100,
101, 108, 112—116, 118, 120, 121,
127, 130, 133, 137, 138, 143, 144,
146, 206, 254, 262, 266, 271, 284,
292, 336, 339.
Seneca 314, 316.
Sennyei Ferenc 159, 291.
Serédy Gáspár 271.
Servet János 198, 255.
Severus császár 317.
Sibolti Demeter 11, 41, 74, 75, 77,
79—81, 84, 87, 97, 100, 143, 144,
253, 254, 263, 266, 337, 338, 347.
— J á n o s 44.
Sic (Lövő) 41.
Simler Józsiás 28, 261.
Skalich Pál 16.
Sleidanus János 203.
Socher Antal S. J. 64, 207.
Sohonnai Antal 323.
Sokrates I . 314, 316.
— I I . 315, 317.
Somi Anna Balassi -Imréné 8.
— Borbála Bánffy Lászlóné 54, 6 1 ,
127, 128, 158, 267.
Somogyi Péter 12.
Somorja 291.
Soós István 104, 291.

Soós J á n o s (Poltári) 31, 32, 54, 90,
144.
— László 32.
— N . Bornemisza P é t e r n é 31, 336.
Sophokles 9, 314, 316.
Sopron 57, 98.
Sozomenus 317.
Spangenberg Cyriacus 319.
— J á n o s 256.
S p a n y o l o r s z á g 321, 326.
Spira Ferenc 16, 234.
Stancarus Ferenc 16.
Stark Lőrinc 60.
Stiria 85, 260.
Stomfa 43.
Stop 71.
Storch Miklós 195.
Strassburg 15, 28, 261.
Strauss Jeromos 71.
Stripsky Hiador 98.
Sulyok Anna Balassi Jánosné 28, 29,
34, 98, 261, 327, 333.
— Balázs 28.
— Sára D o b ó Istvánné 28, 54, 61, 261,
291, 327.
— Krisztina Bocskay Györgyné 28,
261, 327.
Svájc 15, 16, 194, 259, 261, 262, 266,
320.
Sylvester J á n o s 16, 52, 103, 293.
Sylla 314.
Szarka P é t e r 291.
Szatmár 33.
Szászország 15, 240, 263, 266.
Százady Ferenc 146.
Széchy M a r g i t Salm Miklósné 42, 43.
— Tamás 42, 43.
Szegedi Kis István 153, 262, 293, 294,
346.
Székely G y ö r g y , 1. Dózsa György.
Székely István 22.
Szekfű Gyula 347.
Széléskút 142, 339.
Szene 48, 49, 113, 347.
Szenczi Molnár Albert 343, 346, 347.
Szent Ábrahám 67, 156.
S z e n t g y ö r g y 66, 113, 136, 137.
Szepes v á r m e g y e 37, 140.
Szered 24, 43, 47, 49, 50, 59, 158, 206,
207.
Szerémség, Szerem megye 2, 8.
Szerencs 33.
Szijjártó Lukács 347.
Szikszai 1. Hellopoeus.
Szilézia 32, 60, 319.
Szilva Albert 322.
Szitnya 137.
Szlavónia 120, 275.
Szkitia 281, 283.

Szobotist 194.
Szokolli Musztafa pasa 292, 293.
Szolimán I I . 3, 42.
Szombat, 1. Nagyszombat.
Szőresy Lőrinc 71.
Szűcs Mihály 71.
Szürtei J á n o s 104, 295.
Sztáray Mihály 21, 45, 65, 103, 153,
293, 294, 346, 347.
Tamberlanes „szkita fejedelem" 281.
Tanner G y ö r g y 9, 15, 16.
Tardoskeddi
Szerencse
Benedekné
103, 277.
T a r n ó c h y A n d r á s 7.
T a t á r o r s z á g 325.
Tekeli, 1. T h ö k ö l y .
Telegdi Miklós 5, 6, 22, 37, 44, 51, 60,
61, 64, 66, 67, 69, 70—75, 78, 80—
87, 100, 103, 105, 106, 113, 115,
116, 127, 132, 135, 147, 167, 182,
184, 185, 188—193, 204, 227, 255,
256, 261, 264, 286, 288, 289, 290,
316, 318, 326, 328, 337, 345—347.
Teli Vilmos? 320.
T e m e t v é n y 43, 108.
Terentius 316.
Tertullianus 315.
Teuffenbach Kristóf 39.
T h a r r ó d i Mihály 71.
Themistokles 314.
Theodoretus 317.
Theseus 314.
Thököly Sebestyén 74, 80.
Thúri A n d r á s 60.
— Pál 346.
— Etele 347.
T h u r z ó k 58, 59, 103, 254, 266, 324.
T h u r z ó Anna Balassi M e n y h é r t n é 44,
118, 144.
— Elek 37, 43, 48, 49, 50, 59, 336.
— E r z s é b e t U n g n á d Ádámné Salm
Juliusné 43, 44, 46, 51, 54, 59, 95,
96, 118, 144.
— Ferenc 37.
— Szaniszló p ü s p ö k 317.
— Szaniszló n á d o r 347.
Tibai Gergely 268.
Tinin 37, 58, 62.
Tinódi Sebestyén 4, 11.
Todorescu 313.
Tokaj 33.
Tolna 288.
Tolnai Fabricius Tamás 347.
T ó t h Miklós 234.
T ó t o r s z á g 1. Szlavónia.
T ő k e Ferenc 234.
Tölcsek 10.
T ö r ö k Bálint (Enyingi) 61, 62, 100,
103, 104, 291, 323.

T ö r ö k Ferenc 37, 43, 100, 118.
— F e r e n c n é G ú t h y O r s z á g h Borbála
43, 100.
— István 56, 100.
— J á n o s I . 100.
— J á n o s I I . 100, 268.
— J á n o s n é 104.
— Zsuzsanna 100.
T ö r ö k o r s z á g 280, 283, 285—287, 324.
T r á g á r Balázs 322.
Trencsén 66, 113.
Trencsén v á r m e g y e 42, 72, 194.
Trident 30, 32, 189, 191, 261, 318.
T r ó j a 286.
Tuba Mihály 46, 47, 103, 294, 336.
T ú r ó c v á r m e g y e 60, 72.
T ü b i n g a 16, 335.
Újlaki J á n o s váci p ü s p ö k 37, 58.
Üjvár, 1. Liptóújvár.
Ulászló I I . 72, 282.
UngVár 33.
Ung v á r m e g y e 268.
U n g n á d Ádám 51.
— Ádámné T h u r z ó Erzsébet 43, 51.
— Anna Mária 98.
— Dávid 111.
— Kristóf 37, 56, 98, 120, 122, 134,
197, 264.
— Kristófné Losonci Anna 56, 61,
98, 100, 120, 122.
Urbanus Julius g u r k i p ü s p ö k 31.
— Rhegius 256, 260, 318.
Uzmi P é t e r 323.
Uzsaly László 71.
Ü r e g 109.
Vác 37, 58, 288.
V á g 47, 115, 127.
V á g b e s z t e r c e 129.
Valois Henrik 110.
Vámosújfalu 117, 130, 142.
Várad, 1. N a g y v á r a d .
V á r a s d v á r m e g y e 120.
Várdai Ferenc 325.
V á r p a l o t a 43, 88.
Velence 8, 15, 77, 85, 100, 193, 237,
320.
Verancsics Antal érsek 18—20, 37,
44, 45, 48, 50, 51, 58, 71, 265.
Vergerius 16.
Vergilius 314.

V e s z p r é m ' 3 7 , 58, 64, 75.
Vezmi J a n k ó 323.
Vidos Lénárd 52, 144.
Vietor krakkói'" k ö n y v n y o m t a t ó
Vilmos V. bajor herceg 207.
Vizsoly 145. •
Volaterranus Rafael 19.
V ö r ö s k ő 134.

22.

Walafridus Strabo 316.
Walter György 15.
W a r t b u r g 129, 258.
Welf bajor herceg 320.
Welikinus G y ö r g y ő r k a n o n o k 71.
Wesselényi Ferenc 313.
Westphalus Joachim 256.
Wiederich Pfalzgraf zu Aachen 42.
Wierzbieth Mátyás 53.
Wietoris Jonathan 57.
Wigand János 194, 257, 260.
Wittenberg 13, 16, 61, 75, 132, 180,
195, 203, 254, 259, 281, 317, 318,
330.
Wolfenbüttel 260.
Worms 129.
W ü r t t e m b e r g 335, 340.
Xavier jezsuita misszionárius 290.
Xenophon 314, 316.
Xerxes 316.
Zábori László 132.
Zacharias „filiolus" 19, 20, 335.
Zadesius Lőrinc 15.
Z á g r á b 58.
Zákonyi Mihály 28.
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