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E lőszó

Bevezetőül szeretném leszögezni, hogy tanulmányomban csupán a 
történelmi igazság keresése vezetett és nem valamiféle felekezetieske- 
dés. A világi történetírás is isteni elkötelezésen alapul: emberi és nem
zeti identitástudatunk nélkülözhetetlen feltétele a gyökerekkel való 
kapcsolat feltárása s a jövőtervezés és helyes feladatvégzés érdekében a 
fundamentumok felmérése. A történelemre nem tekinthetünk tehát 
úgy, mint magunk mögött hagyott, elmúlt időre, hanem mint eg
zisztenciánkat meghatározó tartalomra. Az egyháznak a múlt és a jö
vő irányában tanúsítandó magatartására a Szentírás sok parancsa kö
zül egyet szeretnék most kiemelni: „Ne feledkezzetek meg vezetői
tekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére 
és kövessétek hitüket.” Ez az ige a már elhunyt elöljárókat állítja kö
vetendő példaként elénk, a meggyőződésükért „vérig”, mártíromsá- 
gig állhatatosan megállókat, akiknek magatartásáról szinte himnusz- 
szerűen ír a levél szerzője az előző fejezetekben. (Zsid. 11—12, 13,7.)

Ebből a szempontból tekintve, számomra érthetetlen volt, hogy 
egyházunk több reformátora, akikre tanító mesterekként tekinthet
tünk volna a hitben való megállás példáiként, miért változtattak 
meggyőződésükön, s ezt követően miért váltak ingatagokká. Hitval
lási irányváltoztatásuk nemegyszer anakronisztikusnak, ellentmon
dásosnak tűnt. Dévai Mátyást, a „magyar Luther”-t a Lutherrel ten
denciózusan szembeállított Melanchthon tanítványának, Karlstadt, 
Zwingli, Kálvin követőjének, egész életében, vagy élete utolsó két 
esztendejében helvét irányba hajlónak, szakramentáriusnak minősí
tették, csak hithű lutheránusnak nem.

érthetetlen és megmagyarázhatatlan volt számomra állítólagos hit
vallási irányváltoztatása után jellembeli változása is. Amíg lutheránus 
volt, kereszthordozást, börtönt, halált is vállalt meggyőződéséért,
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amikor hitvallási irányán változtatott, hipokritává, képmutatóvá 
alakoskodóvá, esküszegővé, zsarnokká vált, újabb nézetét szinti 
zugprédikátorként hirdette. Lehetséges-e, hogy élete végén megin 
gott hitében, megváltoztatta hitvallását, s ezzel együtt jellemét is?

Megnyugtatott volna, ha jelleme irányváltozása után is szilárd ma
radt volna, történeti valóságában ugyanúgy, mint a későbbi egyház
történetírás magyarázkodásaiban. így azonban olyan Dévai-kép raj
zolódott ki, hogy az evangélikusok nem tekinthettek rá példaként, s 
reformátusok sem büszkélkedhettek vele.

E tanulmányomban a Dévai tanításáról és jelleméről szóló hagyod 
mányt kísérelem meg a történeti kritika rostáján átrázni s élete végé
nek propagandisztikusan ábrázolt képét hitelesen felvázolni.

Budapest, 1989 karácsonya
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K ét forrásnak m in ősített levél

Kétségtelen, hogy Dévai reformátori működése során fel kellett 
merülnie egy olyan mozzanatnak, amely többekben felvetette a kér
dést: nem hajolt-e el Luthertől, és nem közeledett-e a szakramentárius 
irányhoz? Ennek időben első írásbeli megjelenése Leonhard Stöckelnek 
1544. február 2-án Révay Ferenchez írt levele: „Dévai, úgy látszik, vala
milyen közvetítő nézetet (média sententia) vall, eközben inkább em
beri magyarázatokra támaszkodik, mint az írásra, ahogyan ezt azok 
tették, akik ezt az ügyet előbb tárgyalták. Szívesen beszélném meg 
vele barátilag ezt a dolgot, ha közelebb lenne; azt hallom ugyanis, 
hogy most elment egészen Brassóig.”1

Ebből a szóbeszédből származó értesülésből semmiféle pozitív kö
vetkeztetés nem vonható le Dévai álláspontját illetően, sőt még Stö- 
ckel is szükségét látja egy baráti megbeszélésnek, hogy a híresztelés 
valóságáról meggyőződjék. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Stö- 
ckel levele hosszú ideig ismeretlen maradt, s csupán közvetve szolgált 
egy újabb levél megszületéséhez. Az eperjesiek ugyanis — talán más 
hírek mellett ennek alapján -  kérdéssel fordultak Lutherhez. Ez a levél 
ismeretlen, Luther válaszából azonban kitűnik, hogy lényege nem 
Dévaira vonatkozott, csupán megemlítik benne a róla terjedő híreket, 
anélkül, hogy valamiféle konkrét bizonyítékot vagy vádat felemlítet
tek volna a reformátor ellen. A kérdés lényegét illetően később térünk 
rá az ismeretlen levél lehetséges tartalmára.

Luther 1544. április 21-én válaszolt az eperjesi és környékbeli gyülekeze
tek lelkészeinek. Ennek Dévaira vonatkozó része így hangzik: „Egyéb
ként, amit Dévai Mátyásról írtok, azon nagyon csodálkoztam, mivel 
neki nálunk is annyira jó híre van, hogy nekem magamnak is nehéz 
hinnem írástoknak. De legyen bár, amint van, a szakramentáriusok 
tanát bizony nem tőlünk vette. Mi itt állhatatosan küzdünk ellene,
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nyilvánosan és személyesen, és ez utálatosságnak nálunk a legcseké
lyebb nyoma sem észlelhető vagy látható, kivéve, ha talán az ördög 
valami titkos zugolyban dünnyög róla. ”2

Luther válaszában elsősorban fel kell figyelnünk arra, hogy többes 
számban szól, vagyis a szakramentáriusok elleni állhatatos küzdelem
ben egynek tudja magát Melanchthonnal. Ez kizárja azt, hogy Dévai 
tanítását vizsgálva, a lutheri tan fogalmazásbeli különbségén túl, lé
nyegbeli különbséget tételezzünk fel kettőjük közt, legalábbis Luther 
életében.

Másrészt Luther nem hisz a konkrétumokat nélkülöző híresztelé
seknek, hiszen Dévai alig több mint fél éve tért vissza Wittenbergből 
és Nümbergből, s ez a rövid idő elegendő lett volna mesterei, hite és 
meggyőződése megtagadására vagy megváltoztatására? Később 
mégis ez az inkább kételyekre okot adó levél lett alapjává a jóval ké
sőbb nyilvánosságra került, szintén csupán feltételezést tartalmazó 
Stöckel-levéllel együtt a Dévai helvét irányba hajlásáról szóló szélső
séges vagy mérsékeltebb állításoknak, amelyeknek zöme már a kor
szak alaposabb ismerete alapján is megdől, pontos kritikai vizsgálat 
alapján pedig teljességgel tarthatatlannak bizonyul.

9
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A  ham is D éva i-k ép  kialakulása és m ódosulásai

Stöckel bizonytalan híradásokból fakadó gyanúja és Luther kétel
kedő, de a félreértésre is rámutató leveleire alapozó tudósítások a re
formáció első magyarországi terjesztőiről és Dévai helvét irányba haj
tásáról annyira sematikusak, szavakban, mondatokban is azonosak, 
hogy minden kétséget kizáróan megállapítható közös forrásból szár
mazásuk. A forrás nem áll ugyan rendelkezésünkre, de későbbi hivat
kozások és utalások alapján kikövetkeztethető. Szerzője Thomas Fa- 
ber (?—1592), Stöckel tanítványa, veje, majd utóda a bártfai rektor- 
ságban. Megállapításunkat a következő érvekkel támasztjuk alá:

1. ö  adta ki elsőként nyomtatásban Luther levelét 1591-ben, Seve- 
rin Scultetinek a csepregi kollokvium történetét megörökítő műve 
függelékeként.3

2. Megírta Thuri Pál 1563. évi tőketerebesi vitája történetét, ame
lyet Sculteti kivonatosan közzétett 1599-ben, Hypomnéma című mű
vében, a wittenbergi és lipcsei egyetemek két véleményező levelével 
együtt. Erre azért szükséges felfigyelnünk, mert később többször is 
egybekapcsolódik a Dévairól szóló tudósításokkal.4

3. Ugyancsak megírta apósának, Leonhard Stöckelnek életrajzát, 
de ez kéziratban maradt, s csupán értesülésünk van róla.5

4. A későbbi irodalom Scultetit tartja első, alapvető és hiteles for
rásnak, de saját hivatkozása és egy későbbi megjegyzés kétségtelenné 
teszi, hogy mind ő, mind a szorosan nyomába lépők Dévait Thomas 
Faber alapján értékelik, tudósítását szinte változtatás nélkül átvéve és 
továbbadva. Sculteti Faber nyomán ugyancsak közli Luthernek az 
eperjesiekhez írt levelét, mint Dévai helvét irányba hajlásának egyet
len és döntő dokumentumát. Nemcsak együtt munkálkodott Faber- 
rel a könyvkiadásban, de két alkalommal is hivatkozik Faber írásaira, 
alighanem elsősorban a Stöckel-életrajzra, amelyekből merített.6
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5. A legdöntőbb adatra Sólyom Jenő talált rá: a huszonnégy szepesi 
város fratemitása Matricula Molleriana-nak nevezett jegyzőkönyve ki
vonatát tartalmazó kéziratra, amelyet Dobai Székely Sámuel készített 
Eperjesen 1766-ban.' Sólyom Jenő kritikai elemzéséből most csak a 
témánkra tartozókat emeljük ki, tartalmára később részletesen vissza
térünk. Dobai Székely Sámuel a magyarországi reformátorokról, el
sősorban a Stöckelről szóló szakasz előtt megjegyzi, hogy két be
jegyzés Stephanus Xylandertől és az 1708. július 24—i Buchholtz 
Györgytől származik. Az összevont tudósítás alapján bőségesen szól 
arról, hogy hazánkba Dévai hozta be a „kálvini tant”, folytatólag bi
zonyítékként közli Luthernek az epeijesiekhez írt levelét, majd meg
jegyzi: „Thomas Faber bártfai rektor, Leonhard Stöckel utóda ezeket 
írta, amely írások Buchholtz kezébe jutottak.”8

Ezek alapján annyit mindenképpen megállapíthatunk, hogy a Dé
vai helvét irányba hajtásáról szóló nézetek a XVI. századi Scultetitől a 
XVII. századi Xylanderen keresztül a XVIII. századi Buchholtzig 
Thomas Faberre nyúlnak vissza, belőle merítenek többet-keveseb- 
bet, variálják, de újabb adatot, bizonyítékot nem hoznak. A további 
elemzésből ez világosan kitűnik.

Faber műve nem áll rendelkezésünkre, azért elsősorban^ Severinus 
Sculteti (?—1600) nyomtatásban megjelent munkáját, a Hypotnnéma-1 
vesszük alapul, amely elsőként merített Fabertől, s amely egyetlen és ' 
fő forrásává vált minden későbbi műnek. Ezt formálták szállongó hí
rekkel, hipotézisekkel, propagandisztikus szólamokkal.

Sculteti az első magyarországi reformátorokról azt írja: „Luther és 
Fülöp három kiválóan képzett férfit küldött Erdélybe és Magyaror
szágra az egyházak és iskolák alapítására. Ilyenek voltak Johann Hon- 
ter és Leonhard Stöckel. Közülük előbb amaz Erdélybe, majd Stöckel 
1539 május-június havába Bártfára küldetett, amint ezt Luther és Fü
löp sajátkezűleg írt pecséttel ellátott levelei tanúsítják, amelyeket eb
ben a bártfai városházán levő levéltárban őriznek. ”9

Ez a „három férfi” kifejezés csaknem minden későbbi híradásban 
szerepel. Sculteti, s alighanem Faber tudósításának e részében a legki
rívóbb tévedés, hogy Montért nem Luther és Melanchthon„küldték” ] 
Erdélybe. Ö Bécsben, Krakkóban, majd Baselben tanult, s 1533 nya
rán onnan tért vissza szülővárosába, Brassóba. Mivel Sculteti witten-
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bergi tanulóvá minősítette, a levegőben maradt baseli adat a legkü
lönbözőbb variációkban tért vissza, elsősorban is Dévaival kapcsolat
ba hozva. Ö volt a harmadik képzett férfiú, akit Luther és Melanch- 
thon hazánkba küldött, de aki elfordult mestereitől és az evangéliumi 
igazságtól, s harcot kezdett ellene: „...ebben az országban Dévai Má
tyás, Thuri Pál és társai ennek a harcnak a harsonái, mégpedig az 
evangélium megismert igazságától való szomorú elhajlásból és 
Zwingli és Kálvin legelvetemültebb ügyének jogtalan védelmezésé- 
től... amint ez ebben a könyvecskében kézzelfoghatóan bizonyítta- 
dk.”10

Hogyan kerül egymás mellé Sculteti s bizonyára Faber írásában is 
Dévai Mátyás és Thuri Pál, két úrvacsorái vita, amelyet huszonnégy 
év választ el egymástól, s milyen alapon minősül mindkettő lutherá- 
nus-helvét ellentétnek? Erre választ kapunk annak feltárásával, hogy 
milyen forrásokra támaszkodott Sculteti.

Dévai Serédy Gáspár pártfogoltjaként Perényi Péter városában, Sá
rospatakon volt „concionator”.11 Az éppen Ferdinándhoz átpártolni 
készülő Perényi sorra távolította el birtokairól a reformáció papjait.12 
Dévai maga tájékoztatta Stöckelt az ürügyről, amely miatt Perényi őt 
elűzte Patakról. Stöckel ezt 1540. április 29-én megírta Révay Ferenc
nek: „Az összeütközés summája ez: a körülhordozott, vagy az elkülö
nített helyre zárt kenyér nem szentség. Ö (ti. Perényi) szentségnek 
tartja, a szentség teljességét illető feltételeket nem fogadja el.”13

Thuri Pálra vonatkozóan pedig a tőketerebesi vita birtokában levő 
dokumentumaira támaszkodott. Thuri jelen volt az 1562. évi tarcali 
zsinaton, amely némi módosítással magáévá tette Theodor Beza ma
gánjellegű hitvallását. Perényi Péter fia, az akkor már meggyőződéses 
lutheránus Perényi Gábor Thurit kiküldte Wittenbergbe és Lipcsébe, 
hogy a zsinat határozatairól az ottani tudósok véleményét kikéije. 
Azok 1563. július 11-i kelettel két véleményt is küldtek, kifogásolva a 
tarcali zsinat végzéseit. Az álláspontját megtartó Thurinak vitába kel
lett szállnia 1564 augusztus 13-án Tőketerebesen az öt szabad királyi 
város lutheránus papjaival. Mivel azonban helvét nézeteiből nem en
gedett, Perényi haragja elől távoznia kellett Sajószentpéterről.14 A vi
ta történetét Faber megírta, s azt Sculteti közli Hyponmétna című mű
vében, a wittenbergiek és lipcseiek véleményező irataival együtt.13
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Sculteti a két úrvacsorái vitát egybeköti, Dévait és Thuri Pált 
egymás mellé állítja, az lényegtelen volt számára, hogy az egyik kato
likus-lutheránus, a másik lutheránus-helvét ellentétből fakadt, Karl- 
stadt, Zwingli, Kálvin és Béza között pedig feleslegesnek tartotta a 
különbségtételt.

Luther leveléből viszont, amely Dévai hitvallási iránya meghatáro
zásában egyetlen forrása volt, könnyedén vonta le a máig szinte általá
nosan hitelesnek tartott következtetését: „Mégsem nyugodott a Sá
tán, a rostáló. Mert amint nyilvánvaló, négy év múlva, 1543-ban 
(mj.: Luthernek 1539. augusztus 4-én Révay Ferenchez írt levele után, 
-L M  VI. 433.) megemlékezvén régi mesterségéről ...elidegenítette és 
elvonta Krisztus evangéliumától Luther és Fülöp diákját, Stöckel wit
tenbergi egyetemi diáktársát, Dévai Mátyást, aki mivel valamelyes 
tekintélye volt tanultságának és derekasságának az említett egyetem
től nyert bizonysága révén, ebben az országban szofisztikájával és 
képmutatásával, amelyet a helvéteknél szívott magába, akikhez uta
zott, sokakat elcsábított, de ezek közül mégis többen, miután levelet 
írtak Luthernek és (levelet) kaptak tőle, visszatértek az evangélium 
helyes útjára.” Ezután közli Luthernek 1544. április 21-én az epeije- 
sieknek írt levelét.16

Id. Révész Imre korrigálja a tudósítás egy tévedését: „E pontnál 
meg jeli jegyeznem, hogy Scultet merőben hibázik akkor, midőn 
Stöckelt Dévay tanulótársának nevezi; mert Dévay 1529-ben, Stöckel 
pedig 1536. volt wittenbergi tanuló, az anyakönyv döntő bizonysága 
szerint. A tévedés onnan származhatott, mert Dévay ...már mint ha
tározott nagy reformátor, csakugyan volt Wittenbergben Stöckel ot
tani tanulósága alatt, de éppen nem úgy, mint Stöckel tanulótársa.”17

Scultetinek az az állítása, hogy Dévai „szofisztikáját és hypokrízi- 
sét” a helvéteknél szívta magába, akikhez kiutazott, sok megalapozat
lan találgatásra adott alkalmat, de bizonyítására soha nem került sor. 
Valótlanságáról később szólunk.

Scultetinek Luther levelére alapozó, bizonyítékokkal alá nem tá
masztható hipotéziséhez érveket kezdtek keresni, s újabb hipotézisek
kel igyekeztek megtámogatni.

Sculteti tudósításának első továbbadója Stephanus Xylander 
(alias Holtzman) volt (1572-1619), aki hazai iskolázás után Odera-
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Frankfurtban, Wittenbergben, Kőnigsbergben, majd újra Witten- 
bergben tanult. Lőcsén diakónussá lett, Korponán, Kisszebenben, 
Szepesváralján lelkész, majd esperes. Ez utóbbi tisztében vezette a hu
szonnégy szepesi város fratemitásának, az úgynevezett Matricula Mol- 
leriana-nak nevezett jegyzőkönyvét 1611—1615-ig. A rövidebbet az 
ETE nyomtatásban is közli: „Azokról a tudós férfiakról, akik Luther 
idejében, 1540 körül jöttek Magyarországra, és az iskolákat meg az 
egyházakat reformálták. Első volt a bártfai Leonhard Stöckel (mj. 
Scultetival ellentétben itt már nem Honter, hanem Stöckel az első), 
szülővárosa iskolájának lett rektora, akiről (olvass) alább a 478. levé
len. A másik az erdélyi brassói Johannes Honter, szülővárosa egyhá
zában lett lelkész, az iskola megújítója és annak a vidéknek szuperin
tendense. A harmadik, a magyar Dévai Mátyás, nem sokkal azután 
debreceni lelkésszé lett. Közülük ez elsőnek hozta be Magyarországra 
a szakramentáriusok tanítását.”18

Sólyom Jenő megjegyzi, hogy a Matricula Molleriana 208. lapjának 
„Dévaira vonatkozó bejegyzése mindenképpen későbbi, mint Sculte- 
ti nyomtatásban is közzétett nézete”.19

Miklós Ödön pedig azt íija, hogy „a másolatot készítő dr. Lipták 
Lajos késmárki tanár megjegyezte, hogy a Matricula Molleriana 208. 
lapján levő feljegyzés az 1539. év eseményei között található, de a fenti 
írás nem egykorú ezzel az évvel, hanem későbbi kéz, mégpedig a kö
tet végén kiviláglik, hogy ez Xylander István kézírása: „Consignavit 
M. Steph. Xylander Leutschoviensis. ,,2°

A Matricula Molleriana másik, bővebb kivonatára Sólyom Jenő ta
lált rá. Ezt a másolatot Dobai Székely Sámuel készítette Epeijesen 
1766-ban.21 A terjedelmesebb kivonatról megjegyzi, hogy az Buch- 
holtz feljegyzése 1708. július 24-ről. A hányatott életű Georg Buch- 
holtz (1643-1724) kakaslomnici esperessége idején írhatta bejegyzé
sét a Matricula Mollerianábz. A rövidebb és a bővebb szöveg összeha
sonlítása után Sólyom Jenő így summázza nézetét:„Úgy látszik tehát, 
hogy a Matricula Mollerianában két bejegyzés olvasható, az egyik a 
208. lapon Xylandertől, a másik a 473-479. lapok valamelyikén 
Buchholztól. A bejegyzések időbeli sorrendje megfelel ennek. De vi
szont az utóbbinak a bővebb szövege és forrásának megjelölése (mj. 
Fabri Tamás bártfai rektor, Stöckel Lénárd utóda ezeket írta, amely
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írások Buchholtz kezébe jutottak.) szinte bizonyossá teszi, hogy az 
utóbbi hívebben őrizte meg Fabri Tamás eredeti írását, mint az előb
bi.”22

Buchholtz szövege a következő: „Kik azok a férfiak, akik az első 
reformátorok voltak Magyarországon? Hárman vannak. Stöckel Lé- 
nárd, rektora lett a bártfai iskolának, szülőföldjén 1539-ben. A másik 
az erdélyi brassói Honter János, Brassóban az egyház lelkésze lett, az 
ugyanottani iskola megalapítója és szuperintendens. A harmadik D é
vai Mátyás, magyar nemzetiségű, az előbbiek ketten németek 
voltak, ez lelkész lett Magyarországon Debrecenben, avagy akár
hol is, végre mégis csak az lett. -  Ezek közül ki hozta be Magyaror
szágra a kálvini tant? Nem Stöckel, nem Honter, amit bőven bizo
nyítanak kettejük írásai és tanítványaik, hanem Dévai, amit Stöckel 
maga beszélt el, és (amit) igazol (azoknak) a magyar egyházak
nak rendje, amelyekről azt mondják, hogy Dévai tanította 
őket. Az ő hallgatói szintén eszerint beszélnek (róla), idősek és aggok 
megerősítik ezt. (Ezt bizonyítják) az öt szabad (királyi) város, Kassa, 
Lőcse, Bártfa, Eperjes, Szeben panaszai, hogy az új szakramentárius 
tannal, sőt képellenes harccal is háborítja az egyházat. Ugyanezt tanú
sította Luther egy bizonyos levéllel, amely így hangzik...”. Ezután 
közli Luthernek az eperjesiekhez és a szomszéd gyülekezetek lelké
szeihez írt levelét.23

Ugyanezt a nézetet foglalja össze Caspar Hain ((1632—1687) Lőcsei 
krónikáiéi, az 1540-ik évről szólő tudósításhoz később fűzött szél
jegyzetben: „Azokról a tudós férfiakról, akik Luther idejében a Krisz
tus 1540. éve körül jöttek Magyarországra, és az iskolákat, meg az 
egyházakat reformálták. Az első volt a bártfai Leonhard Stöckel, szü
lőföldje iskolájában rektor lett. 2. A brassói, erdélyi Johannes Honter 
szülőföldje iskolájában rektor lett és annak a vidéknek a szuperinten
dense. 3. A magyar Dévai Mátyás, a debreceni egyház lelkésze lett.”24

Luther levelére építő, Thomas Fabertól induló hagyomány idő
közben két minden dokumentálást nélkülöző megállapítással bővült. 
Az egyik, hogy a téves idői sorrendet megtoldották azzal, hogy a lu
theri reformációt két német, Stöckel és Honter hozta be Magyaror
szágba, a szakramentárius tanítást a magyar Dévai. Xylander még 
csak annyit említ, hogy Dévai magyar volt, s debreceni lelkipásztorrá
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lett.25 Buchholtz már kiélezettebben fejezi ki a magyar—német ellenté
tet: „...Dévai Mátyás magyar nemzetiségű, az előbbiek ketten (ti. 
Stöckel és Honter) németek voltak. ”26 Ez a német-lutheránus öntudat 
ébresztett egy magyar-kálvinista öntudatot. Ezzel a keresztyén hitet 
vegyítették egy lényegétől távol álló nacionalista szemlélettel, ame
lyet a hitvallási harcok idején propagandisztikus célokra bőségesen 
felhasználtak: a lutheranizmus „német vallás’’, a kálvinizmus a „magyar 
vallás”. Geográfiaiig is -  a történelmi tényeket gyakran figyelmen kí
vül hagyva igyekeztek a lutheranizmust a német-szlovák többségű 
Felvidékre korlátozni.

A másik kései jelentkezésű mozzanata a Dévairól szóló tudósítá
soknak: debreceni papságának és szeniorságának hagyománya. Ez is 
Xylandernél jelenik meg első ízben viszonylag bizonytalan formá
ban: „Dévai... lelkész lett Magyarországon Debrecenben, avagy 
akárhol is, végre mégiscsak az lett.”2/ Ez a dokumentálhatatlan állítás 
napjainkig újra és újra feltűnik egyháztörténeti irodalmunkban. Nem 
zárható ki, hogy a Tiszántúl erőteljes reformációi tevékenységet 
folytató Dévai, aki megjárta Váradot, elment Brassóig, valamilyen 
minőségben Debrecenben is megfordult. Erről 1979-ben ezt írtam: 
„Amikor 1541-ben Enyingi Török Bálint Szulejmán fogságába esett, 
felesége és gyermekei egy ideig a Dunántúlon húzódtak meg. Debre
cenre a rokon Drágfy Gáspár tette rá kezét. A város azonban fontos 
volt Ferdinánd király számára, ezért azt felvidéki főkapitányának ol
talmára kívánta bízni, s nyilván jövedelmét is neki akarta biztosítani. 
Ezért 1542. december 9-én megparancsolta Drágfynak, hogy Serédy 
Gáspárt a bizonyos időre átengedett mezőváros birtoklásában ne aka
dályozza, sőt inkább támogassa.28 Pempfílinger Katalin 1543 máso
dik felében érkezett Debrecenbe 14 és 12 éves fiával és 3 éves leányá
val. Az a bizonyos idő, amelyről a király Drágfyhoz intézett levele 
szól, négy esztendő lehetett. Ennyi időre kapta meg Serédy az erdélyi 
püspökség jövedelmeit is.29 Ez alatt a négy esztendő alatt állt az 
Enyingi Török család Serédy védelme alatt, míg a 14 éves János az 
ifjúkort, 18. esztendejét elérte. ”

„Dévai debreceni papsága és »szeniorsága« kérdésében sok vita 
folyt és folyik. Debrecen város jegyzőkönyvei 1547-ig elvesztek, 
ezert az addig ott működő papokról alig-alig rendelkezünk hiteles do-
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kumentumokkal. Az alapos érvekkel nem igazolható hagyomány 
szerint Dévai Debrecenben papi tisztet töltött be. A fent vázolt körül
ményeket figyelembe véve feltételezhető, hogy Dévai Serédy megbí
zása alapján valamiféle tevékenységet végzett az Enyingi Török csa
lád körében és Debrecen városában is. Jelenleg még meg nem hatá
rozható. .. munkálkodása azonban csak rövid ideig tarthatott, s erdé
lyi útja elé, vagy után, vagy mindkét időpontra helyezhető.”30

A lényeget illetően azonban alighanem Sólyom Jenőnek van igaza, 
aki azt úja: „Hogy D(évai) debreceni pap volt, ez az állítás -  amint 
láttuk -  a szepesi krónikásoknál, a XVI. század elmúltával, tűnik fel 
először, egy olyan korban, amelyben a felvidéki német és szlovák 
evangélikusok távoli látóhatárán úgy látszott Debrecen, mint a szak- 
ramentárizmus ősi fészke. ”31

Különös, hogy a későbbi református egyháztörténetírás ezeket a 
forrásokat fogadta el, holott időben közelebbi és hitelesebb források is 
álltak rendelkezésre. A felekezeti viták idején azonban ezeknél kapó- 
sabb volt a német-szlovák hagyomány.

Tekintsük a hitelesebbnek elfogadható református egyháztörténetírási 
vonalat, későbbre hagyva a Váradi hitvita során felmerült vélekedése
ket, amelyeket külön fejezetben tárgyalunk.
Gönczi (Fabricius) György (?—1595), aki Debrecenben lelkész, es
peres, majd püspök lett, előszót írt az ugyancsak debreceni származá
sú, ott esperesi tisztet is betöltő Félegyházi Tamás (?—1586) Új testa
mentum-fordításához. Ebben felsorolja a debreceni papi tisztséget vi
selőket, de Dévait nem említi.32

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716), nagyenyedi tanár, fejedelmi ud
vari orvos, reformációtörténeti művében, amely Rudus redivivum cí
men latinul Zürichben 1723-ban, saját fordítása alapján Romlottfal fel
építése címen magyarul 1906-ban jelent meg, nem szól Dévai debrece
ni papságáról.33

Debreceni Ember Pál (1660-1710) hatalmas egyháztörténeti 
művét Friedrich Adolf Lampe utrechti egyetemi tanár adta ki saját ne
ve alatt. Ember Pál két ízben is „magyar Luther”-ként említi Dévait. 
Érdemes felfigyelni fogalmazására: Dévai ékesszólása és tevékenysé
ge során olyan hírnévre tett szert, hogy övéi (a suis) magyar Luther
nek nevezték.34
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Ember Pál ismerte Faber és Sculteti műveit, idéz belőlük, kritikát is 
gyakorolva tudósításaikon. A „három kiválóan képzett férfi” közül 
szól Honterről és Stöckelről, harmadikként azonban nem Dévait em
líti, hanem Simon Grynaeust, akit szerinte nem szabad mellőzni a 
magyar reformáció terjesztőiről emlékezve.33

Dévairól később külön ír, magyar Luthernek nevezve őt: „Ennek a 
hősnek (mj.: a reformáció terjesztőit és patrónusait hosszú ideig tisz
telték meg a „hérosz” címmel) annál nagyobb a jelentősége, hogy az 
emlékezet megőrizte, hogy nem ragaszkodott körömszakadtáig a 
szász hitvalláshoz, hanem a szent Eucharistia tekintetében inkább a 
helvét rendszer követője volt. Amiből a legfényesebb argumentum 
tűnik ki, hogy a kezdet kezdetétől a magyar egyházakban ez az ellen
tét ismeretlen volt, és az ellentétes nézetet vallók kölcsönösen próbál
ták egymást eltűrni. ”36

Ember Pál nézete az őt megelőző szélsőséges és túlzó vélekedések
nek nem megerősítése, inkább bizonyosos fokú kritikája. Objektivi
tását mutatja, hogy a helvét iránynak ebben az időben való elkülönü
lésétől elhatárolja magát azzal a nézetével, hogy „a magyar egyházak
ban ez az ellentét ismeretlen volt”. Elveti azt a felületes szemléletet, 
amely Zwinglit, Karlstadtot, Kálvint megkülönböztetés nélkül egy 
kalap alá veszi. Ennek oka lehet, hogy ő a skolasztika felé hajló szigo
rú ortodox kálvinizmussal szemben a föderalista coccejanismus híve 
volt.

Ember Pál ismerte Félegyházi Új testamentum-fordítását, Gönczi 
György előszavával, hivatkozott Pápai Páriz Ferenc Rudus redivivu- 
f/iííra, s mint mondja, Debrecennek, mint édes hazájának lelkipászto
rait különös gonddal és hűséggel nyomozta ki, de Dévait nem vette 
fel a debreceni papok sorába.3'

Ezt az irányt követte Sinay Miklós (1730-1808) és Budai Ézsaiás 
(1766-1841), akik szintén nem szólnak Dévai debreceni papságáról.3S

A későbbi református egyháztörténetírók többsége velük szemben 
visszatért Dévai debreceni papsága kérdésében a német evangélikus és 
jezsuita írókhoz.

A jezsuiták közül különös figyelmet kell szentelnünk Tim on  
Sámuel (1675—1736) művének. Ö kora egyik legtudósabb, kritikai 
szemléletű egyháztörténetírója, aki nemcsak gyűjtötte, rostálta is
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adatait, kassai tanár korában az ott írásban találtakat és hagyomány
ban élőket is. Dévairól szóló tudósítását is feltételekkel közli: „Ebben 
az évben (ti. 1544-ben) Luther Márton levelet írt az eperjesieknek, 
nem tudni, vajon hiteles-e? Az újonnan keletkezett lutheránusok eddig 
vitatkoztak a miséről, vajon azt mindenestől el kell-e vetni? Bármi
képp meg akarta tartani valaki azt a részt, amelyet a római egyház ká
nonnak nevez, Luther saját tekintélyével elvetni rendelte. Azonkívül 
azt koholták, hogy a milánói egyházban sincs szokásban, hogy a szent 
ostyát áldozás közben felemeljék. Hevesen kikelt Dévai ellen, hogy 
némely, az övétől erősen eltérő szertartásokat tanít és gyakorol. ”39

Timon művére utal Ribini, Révész Kálmán, id. Révész Imre, s 
Luther műveinek weimari kiadása.49

Figyelemre méltó Timon tudósításának az a része, amelyben utal 
Luther eperjesiekhez írt levele egy szakaszára, amelyet nyilván nem 
véletlenül emelt ki. Luther 1544. április 21-én többek közt azt írja: 
„...az ostyát immár nem mutatjuk fel, de ezt mi minden kényszerítő 
ok nélkül tesszük, amennyiben azt kezdettől fogva szabados dolog
nak tartottuk. Nem is azért engedjük meg azt, mintha a szentségről 
való tanunkat megtagadtuk volna, ellenkezőleg más gyülekezeteink
nek is megengedjük, hogy e részben teljesen szabadon járjanak el, ha 
hasznos és szükséges. Aminthogy a milánói összes gyülekezetek is 
sem a (mise) kánont, sem a felmutatást még ma sem gyakorolják, no
ha az egész római egyház másként cselekszik és botrányról szó 
sincs.”41 Ugyanerről a Kurzes Beketmtnis vöm heiligeti Sacrament című 
munkájában ezt írja: „Több ilyen dolog is van, amiben a görögök a 
rómaiakkal nem egyeztek meg és most sem egyeznek. És mit cselek
szik a milánói püspökség még ma is, amely pedig a pápa alatt olasz 
földön van, ahol nem csupán az eleváció, avagy egy rész a misében, 
hanem az egész mise más, mint a többi egyházakban, különösen, 
hogy nincs meg a kis kánonja és mindent más módon tart a misében, 
úgyhogy én 1510-ben, amikor ott jártam, sehol sem tudtam misét 
mondani és a papok azt mondták nekünk: Nos sumus Ambrosiani, 
non poteritis hic celebrare. (Mi ambróziánusok vagyunk, itt nem fog
tok misét tartani.) De mit beszéljünk sokat? Nincs a világon oly 
egyház, ahol annyi egyenetlenség és oly különböző eljárás volna az
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istentiszteletben és az egyházakban, mint éppen a római egyház
ban.”42

Timonnak az a kitétele, hogy Luther hevesen kikelt Dévai ellen, 
Luther levele Dévaira vonatkozó részének eltúlzása.

Timon közlésének lényegét abban látjuk, ami egybecseng a Matri- 
cula Molleriana bejegyzésével: Dévaival kapcsolatban mindkettő 
egyházi istentiszteleti szertartásról szól. Erre további vizsgálódásunk
ban még visszatérünk.

Carolus Wagnert nem idézzük, mert csupán rendtársa, Timon 
művére támaszkodik.43

Szükséges megemlékeznünk még az egyháztörténetírásban forrás
ként használt két evangélikus íróra. Az egyik Andreas Schmal
(1706-1766). Felsősajón, majd Ratkón volt lelkész, alesperese, majd 
főesperese a gömöri egyházmegyének. Amit Dévairól ír, az rendszer
telen, életrajzi adatait összekeveri, ellentmondásos hipotézisekkel te
letűzdeli. Többek közt azt írja: „Dévai Mátyás, akit, miután a klérus 
vádaskodásainak áldozatul esett, Zápolya János máglyára ítélt, az első 
években az evangéliumi igazságok oltalmazója volt, az igazság útjáról 
letért, titokban Zwingli tévelygéseit hintegette, és miután több éven 
at az alsó-magyarországi részeken szeniorságot viselt, és senki mást, 
csak vele egyetértőt engedett lelkészi tisztet elfoglalni, s ámbár kripto- 
kálvinizmussal vádolták, azt esküvel tagadta: mégis, ahol alkalma 
volt rá, az evangélikus gyülekezetek igen nagy kárára nem hanyagolta 
el saját nézeteit teijeszteni. ”44

Tömören: Dévai zwinglianus, kriptokálvinista, állhatatlan, eskü- 
szego, s alsó-magyarországi szeniorként zsarnok.

Schmalnak ezt a jellemrajzát vette át, még jobban kiszínezve, a má
sik forrásként használt felvidéki német evangélikus egyháztörténet- 
író, Johann Sámuel Klein (1748—1820). A hallei egyetemen tanult, 
hazatérve epeijesi sublektor, bártfai másodlelkész, majd kassai német 
lelkész, 1790-től gölnicbányai lelkész.

Mivel Klein szinte összefoglalja az összes eddigi nézeteket, ponto
san hivatkozik az általa használt forrásokra és művekre, s mivel a ké- 
sŐDbi, Dévairól szóló munkák gyakran őt idézik, érdemes bőségesen 
ismertetni közlését: Laskai (Monedulatus) Péter (?—1587) Wittenberg- 
ben 1585-ben megjelent De homine magnó... és Bőd Péter (1712—1769)
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História Hungaromm Ecclesiastica. I. Leiden 1888. alapján ír arról, hogy 
Dévai Wittenbergben Luther és Melanchthon tanítványa volt, majd 
így folytatja: „Visszatérve az volt a szerencsétlensége, hogy a tiszta 
tanítások miatt a szerzetesek bevádolták, fogságba vetették és mág
lyára ítélték (mj.: itt a 74. jegyzetben hivatkozik Schmal már ismerte
tett művére). Kezdetben az evangéliumi tanításokat tisztán és híven 
adta elő, ezért őt is Magyarország első reformátorai közé számították 
(mj.: 75. jegyzet alatt idézi Xylandernek azt a mondatát, amely szerint 
a harmadik reformátor, a magyar Dévai ezután (postmodum) debre
ceni lelkipásztorrá lett), aki elsőként hozta be a szakramentárius taní
tást Magyarországba, azonban nem sokkal később, a Jézus személyé
ről és a szent úrvacsoráról szóló tanításban -  félrevezetve Melanch
thon nagy engedékenysége és szabados gondolkodásmódja által -  
nyilvánvalóan Zwinglivel tartott, és hintette nézetét, bár először ti
tokban, mégis nagy nyomatékkal. Ezeket a nézeteit hirdette Budán, 
Pápán, Sárváron, Kassán és Szilágyon, s mindenütt buzgó követőket 
szerzett. Ebben az esetben Leonhard Stöckel bártfai rektor panaszos 
levelet írt Luther Mártonnak Wittenbergbe, s tőle 1544 Quasimodo- 
geniti utáni kedden kapott választ (mj.: 76. jegyzet alatt közli Luther 
levelének Dévaira vonatkozó részét), amelyet a mai napig Luther más 
leveleivel együtt a városházán őriznek. Mint debreceni prédikátor és 
szenior (mj.: 77. jegyzet alatt hivatkozik Caspar Hain Lőcsei krónikájá
ra), senkit nem engedett a lelkészi tiszthez, csak olyanokat, akik vele 
egy véleményen voltak. Gyakran vádolták kriptokálvinizmussal, s ő 
gyakran esküvel is tagadta ezt; ő mégis semmivel sem kevésbé ha
gyott fel azzal, hogy ahol alkalma adódott, az evangélikus gyülekeze
tek nagy kárára és hátrányára nézeteit szabadon és félelem nélkül 
előadta. Fáradozásaihoz cinkostársakat is talált, akik vele együtt azon 
munkálkodtak, hogy Zwinglinek ezeket a tanításait egyre inkább el
terjesszék.” Ezután teljes kronológiai rendszertelenséggel felsorolja 
Dévai „cinkostársait”, még teológiai tanításaikat sem különböztetve 
meg egymástól: Szegedi Kis István, Melius Péter, a szebeni János pré
dikátor, Stancarus (egy „menekült olasz”), Kálmáncsehi Sánta Már
ton stb., s még hét más megnevezése után a sort ő is Thúri Pállal és a 
tőketerebesi vitával fejezi be, mint Sculteti.45

Klein tudósításáról két dolgot állapíthatunk meg. Az első, hogy
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alapforrása neki is Luther levele volt, s az ezekből szélsőséges követ
keztetéseket levonó Sculteti, Xylander, Hain, Schmal és követőik. 
Hivatkozik Debreceni Ember Pálra is, de annak óvatos kritikáját nem 
veszi figyelembe.

A másik Melanchthon megtévesztő, sommás jellemzése: nagy en
gedékenységének és szabados gondolkodásának emlegetésével azt a 
hamis nézetet erősíti, mintha már Luther életében, s szinte csaknem 
vele együttműködve, kedves tanítványát Zwingli kaijába hajtotta. 
Pedig Melanchthon 1560. február 4-én, halála előtt alig két hónappal, 
éppen a magyarországiak kérésére írt levelében is elítéli a szakramen- 
tánus tanítást. Klein kritikában álláspontja már azért is elfogadhatat
lan, mert ismerte Melanchthon levelét, amely először Sculteti Hy- 
pomnémájábán jelent meg.46

Klein érdeme, hogy nem kis fáradsággal összegyűjtötte az előtte 
írók nézeteit, menthető, hogy saját korában ezt megfelelő kritika nél
kül tette, hibája erős német-lutheránus elfogultsága.

Figyelemre méltó egy negatív tény: nem szól forrásai alapján Dévai 
helvét földön tett, baseli látogatásáról, pedig ez több életrajzírásában 
fő érv helvét irányba hajlásának bizonyítására. Ezért szükségesnek 
tartjuk a kérdés tüzetes vizsgálatát.
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Feltételezett baseli útja

Dévai baseli útja feltételezésében két problémára igyekeztek felele
tet találni: Disputatio... Apológia... Expositio Examinis című műve ki
adási helyére és helvét irányba hajlása okára. A hol határozott, hol bi
zonytalan állítások két téves hipotézisen alapulnak.

Az egyik a XVI. század utolsó évében megjelent, Severin Sculteti 
Hypomnéma... című műve 19. fóüóján levő közlés: Dévai „ebben az 
országban szofisztikájával és képmutatásával, amelyet a helvéteknél 
szívott magába, akikhez utazott, sokakat elcsábított”. Sculteti három 
reformátorról szól, akik elsőként hozták Magyarországba a reformá
ciót. Szerinte a két elsőt, Stöckelt és Hontert Luther és Melanchthon 
küldték az országba. Honter azonban nem Wittenbergben tanult, 
nem is onnan érkezett haza, hanem Baselból, amelyet Sculteti idejé
ben már a helvét irányt követő városok közé számítottak. A helvét 
földről való hazatérés a három reformátor közül egyikre vonatkozott. 
Sculteti a „német” Honterról ezt nem feltételezte, ezért maradt a har
madik „magyar”, ezért Sculteti a helvét földön tanulást, s ezzel együtt 
a helvét irány hazánkban való teijesztését Dévai nyakába varrta, s ez 
az őt alapul vevő művekben hipotézisként vagy ténnyé szilárdulva to
vább élt.4/

A másik „érv” Debreceni Ember Páltól származik. Ő  közli Dé
vai említett művét, s megjegyzi: „Basileae an Wittenbergae mihi non 
constat” (Baselben, vagy Wittenbergben, számomra megállapítha
tatlan), hol adták ki. Mi késztette Ember Pált erre a bizonytalannak 
tartott közlésre? Erről ő maga számol be. Dévai művének egy olyan 
példánya volt tulajdonában, amelyet két másik művel kötöttek 
egybe. Az egyik Luthernek egy irata, amelynek 1524. október 17-i 
ajánlása Brunfels strassburgi nyomdászhoz szól, a másik Melanch
thon munkája, amely egy időben jelent meg, 1520-ban Wittenberg-
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ben Lőtteméi és Baselben, amint a könyv végén áll: Basileae apud And
reám Catandrum Merne Junio. Anno MDXX.  Az Ember Pál birtokában 
levő kolligátumban ez utóbbi található, s ennek alapján feltételezte 
Dévai műve esetleges baseli megjelenése lehetőségét.49

Ezután 1863-ig nem említik Dévai könyvének Baselben történt 
kiadását. Az Ember Pál tulajdonát képező könyv id. Révész Imre 
kezébe került. Ennek útjáról ő maga szól. Ember Páltól veje, Szatmá
ri Paksi Mihály, Ember Judit félje szerezte meg 1712-ben. Tőle örö
költe fia, Szatmári Paksi István debreceni teológiai professzor. Ö 
ajándékozta a kollégium könyvtárának 1775. július 25-én, amint azt a 
kolligátumba Sinay Miklós professzor bejegyezte. Révész ezek alap
ján újra felveti Dévai helvét útjának és könyve baseli kiadásának kér
dését, több mint 150 évvel Ember Pál után. Ismertetve Ember Pálnak 
a könyvről szóló adatait, már határozottan álhtja, amit Ember csak 
találgat: „Mindezen adatokból tehát, s különösen Melanchthon mű
vének fentebb megjelölt nyomtatványából, el van döntve az, mit ed
dig biztosan nem tudtunk, hogy ti. Dévainak ösmertetésúnk alatti la
tin művei Baselben nyomattak. ”50

Ennek alapján került bele Dévai életrajzába egyre határozottabb 
megfogalmazásban a svájci út hipotézise is: „Miután Dévayról ezen 
évi (1537) október elejéig, tehát négy hónapon keresztül, Wittenberg- 
ben semmi nyom nincs: nagyon hihető, hogy ő ezen négy hónap alatt 
járta meg Bázelt, hogy ott, -  hol a legtöbb reformátori művek jelen
tek meg ez időben, még pedig magoktól a wittenbergiektől is, s hol az 
egykori budai tanárt, Melanchthon kedves barátját Grynaeus Simont 
is üdvözölhető, műveit kinyomtathassa. Hogy Dévay a helvétáknál 
személyesen megfordult, azt a reformátióhoz közelkorú Sculteti Se- 
verin is világosan említi. -  A helvét földről visszatérő Dévay felől így 
ír Melanchthon 1537 oktob. 6. Vitushoz...” s Révész itt idézi Me- 
lanchthonnak egy olyan levelét, amelynek e témához semmiféle kap
csolata nincs.51

Révész Imre monográfiája a maga korában megfelelt a tudomá
nyos igényeknek, de az azóta előkerült új adatokra és azok forráskriti
kai vizsgálatára építő modernebb monográfia írására több mint 125 
év óta sem került sor. így a későbbi munkákban és tanulmányokban
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különböző hangsúllyal és kisebb korrekciókkal máig az ő megállapí
tásai éltek tovább.

Szilády Áron 1880-ban még azt írja, hogy művét Dévai „1537. 
június után adta ki Bázelben”. Helvét irányba fordulását a Perényi Pé
terrel az úrvacsora kérdésében való összekülönbözéstől, 1540-től szá
mítja: „ez a legelső nyilvános jele azon felfogásnak, melyet e kérdés
ben Bázelből való visszatérése és a helvét reformátorokkal történt 
érintkezése után vallott és itthon sokak tetszése ellenére hirdetett. ”:>2 

Tizenhét évvel később, 1897-ben ezzel szemben azt írja: „Dévay la
tin munkájáról eddig azt véltük, hogy Bázelben nyomatott. Sculteti 
könyvének egy sora és az a körülmény, hogy 1537. május 29-től ok
tóberig semmi adatunk sincs Dévayról, azt tették valószínűvé, hogy 
Dévay ezalatt Bázelben járt s művét ott nyomatta. Most e levelek ar
ról győznek meg, hogy könyve Nümbergben került ki a sajtó alól.” 

Szilády Dévainak függelékként közölt négy levelére utal, amelye
ket Nürnbergből Nádasdy Tamásnak írt Sárvárra. Közülük legfon
tosabb a III. számú, amely 1536. december 3-án kelt. Ebben tájékoz
tatja Nádasdyt, aki azzal bízta meg, hogy Sylvester János Újtesta- 
mentum-fordításához nyomtatót szerezzen: „Az Újtestamentumot 
itt magyarul ki lehetne nyomtatni, ugyanis Ottó barátom elvállalta a 
munkát, amiről más testvéreknek is írtam, de úgy hiszem, hogy most 
fontosabb ügyek is vannak, amelyekre szükséges lenne a pénz. ”53 

Johann Ottó „ein Nümberger Tonkünstler und dér erste bekannte 
Notenverleger” (nürnbergi zeneművész és az első ismert kottakiadó), 
nyomdász és könyvkereskedő volt. Kottás kiadványaira 1533-ban I. 
Ferdinánd királytól privilégiumot kapott. Háláját rótta le, amikor a 
királynak dedikált zenei műveket. Híres kiadványa a Missale trede- 
cim quatuor vocum. Norimb(ergae) 1543. Szilády abból, hogy Dévai 
barátjának nevezi, aki hajlandó lett volna Sylvester Új testamentumát 
kiadni, fenntartással azt következteti, hogy „ezeknél fogva feltehet
jük, hogy Dévay latin munkája nyomtatásának is eszközlője volt?” 
Ugyanakkor helyes irányt mutat a további kutatás számára: „Dévay 
latin könyvének papírját, betűit tehát általában nürnbergi sajtótermé
kekkel s különösen Grapheus és a Koberger-féle nyomda örököse, 
Petreius ez időbeli kiadványaival kellene összehasonlítani. ”:>4

Payr Sándor kellően bizonyítottnak tartván Szilády álláspontját,
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nem szól Dévai svájci útjáról, és elfogadja a reformátor művének 
nürnbergi kiadásáról szóló nézetét. Dévai „hármas latin művét 1536. 
Nümbergben kiadta”. A kiadás évét illetően Szilády 1536 melletti ér
velését is helyesnek tartotta. 33

Sólyom Jenő, aki konkrét bizonyítékok nélkül határozott meg
győződése ellenére is mindig óvatosan nyilatkozott, azt írja: „Az iro
dalomban felbukkant az a vélekedés, hogy Dévai 1537 nyarán Svájc
ban járt, innen megint Wittenbergbe ment és úgy tért haza.” 40. j. 
alatt úja: „1. Ily rövid idő alatt aligha tette meg ezt a nagy utat. 2. 
Nincs semmi szükség a svájci út feltevésére. 3. Melanchthon okt. 7- 
én Nádasdyhoz írt levele nem bizonyság arra, hogy közvetlenül 
előbb vendége volt neki Dévai. E levél különben is Lipcsében kelt.”

„De sokkal valószínűbb — folytapa Sólyom —, hogy 1537 elejétől 
kora őszig egyfolytában időzött Wittenbergben.” A 41. j. alatt a kia
dás évéről megjegyzi, hogy „az 1536 felvétele nem lehet helyes, mert 
a 3. rész Veit Dietrich által írt előszava 1537. jún. 1-én kelt; s Szilády 
erre vonatkozó magyarázata nem meggyőző”. Lehetségesnek tarja a 
mű nürnbergi, wittenbergi, baseli kiadását egyaránt.3 7

A református egyháztörténetírás többnyire megtartotta a baseli út 
feltételezését, mert Dévai helvét irányba hajlásának lasankint ez vált 
egyetlen érvévé. Zoványi Jenő 1894-ben még Dévai két svájci útjá
ról szól: az egyik 1537-ben, a másik 1541—1543 között. 36 Lexikoná
ban, amelyen szinte 1958-ban bekövetkezett haláláig dolgozott, fenn
tartotta nézetét Dévai svájci útjáról és könyve baseli kiadásáról.39

Ifj. Révész Imre 1915-ben azt írja, hogy Veit Dietrich igyekezett 
rávenni barátját, hogy könyvét egészítse ki Expositio Exatninis mun
kájával, „A nyomtatást azonban Dévay minden valószínűség szerint 
a másik e korabeli nagy sajtóközpontban, Baselben eszközölte (talán 
Catandernél) (mj.: a kolligátumban levő Melanchthon-mű nyomta
tója), ahol 1537 május végétől október elejéig, mialatt róla Witten
bergben semmi nyom nincs, személyesen is megfordulhatott”. A 
jegyzetben hivatkozik Sculteti „eléggé megbízható (közelkorú)” ada
tára. Idézi Szilády Áron következtetését Johann Ottóra, s megjegyzé
sét, hogy Dévai művét Petreius ez időbeli kiadványaival kellene ösz- 
szehasonlítani, ez a feladat azonban könyvész szakemberre vár.60

Több mint másfél évtizeddel később már egészen óvatosan nyilat-
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kozik: „egyes bizonytalan sejtések szerint Svájcot, talán Bázelt is 
megjárta ekkor”, ti. 1537-ben. Dévai művei kiadásáról pedig: „isme
retlen külföldi nyomdában jelentek meg 1537-1538 körül.”61

A legújabb Magyar református egyháztörténetben Bucsay Mihály 
nem szól Dévai svájci útjáról, csak annyit említ: „Bázelben latin nyel
vű műve jelenik meg. ”62

Dévai svájci útjának említése tehát lassan a református egyháztörté
netből is kimarad, csupán könyve kiadásának helyét tartották válto
zatlanul Baselnek, s egyház-, irodalomtörténeti művekben maradt 
meg helvét irányba hajlásának beivódott emléke, és szüntelen ismé
telgetése, annak ellenére, hogy az állítás alól a bizonyítékok elmoz
dultak, mint tető alól a falak.

Dévai művének nürnbergi kiadása mellett felmerült egy újabb 
adatközlés. Bemhard Klaus Veit Dietrichről írt kiváló monográfiá
jában igen részletes és pontos közlést nyújt Dietrich nyomtatásban 
megjelent, más szerzőknek általa történt kiadásáról s halála után ki
adott műveiről. Ebben a bibliográfiában „Verschiedenes” megjelö
léssel, 29. sz. a. szerepel Dévai könyve: „Apológiám... per Matthiam 
Devay. Hungarum. Norimb. 1537.” Röviden szól Dévairól és Veit 
Dietrichnek Bácsi Ferenc szepesi préposthoz 1547. június 1-jei kelettel 
írt ajánlásáról. Megemlékezik a mű német fordításban történt megje
lentetéséről.63

Ezután is megmaradt azonban a kérdés, hogy Bemhard Klaus nem 
csupán a Veit Dietrich által írt ajánlás alapján tartotta-e Dévai művét 
nürnbergi kiadásúnak. A megoldást Ritoókné Szalay Ágnes gon
dos tipográfiai vizsgálata nyújtotta, aki megállapította, hogy a Dévai
mű nyomtatója Johann Petreius nürnbergi nyomdász. Útmutatása 
alapján a Petreius-nyomtatványok és a Dévai könyv tipográfiai 
egybevetésével magam is meggyőződtem. Ezzel végleg megdőlt az 
évszázados félreértésekre, vitákra és bizonytalan hipotézisekre alapot 
szolgáltató baseli út és kiadás kérdése.

Johann Petreiusról szükséges elmondani, hogy 1497-ben a Ham- 
melburg melletti Langensdorfban született, 1517-ben a baseli egyete
men magisteri fokozatot nyert, s ott sajátította el a nyomtatás művé
szetét. A legkiválóbb nürnbergi nyomdává fejlődött műhelyében 
1524-től 1550. március 18-án bekövetkezett haláláig mintegy 800 mű
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látott napvilágot, köztük a kor legkiválóbb humanistáinak és Luther
nek munkái is.64

A Petreius-nyomdát támogatta a magyar reformációban jelentős 
szerepet játszó Brandenburgi György őrgróf is. Tacitus Germaniáról 
szóló művét Petreius neki és ifjabb Albrechtnek ajánlotta, s a keretes 
címlapon mindkettőjük metszett képe és címere is szerepel.

Dévai 1536. december 1-jén azt úja Nádasdynak Sárvárra, hogy 
Brandenburgi György magához hívatta, de nem tudja, miért.65 Dé
vai meg is látogatta az őrgrófot, de nem tudjuk, miről tárgyaltak. Le
hetséges, hogy az őrgróf illetékes személytől a magyarországi 
helyzetről és a török kérdésről akart tájékozódni, talán a nürnbergi 
küzdelmek is érdekelték, talán az oda összehívott tárgyalások miatt, 
bizonyosnak tartjuk azonban, hogy felmerült Dévai könyve kiadásá
nak kérdése, a könyv harciassága miatt a kiadás jóváhagyása és anyagi 
támogatása, s az őrgróf beleegyezése folytán kerülhetett sor a mű Pet
reius általi kinyomtatására.

Az a tény, hogy Dévai könyvének nürnbergi kiadása bizonyítást 
nyert, több következtetésre nyújt módot. Elsősorban is kézenfekvő, 
hogy Dévai a kiadásban irányítóként vagy korrektorként minden
képpen részt vett. Ez annyi időt igényelt, hogy nem egy baseli útra, 
de még kevesebb időt igénylő eltávozásra sem lehetett módja.

Számításba kell venni, hogy a könyvet titokban kellett nyomatni, 
ami miatt sem a helyet, sem az időt a nyomtatványon nem tüntették 
fel. Erre Dévai Nádasdy Tamást is figyelmezteti 1536. december 1- 
jén kelt levelében: „A testvérek úgy látták helyesnek, hogy a könyv 
kiadása ne váljék hamarabb ismertté, míg a példányokat el nem szál
lítják, nehogy a gonosz bűntársak megakadályozzák, ezért Nagysá
god se szóljon akárkinek. ”66

Ez a vigyázásra intő figyelmeztetés nem vonatkozhatott Baselre, 
csak Nümbergre, a birodalmi gyűlések színhelyének erre a városára, 
ahol éppen ebben az időben voltak olyan zavarosak a körülmények, 
amelyek szükségessé tették a titkolózást. Az ismételten összehívott és 
elmaradt zsinat, császári rendelkezések, a schmalkaldeni szövetséggel 
való tárgyalások óvatosságra intettek. Dévai nem félt saját neve alatt 
kiadni művét, de tartott annak elkobzásától, Ferdmánd király és Jo-
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hann Faber bécsi püspök bosszújától. Johann Petreius sem akarhatta 
kockáztatni nyomdáját egy ilyen harcias mű kiadása miatt.

Az előszót író Veit Dietrich is kényes helyzetben volt. Egyre éle
sebb teológiai és politikai vitákba keveredett, amelyekbe a városi ta
nács és a császár is beavatkoztak, s ez számára tragikussá lett. Teoló
giailag Andreas Osiander volt fő ellenfele, a nürnbergi St. Lorenz 
templom lelkipásztora. A vita 1533-ban tört ki a „Brandenburg- 
Nümbergische Kirchenordnung” bevezetésekor. 1543-ban a pap
szentelés kérdésében tört ki köztük a háborúskodás. Dietrich a refor
mációt érintő politikai jellegű megmozdulásokban is részt vett. Jelen 
volt az 1537. évi schmalkaldeni konventen, s aláírta Luther Schmal- 
kaldeni cikkeit. O tt volt az 1541. évi regensburgi birodalmi gyűlésen. 
Politikailag egyre jobban hangoztatta ellenzéki nézetét. Hevesen har
colt az Interim ellen. Amikor V. Károly császár 1547. március 14— 
29-e közt Nümbergben tartózkodott, rá akarták venni, hogy Osian- 
dert és Dietrichet vegye őrizetbe. A császár ezt nem tette meg, de a 
reformátorok és a városi tanács közt heves ellentét támadt. Dietrich 
1547. május 1-jén, Cantate vasárnapján tartott beszédében élesen tá
madta a schmalkaldeni háború körülményeit és anyagi visszaéléseit. 
A tanács kötelezte prédikációja írásban való benyújtására. Ferdinánd 
király besúgóval figyeltette. A tanáccsal Brenzhez fűződő kapcsolata 
miatt is ellentéte támadt. Lelkészi állásából még 1547-ben elbocsátot
ták. Élete végén sokat betegeskedett, végtagjai megbénultak. Művei 
kiadására a nürnbergi nyomdászok még halála után sem mertek vál
lalkozni. Halála előtt minden jámbor keresztyének vigasztalására és 
üdvösséges búcsújaként diktált, s két nappal elhunyta előtt befejezett 
munkáját özvegye a nürnbergi Berg és Neuber nyomdába úgy tudta 
kiadni, hogy nyomdászként az ott tanuló Hoffgreffet, a kiadás he
lyéül Kolozsvárt tüntette fel.67

Dévai óvatossága, Petreius félelme, Veit Dietrich helyzete egy
aránt magyarázzák, hogy miért kellett a műnek a kiadás helyét és ide
jét titokban tartani.

Dévai műve megjelenésének idejét is megkíséreljük ezek alapján 
pontosítani. A terminus a quo a Nádasdynak 1536. december 1-jén írt 
levél lehetett, az ad quem pedig 1537 tavasza, amikor Dévai Nüm-
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bergből Wittenbergbe ment, bizonyára a kinyomtatott művet is oda
szállítva.

Mivel Dévai baseli útját könyve feltételezett ottani kiadásától füg
getlenül is felvetették, erre a kérdésre is ki kell térnünk. Ezt a svájci 
utat Dévai 1541-1543. év közti nürnbergi, wittenbergi látogatása ide
jére helyezik. Sólyom Jenő is azt írja: „Ha pedig Sculteti kései közlését 
Dévai svájci útjáról mindenképpen bele akatjuk illeszteni Dévai életé
be, akkor erre az 1542. év második fel látszik e a legalkalmasabbnak. 
Ebből az időből semmi adatunk nincsen róla.”68

Azonban Dévai utolsó kézírásos levele alapján, amelyet 1542 már
ciusában Révay Ferenchez intézett, és egy, Ritoókné Szalay Ágnes 
által azonosított, tollba mondott Dévai-levél figyelembevételével ezt 
a feltételezést is kizárhatjuk.

A Révay Ferenchez 1542. március 8-án Wittenbergből írt levél tar
talmát, hangulatát, Dévai céltalanságát találóan foglalja össze Ritoók
né: „Révay Ferencnek beszámol testi-lelki állapotáról. A negyvene
dik éve felé járó férfi földönfutóvá lett, az üldözések miatt megkesere
dett és minden reményét elvesztette. Melanchthon ugyan gondosko
dott róla, házában kitűnő ellátással vette körül, de a sokat szenvedett 
magyar reformátor szervezete ekkor már annyira legyöngült, hogy 
félt az elkövetkező nyártól, a rátörő betegségektől. Emberi kapcsola
tai is megromlottak, még a vele sok jót tevő Révay felé is sugárzik a 
türelmetlen meg nem értés.”69

Már ez a levél is elegendő bizonyíték arra, hogy a beteg Dévai sváj
ci útjának feltételezését elvessük. Döntő érv emellett egy eddig isme
retlen levél, amelyről leszakadt a dátumot és aláírást tartalmazó pár 
sor. Ritoókné pontos kritikai elemzéssel azonosította Dévai tollba 
mondott levelét.

Melanchthon 1543. április 17-én indult Wittenbergből Bonnba, 
ahol augusztus 15-ig tartózkodott. A Bonnba tartó Melanchthon és a 
Nürnbergből Wittenbergbe utazó Dévai körülbelül félúton, Erfurt
ban találkozott, amint a levélből kitűnik. Dévai még Melanchthon tá
volléte alatt indult haza, s ezért levélben búcsúzik mesterétől, amely
ben többek közt azt írja: „elsősorban is megemlékezem a te irányom
ban tanúsított páratlan szeretetedről, amellyel már csaknem két éve
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körülvettél engem, kiszabadítva bölcsességeddel sok tévelygésből.” 
A „csaknem két év” említése kizárja a svájci út lehetőségét.

Ritoókné elemzéséből következtethetjük azt is, hogy Dévai miért 
nem távozhatott korábban Wittenbergből és Nümbergből. Ö Serédy 
Gáspárnak pártfogoltja volt. A gyermektelen Serédy unokaöccsének, 
Alaghy Jánosnak nevelése nagybátyjára hárult, akinek később örökö
sévé is lett. A Ritoókné által azonosított levélből kitűnik, hogy a Wit- 
tenbergbe beiratkozott Alaghy János kísérője és mentora Dévai volt. 
„Egyebek között ilyen céllal járt megelőző útján is Wittenbergben 
Hassághy Ferenc mentoraként” — írja Ritoókné. Alaghy a dr. Basilius 
Monnernél végzett előkészítő tanulmányok után 1543. április 25-én 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre, s ezután indulhatott haza Dé
vai.

Dévai leveléből még egy részletet kell kiemelnünk: azt írja Me- 
lanchthonnak, hogy üdvözli őt Nümbergből Petreius, a nyomdász, 
aki ezek szerint nemcsak Dévai művének nyomtatója volt, hanem 
meleg kapcsolatban állt Mélán eh thonnal is.70

Végezetül megemlítem, hogy amennyiben bizonyítható lett volna 
is Dévai baseli útja, s könyve ottani kiadásának ténye, ez sem jelentet
te volna okvetlenül a reformátor helvét irányba hajlását. Baselre csak 
később, például Sculteti idejében, a századfordulón lehetett úgy te
kinteni, mint a helvét irány fészkére. Honter Baselben végezte tanul
mányait, 1533-ban mégis hithű lutheránusként tért vissza hazájába, s 
Luther példájára fokozatosan valósította meg Erdély reformációját.71

Simon Sulze (1508—1585) baseli professzor és lelkipásztor meggyő- 
ződéses lutheránus volt. Megakadályozta Basel csatlakozását a II. 
Elelvét hitvalláshoz. Simon Grynaeus (1493-1541), talán mestere is 
budai működése idején Dévainak, reformátori tanítása miatt mene
kült 1529-ben Baselbe, s ott az Ótestamentum professzorává lett. Bár 
1575-től a helvét felfogást vallotta, azt csak Simon Sulze 1585-ben be
következett halála után tudta hirdetni. Sulze haláláig helvét műveket 
nem is tudtak nyomtatni Baselben, Luther művei azonban sorozato
sanjelentek meg. Csak Sulze halála és Grynaeus vezetésre jutása után 
tárult ki széles kapu református teológiai művek közlése elé.72
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V ita a „Váradi tételek” körül

Dévai helvét irányba hajlásának feltételezése fokozatosan élete is
meretlen utolsó két esztendejére korlátozódott. Ezért nem tekintem 
célomnak, tanulmányom teijedelme sem teszi lehetővé, hogy 1543 
előtt megjelent műveit ebből a szempontból részletesen elemezzem. 
Csupán néhány megjegyzést kívánok hozzáfűzni az e témakörben 
megjelent művekhez. Ezek pontos kritikai elemzés nélkül tudomásul 
vették a hagyományt, hogy kellett lennie Dévai életében egy olyan 
szakasznak, amikor helvét irányba hajolt és helvét tanítást hirdetett. 
Ezt megdönthetetlen igazságnak elfogadva, minden módon igyekez
tek Dévai tanításából már 1543 előtt helvét vonásokat kihámozni. E 
törekvésben elsősorban Melanchthont igyekeztek még Luther életé
ben olyan színben feltüntetni, mintha kettőjük közt lényeges ellentét 
lett volna: Luther radikálisan szakított a helvét tanítással, Melanch- 
thon titokban közeledett ahhoz. Másodsorban Dévai tanításának 
elemzésénél nem Luther műveit vették alapul, hanem egyes olyan ap
ró részleteket igyekeztek hangsúlyozni, amelyekről alaposabb vizsgá
lat során kiderül, hogy mind Luthernél, mind a helvéteknél megtalál
hatók. Döntő hivatkozási és összehasonlítási alap volt az 1536-ban 
megkötött Wittenbergi konkordia, annak ellenére, hogy abban Bu- 
cer éppen a lutheri tanításnak tett végsőkig menő engedményeket, s 
éppen ezért a helvét teológusok azt fokozatosan teljes mértékben el
vetették.

A vizsgálódásban azonban éppen a választó tanokat csaknem mel
lőzték, vagy azokról újra és újra meg kellett állapítani, hogy Dévai a 
lutheri tanítást követte, sőt ahol Luther és Melanchthon megfogalma
zásában árnyalati különbség mutatkozott, Dévai Luther fogalmazását 
követte.73

Döntően megváltozott a helyzet, a vizsgálódás iránya, amikor fel-
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fedezték az 1544. évi Váradi tételeket. A kutatók két kérdéssel kerül
tek szembe: Dévai volt-e szerzője a tételeknek, s kimutatható-e belő
lük a reformátornak helvét irányba hajlása?

A tételeket Hörk József (1848—1910) eperjesi teológiai tanár találta 
meg és adta ki magyar fordításban 1880-ban, az eperjesi városi levél
tárban levő irat alapján.74

A tételek értékelését először Zoványi Jenő kísérelte meg. Helyes
bítette Hörk fordítását, s a Váradi tételeket a katolikusokkal való dis
putádéként értékelte. „Puszta sejtelem és találgatás” alapján utal Dé
vai szerzőségének lehetőségére, hiszen közismert, hogy Dévai ebben 
az időben a Tiszántúlon apostolkodott, „vagy pedig már állítólagos és 
nem is lehetetlen debreceni papságában”. Feltevése szerint a Dévai ál
tal összeállított tételekben „az úrvacsora kérdésében egy egészen önál
ló, sem nem Luthertől, sem nem Zwinglitől, sem nem Melanchthon- 
tól, sem nem Calvinustól vett, hanem valamennyitől eltérő nézetet 
nyilvánított a tételek szerzője... a tételekben képviselt felfogás köze
lebb áll a Zwingliéhez és társaiéhoz, mint a Lutheréhez és a „lutherá- 
nuskodó” Calvinuséhoz vagy Melanchthonéhoz... Könnyen lehetsé
ges tehát, hogy a Dévai tollából eredtek ezek a vitatételek, s nem egy 
helyen valóban találhatunk is bennök a Dévai által máshol nyilvání
tott nézeteivel megegyezőket.

Zoványi az 1921-ben megjelent egyháztörténetében bizonyos 
szempontból óvatosabban, teológiai értékelés tekintetében határo
zottabban nyilatkozik. „Alighanem a Dévai tollából, de ha bárki má
séból is, mindenesetre a helvét iránnyal rokonszenvező és amellvet 
mégis minden irányban független gondolkodásúnak mondható 
egyénéből eredtek azok a tételek, melyek protestáns részről állíttattak 
össze megvitatás végett a Nagyváradra 1544. július 20-ra kitűzött dis
putádéra, mely ott a katolikusokkal volt tartandó. ” Zoványi az úrva
csoráról szóló 22. tételre hivatkozik, azért ezt a tételt szükséges részle
tesen elemezni.76

E tétel így szól: „Az úrvacsorában a kenyér és a bor saját lényegi 
(substantialis) épségükben maradván, általuk a Szentlélek az igével 
hat: a kenyér és bor vételénél nem erőtlen (evanida) jegyek, hanem 
valósággal magának a jegyzettnek, vagyis a Krisztus lelki testének
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(corpus spirituálé) és vérének mutatói (exhibitiva), közlői és kiszol
gáltatói. ”

Zoványi a „substantia” szót „állag”-nak fordítja, megjegyezve, 
liogy „a lényeg szónak az essentia felel meg, s a substantia egészen 
más valami. Ennélfogva a transsubstantiátiónak is egészen rossz kife
jezése az átlényegülés.”77 Bár nyelvészetileg Zoványinak igaza van, a 
teológiai szóhasználatban a substantiát mindmáig „lényeg”-nek for
dították, ezért megmaradunk e kifejezés mellett.

Félreértések elkerülése végett még egy fogalomra kell felhívnunk a 
figyelmet. A görög „pneuma” és a latin „spiritus” szó a magyar teoló
giai terminológiában — kivéve néhány tudományos művet és a protes
táns egyházak egy kis csoportját — „lélek”-ként honosodott meg. Pl. 
„corpus spirituale”=lelki test, „Spiritus Sanctus”=Szentlélek.

Visszatérve Dévai meghatározására, amikor arról szól, hogy „Az 
úrvacsorában a kenyér és bor saját lényegi épségükben marad”, a ka
tolikus „transsubstantiatio” Scholz László megfogalmazása szerint „a 
szentség eldologiasítása” ellen foglal állást./8 Amikor pedig arról szól, 
hogy az úrvacsorában valóban (vere) Krisztus lelki teste (corpus spiri
tuálé) van jelen, a helvét tanítástól határolja el magát.

A „Krisztus lelki teste” kifejezés és annak úrvacsorái jelenléte ellen a 
helvét reformátorok hevesen tiltakoztak. Zwingli írja: „azt vetik elle
nünk: mi Krisztusnak szellemi testét imádjuk és esszük. A legna
gyobb és legjobb Istenre kérünk titeket, mi a Krisztusnak lelki tes
te?... Mire való, kérdem, a kegyes lelkeket az olyan szavakkal gyötör
ni, amelyeket senki sem érthet meg. Az ember ezt: szellemi test, ép
pen úgy érti, mint amikor azt mondod: testi lélek, húsból való ész... 
Hadd beszéljünk világosan: lelkileg eszünk, midőn Istennek kegyel
méből Jézushoz járulunk. Krisztus testét lelkileg enni, jelenthet ez 
mást, mint Krisztusban hinni? Minek koholunk új hazugságokat, 
amelyek semmiképpen sem állhatnak meg?”79

Többen feltételezik, hogy Dévai 1536-ban éppen akkor járt Basel- 
ben, amikor Kálvin Institutióinak első kiadása megjelent, s ennek ha
tására kerültek tanításába kálvini vonások. Az Institutio első kiadásá
ban azonban Kálvin csaknem teljesen Zwingli hatása alatt állt. Azt ír
ja: „Mások, kissé több elmeéllel, abban keresnek kibúvót, hogy az, 
amit a sakramentumokban kapunk, Krisztus megdicsőült és halhatat-
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lan teste. Tehát, mondják, nincs abban semmi képtelenség, hogy 
egyszerre több helyen és mégis térbeliség és alak nélkül van jelen a 
sákramentum színe alatt... De még ha szemet hunyok is e felett a kép
telenség felett, -  csupán arra feleljenek meg nekem: vajon a megdi- 
csőült test nem test-e mégis? Úgy van, mondják, azonban nem térbe
li, nem egy helyhez kötött, nem alakkal bíró és nem mérték alá vetett. 
Igen ám, de ezzel, ha nem is egy szóval, hanem körülírással, voltakép
pen azt mondják róla, hogy -  szellem. Vagy tagadjuk nyíltan testének 
feltámadását, vagy pedig ha feltámadott, ismerjük el róla, hogy test 
volt, amely abban különbözik a szellemtől, hogy térbeli határai van
nak, hogy látható, hogy megtapintható. ”80

Zwingli és Kálvin egyaránt a feltámadt Krisztus testének menny
ben való bezártságát (localis inclusio) tanították. Joggal írja Révész 
Imre: „így nem csoda, hogy az 1537-iki Dévay az 1536-iki Calvintól 
(akinek művével, lehet, a Dietrich Vida közvetítésével, vagy talán ép 
megjelenési helyén, Baselben ismerkedett meg) a lényeges dolgokban 
semmi újat nem tanulhatott.”81 Az 1544. évi Váradi tételek úrvacsorái 
tanítása pedig ugyanaz, mint az 1537. évi munkáiban.

Luther úrvacsorái tanítása kialakításában alapul veszi Pál apostol 
IKor 15,35-44. versét: „Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen test
be öltözve jelennek meg?... Elvettetik érzéki test, feltámad lelki test.” 
(Seminatur corpus animale, sürget corpus spirituálé.) A görög „sóma 
pneumatikon”, a latin „corpus spirituálé” és a német „geistlich 
Fleisch” egyaránt a feltámadt Krisztus testét jelentik. Kátéjában 1538- 
ban Dévai is azt írja: „ne olly testet, vért gondolj, mint mi vagyunk, 
hanem dicsőült testet, mert minemű dicsőült teste lelke most Krisz
tusnak hívén ebbe részesültetünk.”82 Luther szerint az isteni tulajdon
ságok mennybemenetele óta Krisztus testére is érvényesek (commu- 
nicatio idiomatum), így a mindenütt jelenvalóság is (ubiquitas).

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy tanításában Dévai kezdettől 
mindvégig Luthert követte.

Sólyom Jenő 1933-ban megjelent könyvében pontos elemzéssel bi
zonyítja a tételek Dévaitól való származását.83

A „Váradi tételek” kérdésében hatalmas félreértés támadt, amikor 
Miklós Ödön kritika nélkül elfogadta a tételek címének Hörk József 
által közölt téves fordítását: „Tételek azok számára, akik a Krisztus
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evangéliumát prédikálják és akik az apostolok oszlása ünnepét követő 
vasárnapon Váradon vitatkozni fognak.” Ennek alapján Miklós 
Ödön teljesen téves következtetésekre jut. Dévai debreceni lelkész
ként a bihari archidiakonátus szeniora volt, s e tisztében vizsgáztatta a 
felszentelésre jelentkezőket. A nézetével egyetértőket ordinálásra fel
terjesztette a püspöknek, a más véleményen levők ordinációját meg
akadályozta. „A Váradi tételeknek lehetett tehát az a rendeltetése is, 
hogy azok alapján Dévai a lelkészjelöltektől a vizsgát felvegye, ami
nek következtében világos lesz a tételek címe, valamint az a Xylan- 
der-féle adat, amely szerint csak a vele egy nézeten levőket engedte 
pappá lenni.” Miklós utalj. S. Kleinre is, aki Dévait „Senior zu Deb- 
rezin”-né teszi, s megállapítja, hogy e tételeket e minőségében csak 
Dévai írhatta. Pontos elemzéssel mutatja ki, hogy a tételek teljesen 
megegyeznek Dévai korábbi tanításával, s azokban helvét elhajlást ki
mutatni nem lehet.84

Miklós Ödön sok kritikát kapott nézetére később még visszaté
rünk.

Révész Imre Magyar református egyháztörténetében azt írja: „azt 
is bajos föltenni, hogy az 1544 július 20-ra Nagyváradra kitűzött hit
vitára (melynek tényleges megtörténtéről nem tudunk) Dévai fogal
mazta volna meg a ránk maradt tételeket; mert ezeknek a tételeknek tel
jesen lutheri szellemű úrvacsoratani részében semmi legkisebb »media senten- 
tia« nem vehető észre. ”85

Révész Imre dilemmája tehát a következő: ha elfogadnánk Dévait a 
Váradi tételek szerzőjeként, el kellene vetnünk helvét irányba hajtásá
nak hipotézisét. A probléma azonban nem hagyta nyugodni és négy 
évvel Miklós Ödön idézett munkájának megjelenése újra felvetette a 
kérdést: „Dévai Bíró Mátyástól erednek-é az 1544—i tételek?”86 A téte
lek csaknem minden apró részletében helytálló elemzése után sem 
meri levonni a logikus következtetést, mivel Dévai helvét irányba 
hajtására vonatkozóan meg sem kíséreli az ingatag alapokon nyugvó 
hagyományok kritikáját. A Váradi tételekről megállapítja: „Kétségte
len, hogy a tételek egy részében a Dévai ismert és hiteles irataival szo
ros értelem szerinti, olykor szó szerinti megegyezést lehet találni, 
amint már Miklós részletezve is rámutatott... Ezek a tételek ugyanis a 
lutheri reformáció általános eszmekörében mozognak és annak alapvető taní-
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tásait adják elő, legfőképpen a Melanchthon közkeletű fogalmazásaira 
támaszkodva. ”87

Révész külön is, szinte szavankint elemzi a 21—24., sakramentu- 
mokról szóló tételeket. Érdemes letme teljes terjedelmében idézni, 
meg kell azonban elégednünk Révész summázásával: „Ebből a négy 
pontból világos, hogy az 1544-i tételek úrvacsorái tanítása az 1544 előtti 
Dévaiéval teljesen azonos: mindkettő a Wittenbergi Konkordia alapján 
áll s egyik sem hagyja el hajszálnyira sem a luther—melanchthoni vonalat.”

Felveti a kérdést: „Nem döntheti el tehát ez végleg a tételeknek Dé
vaitól eredését? Alighanem eldöntené, ha túltehetnénk magunkat az 
éppen most következő legnagyobb bökkenőn.” Ezután hivatkozik 
Stöckel 1544. február 2-i és Luthernek az epeijesiekhez intézett 1544. 
április 22—i levelére, amelyekről megállapítja, hogy „Ez a két egykorú 
és teljes hitelű okmány nem enged kitérést a következő dilemma elől: 
Vagy az volt még 1544 derekán is a Dévai úrvacsora tani felfogása, 
amely a váradi tételekből kiviláglik — és amellyel, amint láttuk, a Dé
vai ismert és hiteles írásaiban legszorosabb egyezések találhatók - , de 
ebben az esetben nemcsak az epeijesi és epeijesvidéki lutherkövető 
lelkészek misztifikálták a nagy Wittenbergit az egyik addig leghűsé
gesebb magyar tanítványa felől, hanem még maga Stöckel is puszta 
híresztelések alapján teijesztett róla teljesen valótlan dolgot; vagy pe
dig csakugyan igazuk volt az epeijesi és vidéki atyafiaknak, de leg
alábbis igaza volt Stöckelnek -  csakhogy ebben az esetben a már 
helvétirányú vagy a helvét irány felé erősen hajló Dévai semmi esetre 
sem írhatta az 1544-i tételeket. — Magam a dilemma utóbbi ága felé 
hajlok”.88

Révész Imre elősorolja érveit is, amelyek erre a döntésre késztették. 
Ellenkező esetben „keresztény erkölcsi szempontból pálcát kellene 
tömünk keresztyén lelkipásztorok, elsősorban pedig a nagyérdemű 
Stöckel Lénárt bártfai rektor fölött”, másrészt érthetetlen volna, hogy 
„miért és miként rögződött bele mégis az egyes további közelkorú 
adatokra támaszkodó hagyományba oly szívósan annak állítása, 
hogy Dévai Magyarországon egyenesen úttörője volt a helvét 
iránynak”. Ezután felsorolja az általa megbízhatónak tartott forráso
kat: Scultetit, Xylandert, J. S. Kleint, Wagnert. Timon vélekedését a
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szertartásbeli eltérésről jegyzetben elveti, megjegyezve, hogy ilyen 
nézeteltérésről nincs tudomásunk.89

Vissza kell térnünk Miklós Ödön hipotézisére, mivel a könyvét ért 
kritikákra később két tanulmányban is válaszolt: 1952-ben és 1954- 
ben.90 Ezekben Xylander, Schmal, J. S. Klein már ismert közléseire 
hivatkozik, akik szerint Dévai debreceni lelkész, sőt „senior zu Deb- 
rezin” volt. Érvelésének fő alapja azonban a Váradi tételek címének 
Hörk József által történt téves fordítása: „Tételek azok számára, akik 
Krisztus evangéliumát prédikálják...” így valóban úgy hangzik, 
mintha vizsgatételek volnának, azért Miklós újra megerősíti nézetét: 
„Amint én már 1942-ben leszögeztem, hogy az egész vitaanyag, 
amint ezt már megállapítottuk, vizsgatételek, amit a jelölteknek meg
vitatni és nem velük vagy ellenük állást foglalni kellett. Iskolásgya
korlat és nem teológiai differenciák kiélezése volt a céljuk.”91 Két év
vel később ezt úja: „1544-re itt (mj.: a váradi püspökség bihari archi- 
diakonátusságában) lett fratemitási szeniorrá választva mint debrece
ni plébános Dévai Bíró Mátyás, aki a lelkészi vizsgára jelentkező jelöl
teknek a szokásos vizsgatételeket megfogalmazta, ezek a fennmaradt 
váradi tételek. ”92

A két tanulmányban figyelemre méltó Miklós Ödönnek a Dévai 
helvét irányba hajlásáról fokozatosan formálódó nézete. Kételkedik 
az „errores Zwinglii” és a „kriptokálvinizmus” vádjaiban, „amelyek
nek utóbbija legalábbis a 16. század első felére korai, illetve félreértés
re adhat alkalmat. -  Mit értettek e kifejezés alatt (mj.: kriptokálviniz
mus) a későbbi lutheránusok? Nem egyebet, mint amivel Beythét, 
Pilcius Gáspárt stb. vádolgatták, amely szerint a reformáció örve alatt 
nem lutheri, hanem kálvini tanításokat hirdettek. Ezt csinálta volna 
azonban Dévai már 1540 táján, amikor még maga Kálvin sem hirde
tett „kálvini” tanításokat?”93

Két évvel később Miklós még határozottabban foglal állást Dévai 
szakramentáriussága ellen. Dévai 1542. április 16-án Wittenbergből 
levelet írt Epeijes város tanácsának, amelyben ajánlja Bogner Berta
lant. H Miklós szerint Bogner lehetett az, aki túlbuzgóságában a Dé
vairól terjesztett hírekről Luthert tájékoztatta. „Legkevésbé sem gon
dolt arra, hogy kerekedik majd egy másik generáció (Xylander), 
mely rásüti Dévaira az első magyar sakramentárius bélyegét.”95 Eb-
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ben a megállapításban nem az az érdekes, hogy minden alap nélkül 
Bogner nyakába varija a vádat, hanem az, hogy a református Miklós 
Ödön is a szakramentáriusságot Dévaira sütött bélyegként értékeli.

Ezután téljünk rá a Váradi tételek Miklós Ödön szerinti magyaráza
tának tévedéseire. Miklós hipotézise megdől már azzal, ha a latin cí
met pontosan fordítjuk magyarra. A cím: „Propositiones eorum qui 
Evangélium Christi praedicant, quae post ferias divisionis apostolo- 
rum dominica sequenti Waradini disputabuntur. /1544. ” Magyarul 
helyesen: „Azoknak tételei, akik Krisztus evangéliumát prédikálják, 
amelyeket az apostolok oszlása ünnepét követő vasárnap Váradon 
meg fognak vitatni”, vagyis amelyekről disputádét, hitvitát tarta
nak. A tételek éle is a római egyház tanítása ellen irányul. 1544. július 
20-án tehát nem protestáns egyházkormányzati, vagy lelkészavató 
gyűlés volt, hanem az akkor még katolikus váradi káptalan évi frater- 
nitási ülése, amelyre Dévai „disputáim” ment, s célja volt azok meg
győzése és a reformádó számára való megnyerése. Dokumentumok 
hiányában nem beszélhetünk a résztvevőkről, az azonban bizonyos
nak látszik, hogy Dévai társaként jelen volt Serédy Gáspár tállyai pap
ja (nem pedig Perényi Péter pártfogoltja), Szkhárosi Horváth And
rás. Ö  1542-től 1549-ig folyamatosan Tállyán szolgált, énekeit is ott 
írta. 1544-ben azonban Dévaival együtt járhatta meg Váradot, s a dis
putádé alkalmával hangozhatott el a „Kétféle hitről: a Krisztusbéli és 
a pápai foltos hitről” szóló éneke. A versfőkben ugyan ez áll: „Skha- 
rosi Tháljan scripsit stb.”, azonban a két utolsó sor fedi fel szereztetése 
valódi helyét. Ez beleillik Szkhárosi versírói stílusába, semmiképpen 
nem betoldás:

„Ezerötszázban és ím az negyvennégyben,
Váradon ezt szerzék, kele az káptalan szerben.”96

Az ének tartalma is disputádé; védekezés támadásokkal szemben, 
felelet hamis vádakra. E problémák a későbbi vitairodalomnak is té
mái: Luther azt tanítja, hogy „hitből idvözülünk”, tehát nem kell jót 
cselekedni? „Senki nem tilt meg a jó  cselekedésétől, Kit az Isten kíván 
a keresztyénektül. ” A jócselekedet azonban nem „érdem”, hanem a 
„hitnek gyümölcse”. Védekezik a vád ellen, hogy a lutheránusokat
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„Eretnek pikhartnak mind ez világ mondja”. Veszedelmes dolog volt 
abban az időben a „huszitizmus”-nak ez a vádja, védekezni kellett el
lene. Szkhárosi a kétféle hit vitájának célját is meghatározza: „az kettő 
közt választani tudjunk, Az melyik jobbnak tetszik, az mellett marad
junk”.

Tanulmányomban arra a kérdésre is igyekszem feleletet találni, 
hogy Dévai és Szkhárosi milyen célból jártak Váradon. Statileo erdé
lyi püspök 1542. április 8-án bekövetkezett halála után Ferdinánd ki
rály a püspökség javadalmát felső-magyarországi kapitányának, a 
buzgó lutheránus Serédy Gáspárnak adományozta. Serédy váradi 
püspöki javakat is lefoglalt, s Ferdinánd a káptalannal szemben Seré
dy t védelmezte a javak birtoklásában. Serédy nemcsak mohó birtok
szerző, de buzgó térítő is volt a hatalma alá került helyeken. Nyilván 
igyekezett a váradi káptalant is megnyerni a reformációnak, ezért 
küldte oda disputáim Dévait és Szkhárosit. A vita után Szkhárosi 
visszatért Tállyára, Dévai pedig — nem kóborló térítőként, hanem Se
rédy megbízásából és oltalma alatt járta a Tiszántúlt, s eljutott Bras
sóig, Honterhez is.97 Apostolkodását 1543 második felétől 1544-nek 
talán végéig folytathatta.98

Összegezve az eddigieket: a haláláig hű lutheránus Serédy a váradi 
káptalan reformációra térítésére nem küldött volna két különböző, 
akkoriban egymással élesen szembenálló hitvallási irányzatot képvi
selő embert, a lutheránus Szkhárosit és a helvét Dévait.

Dévairól sem feltételezhető „képmutató” magatartás. A lutheri ta
nítást tartalmazó Váradi tételek későbbiek, mint a Dévai elhajlásáról 
szóló híresztelések. Kétségtelen, hogy nem Dévai fordított valami
lyen meggondolásból kétszer is köpönyeget, hanem helvét irányba 
hajlásának híre alapult félreértésen.
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M egoldásra utaló je lek

Miután meddőnek bizonyult Dévai helvét irányba hajlására baseli 
útjának, könyve ottani megjelenésének, debreceni papságának s a ta
nításából kiolvasni kívánt helvét vonások feltételezése, kíséreljük 
meg tisztázni a hamis vádaskodás alapját. Kétségtelenül kellett lennie 
valamiféle félreértésnek vagy rágalmazásnak, s ez egyöntetűen az úr
vacsoratanra vonatkozott, ami Stöckelnek tartalmilag meg nem hatá
rozott s Luthernek kételkedő, mégis a lényegre rátapintó leveléből is 
nyilvánvaló.

Elsősorban fel kell figyelnünk a Matricula Molleriam Buchholz általi 
bejegyzésének megfogalmazására: „...ki hozta be Magyarországra a 
kálvini tant? Nem Stöckel, nem Honter... hanem Dévai, amit Stöckel 
maga beszélt el, és (amit) igazol (azoknak) a magyar egyházaknak a 
rendje, amelyről azt mondják, hogy Dévai tanította (őket).” Sólyom Jenő 
fordításának eredeti mondata így hangzik: „ipsa etiam Hungaricarum 
Ecclesiarum constitutio comprobat, quae per ipsum Devay informare 
dicuntur.

Szükséges két kifejezést pontosítanunk. A „constitutio”-t egyházi 
szóhasználatban célszerűbb „rendtartásinak fordítani, s mivel itt az 
úrvacsoráról van szó, a mondat Dévai úrvacsorái rendtartására vonat
kozik. Logikusan tovább folytatva a közlést, az „informare” szóra ke
vés a „tanította”, megfelelőbb a „megalkotta”, „kiformálta” kifeje
zés.

Eszerint Dévai helvét elhajlásának bizonyítéka az, hogy a régi he
lyett új magyar úrvacsorái rendtartást vezetett be, amely hasonlítha
tott a helvét rendtartáshoz.

Ezt erősíti meg Debreceni Ember Pál: „az emlékezet megőrizte, 
hogy (Dévai) nem ragaszkodott körömszakadtáig a szász hitvallás
hoz, hanem a szent Eucharistia tekintetében inkább a helvét rendszer
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követője volt.” Eredeti latin szövegében: „...memória conservetur, 
quoniam ex eius actis constat, ipsum non mordicus Saxonicae confes- 
sione inhaesisse, séd potius Helveticorum circa sacrum Eucharisdam 
secutum esse systema.” Ember Pál szerint is „cselekedeteiből” tűnt ki, 
hogy az úrvacsora tekintetében a „helvét szisztémát, rendszert” kö
vette.100

A jezsuita Timon Sámuel már egészen pontosan rámutat a megha- 
sonlás okára: „Az újonnan keletkezett lutheránusok eddig (ti. Luther 
1544-ben az eperjesiekhez írt levele idejéig) vitatkoztak a miséről, vajon 
azt mindenestől el kell-e vetni? Bármiképpen meg akarta tartam vala
ki eddig azt a részt, amelyet a római egyház kánonnak nevez, Luther 
saját tekintélyével elvetni rendelte.” Majd így folytatja: „Hevesen ki
kelt Dévai ellen, hogy némely, az övéitől erősen eltérő szertartásokat 
tanít és gyakorol (rítus quosdam a suis valde diversos doceret, exerce- 
retque).”101

Id. Révész Imre is utal Timonra való hivatkozással Dévai szertar
tásbeli gyakorlatára, és a tanításon kívül ebben is felfedezni véli helvét 
irányba hajlását. Szerinte is Luther „felettébb kikéi Dévay ellen, mint 
aki az ő nézeteivel egészen ellenkező szertartásokat tanít és követ... ő 
már a szertartásokra nézve is, éspedig a gyakorlati életben, azaz a kül
ső istentisztelet mezején nyilván ellenkezésbe tette magát Luther
rel...”102

A kor teológiai vitáinak ismeretében nem nehéz ezután eldönteni, 
hogy mi volt Dévainak az a szertartásbeli újítása, amely miatt helvét 
elhajlással vádolták. Vissza kell térnünk arra a két ősforrásra, 
amelynek alapján Dévairól hamis ítéletet alkottak.

Az időben első, de csak később köztudomásra jutott dokumentum 
Leonhard Stöckelnek 1544. február 2-án Révay Ferenchez intézett le
vele, amelyben így ír: „Dévai -  úgy látszik -  valamilyen középnézetet 
vall (médiám quandam sententiam).”103

Elsősorban is azt kell megállapítanunk, hogy Stöckel az általa eddig 
ismert lutheri tanítás és úrvacsorái rendtartás érdekében emeli fel sza
vat. A Dévai által bevezetett új tanítást, vagy gyakorlatot véli „média 
sententiá”-nak, nyilván a helvét tanításhoz és gyakorlathoz való köze
ledésnek, de nem nevezi Dévait sem zwingliánusnak, sem kálvinistá
nak.
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Tisztánlátás érdekében szükséges szólnunk erről az úgynevezett 
„média sententia”-ról. Urvacsorai tanításával és rendjével kapcsolat
ban istentiszteleti rendtartását Luther maga nevezi „mittel bahn”-nak, 
„mittel strasse”-nek, latinul „média via”-nak.1114

Az 1522. március havában A z  úrvacsora mindkét szín alatt vételéről és 
egyéb újításokról írt művében mondja: „helyes, hogy mi a helyes kö- 
zépúton (mittel strassen) maradjunk.”103

1525 januáijában pedig azt írja az írás a mennyei próféták ellen a képek
ről és szentségekről című munkájában: „Mi ellenben a középutat (mittel 
bahn) választjuk, és azt mondjuk: nem ér semmit se a parancsolás, se a 
tiltás, se jobbról, se balról, mi nem vagyunk se pápisták, se karlstad- 
tiak, hanem szabadok és keresztyének, azért a szentséget felemeljük, 
úgy, ahol, akkor, s ameddig az nekünk tetszik, aszerint, amint Isten 
nekünk a szabadságot megadta. ”106

Luther tehát a „középút” alatt nem két irány közti kompromisszu
mot értett, hanem mindkét irány tankényszerétől független keresz
tyén szabadságot, nem kiegyezést, hanem éles ellentétet a kényszerítő 
pápista és a tiltó helvét tanítással szemben.

Az 1529. évi Marbnrgi kollokvium után Oekolampadius és a strass- 
burgi lelkészek, elsősorban Bucer, az egység érdekében kidolgoztak 
egy úrvacsoratant, amelyben a lutheri és helvét tant igyekeztek 
kompromisszumos alapon összeötvözni, meghagyva a helvét tanítás 
több elemét. Ezt nevezték „média sententia”-nak. Oekolampadius 
halála után Bucer fáradozott tovább az egység létrejötte érdekében, s 
1536-ban megszületett a Wittenbergi konkordia, amelynek szövegezé
sében Luther álláspontja diadalmaskodott. Bucsay Mihály írja róla, 
hogy „egyes délnyugati német városok számára a Wittenbergi konkor
dia valóban azzá a híddá lett, amelyen azok a szigorú lutheranizmus- 
hoz visszakanyarodhattak. A helvét reformáció területén azonban bi
zalmatlansággal, sőt heves csalódással tekintettek Bucer egyezmé
nyére. Árulást láttak a masszív-korporális élvezés elfogadásában, és 
bosszankodtak a fogalmazás ravasz ügyeskedései miatt.”107

Stöckel levelében nyilván nem Luther katohkusokkal és helvétek- 
kel egyaránt szemben álló „média via” tanítására, sem a lutheránus 
nézetet elfogadó Wittenbergi konkordiárz, hanem a helvét elemeket is 
tartalmazó Oekolampadius-féle „média sententiá”-ra céloz, amely
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közben tartalmilag megváltozott. Nem a tanításban, hanem a szertar
tásban véltek helvét elemeket felfedezni. A megoldáshoz a kulcsot 
Luthernek 1544. április 21-én kelt levele nyújtja, amelyet az eperjesi és 
szomszédos gyülekezetek lelkipásztoraihoz írt. Fájdalommal értesült 
a törökökről közöltekről, kételkedik abban, hogy Dévai szakramen- 
táriussá lett volna, majd így folytatja: „ez utálatosságnak nálunk a leg
csekélyebb nyoma sem észlelhető vagy látható, kivévén, ha talán az 
ördög valami titkos zugolyban dünnyög róla. ” -  Ezután: „A nép ta
lán abból következteti, hogy mi néhány szomszéd kívánságára az os
tyát immár nem emeljük fel, de ezt mi minden kényszerítő ok nélkül 
tesszük, amennyiben azt kezdettől fogva szabados dolognak tartot
tuk. Nem is azért engedjük meg azt, mintha a szentségről való tanun
kat megtagadtuk volna, ellenkezőleg, más gyülekezeteinknek is meg
engedjük, hogy e részben teljesen szabadon járjanak el, ha hasznos és 
szükséges. Aminthogy a milánói összes gyülekezetek is sem a (mise) 
kánont, sem a felmutatást még ma sem gyakorolják, noha az egész 
római egyház másként cselekszik, és botrányról szó sincs. Éppen 
azért álljatok meg szilárdan és legyetek bizonyosak afelől, hogy én, 
hacsak az Isten eszemet teljesen el nem veszi, soha egyet nem értek a 
szentség ellenségeivel, vagy hogy ily utálatosságról lehessen szó a rám 
bízott egyházban. Ha pedig, amitől Isten óvjon, másként cseleked
ném, bátran mondhatjátok, hogy bolond vagy kárhozott vagyok. Az 
Ördög az, aki mivel tudja, hogy engem nyilván legyőzni nem lehet, 
titkos kígyósziszegéssel, ahogy csak kitelik tőle, rejtekhelyeken gya- 
láz és az igazság beszédét nevem alatt rondítja be. Azért annyi hitvallá
som után még egy újat kell kiadnom, amit hamarosan meg is teszek. 
-  Fülöp úrról semmi gonoszt nem gondolok, sem senkiről a mieink 
közül, mert mint mondtam, nyilvánosan meg sem mukkanhat a Sá
tán.”108

Sólyom Jenő felveti a problémát, hogy „Luther és Dévai meggya- 
núsításának egyidejűsége kétségtelen, párhuzamossága — az indítékok 
szempontjából — feltételezhető, a tisztázódása azonban nem azonosít
ható.”109

Sólyom Jenő kérdésfelvetésének irányában elindulva, rátalálunk a 
megoldásra. Abban az időben az egyik legélesebb teológiai vita az ele- 
vació kérdésében folyt, amelyre azonban később az egyháztörténet-
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írók nem fordítottak kellő figyelmet. Pedig ez késztette Luthert arra, 
hogy elhatárolja magát az 1529. évi Marburgi kollokvium és az 1536. 
évi Wittenbergi konkordátum egységet célzó határozataitól, amelyeket 
először a helvét irány követői támadtak a legélesebben, annak szor
galmazóját és elfogadóját, Bucert még árulással is vádolva. Luther 
kezdetben még csak tűrt és védekezett, de 1544-ben kénytelen volt 
egy tanítását tisztázó, rágalmazásokat visszautasító, támadásokat ki
védő irattal, a Kurzes Bekenntnis vöm Heiligen Sacrament írásával vála
szolni ellenfeleinek.110
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A z eleváció  körüli harc

Hosszú időn át még kiváló teológusok is úgy vélekedtek, hogy a 
reformáció elsősorban „tanmozgalom”-ként jelentkezett, s Luther 
„liturgiailag érdektelen volt”. Vajta Vilmos Luther istentiszteleti teo
lógiájáról írt kiváló művében rámutat, hogy a keresztyén istentiszte
let története bensőséges összefüggést mutat a tanítás fejlődésével. Az 
istentiszteletben nemcsak a hitvallási különbözőségek tükröződnek, 
hanem az egyes konfessziókon belüli eltérések is megmutatkoznak. 
Luther számára a középkori mise reformja szükségszerűségként je
lentkezett, s teológiájának középpontjába tartozott.111 Czeglédy Sán
dor -  Vajtára is hivatkozva -  bizonyítja, hogy Zwingli, Buliinger és 
Melius teológiáját is döntő módon határozta meg a „cultus Dei ve- 
rus”.112 Luther élete utolsó szakaszában írt kemény hangú vitairatát, a 
Kurzes Bekenntnis vöm heiligen Sacrament-et is általában úrvacsorái 
„tanvita”-ként értékelik, pedig az valójában a lutheri istentiszteleti 
rendtartás érdekében hamis vádaskodásokat visszautasító, védekező 
írás. Luther — mint ebben a munkájában is íija — nem kívánta felboríta
ni a Wittenbergi konkordátumot, de kénytelen volt magát védeni a 
helvét irányba hajlás vádja alól, s felelni a Konkordátum megszegői
nek. Luthert az eleváció elhagyása miatt vádolták helvét irányba haj- 
lással. A reformátort az is elkeserítette, hogy a példáját követőket 
ugyanezzel vádolták. Az eleváció kérdésében a lutheránus gyülekeze
tekben és lelkipásztorok között is bizonytalanság és nézeteltérés tá
madt. Mivel egyháztörténetírásunkban ez a szempont szinte elsik
kadt, kénytelenek vagyunk rá részletesen kitérni.
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A z eleváció , Ú rfelm utatás a katolikus m isében

A „kánon”, „Canon Missae” a mise állandó része, s két szakaszra 
oszlik: 1. az átlényegülés (transsubstantiatio) kánonja (canon consec- 
rationis) és 2. az áldozás kánonja (canon communionis). A szereztetési 
igék elmondása közben (consecratio) megtörtént az átlényegülés, 
amelyet csengettyűhang jelzett. A pap a corporaléra helyezett ostyát 
és kelyhet meghajtott térddel imádta. Az ostya felmutatását (eleváció) 
szintén csengetés jelezte, imádásra intve a népet, mely a kehely meg- 
áldásáig leborulva maradt. Ostyát és kelyhet ezután Istennek „áldoz
ták”.

„Az imádásra felmutatott szentostya iránt a nép a középkorban 
nagy tiszteletet tanúsított. A XIII—XIV. század nagy szónokai (pl. 
Berthold von Regensburg, fl272.) megható oktatásokat adtak az 
Úrfelmutatásról. Meggyőző erővel fejtegették, mily nagy hatása van 
az eucharisztikus szentostya meglátásának, megpillantásának az em
beri lélekre. Franz, a középkori liturgia egyik legkiválóbb kutatója 
említi, hogy a szentostya iránt megnyilvánuló tisztelemek néhol ba
bonás kinövései is voltak. így egy XV. századbeli író szerint, aki a 
szentostyát megpillantotta, annak a napi élelme biztosítva volt, köny- 
nyelmű szavak és hamis eskük megbocsáttatnak neki, szeme világát 
veszély nem fenyegette, hirtelen nem halt meg, vagy ha a hirtelen ha
lál szentségek nélkül el is ragadta, Isten előtt úgy jelenik meg, mint aki 
a szent útravalóban részesült.”113
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Luther tanítása az elevációról

Bevezetőül megjegyzem, hogy Lutherről -  többek közt hazánkban 
is — a harcias, radikális reformátor képe él a köztudatban, sőt tudomá
nyos irodalmunkban is. Jellemző erre az, hogy Luther műveinek a 
Luther Társaság kiadásában megjelent hat kötete vitairatait közli ma
gyar fordításban, s ezek közül is kimaradtak döntő fontosságú művei, 
pl. a De servo arbitrio. Az evangélium örömüzenetét hirdető, vigaszta
ló, építő írásaiból csak egy-kettő jelent meg más kiadásban, írásma
gyarázati munkáit pedig teljesen nélkülözzük, s ugyanúgy -  jelen tár
gyunkat tekintve -  az istentisztelet fokozatos reformjára vonatkozó 
műveit is. Emiatt el is sikkad a reformátor Luther arcvonásainak 
egyik legjellemzőbbje, mégpedig az, hogy számára minden „tan”-nál 
fontosabb volt az ember, s ezek közül is a „gyöngék” irányában tanú
sított pedagógiai, megmentésüket célzó szeretet. Luthernek az elevá
cióról szóló tanításában és ezzel kapcsolatos gyakorlatában is e szem
pont figyelembevételével kapunk világos képet.

A z  egyház babiloni fogságáról szóló alapvető reformátori művében 
1520-ban a misét veti alá alapos kritikának: „arról sem lehet szó, hogy 
a misét áldozatnak tartsuk, mert az ígéretet vesszük, az áldozatot pe
dig adjuk...”114

Az elevádó tartalmilag áldozati motívum, azonban éppen nagy 
népszerűsége miatt megbotránkoztatás nélkül nehezebb volt kikü
szöbölni, mint például egyes, a pap által mondott offertóriumi imád
ságot. Ezért Luther a „gyengék miatt” megtartotta, de olyan értelme
zéssel és tanítással, amely a híveket helyes meggyőződésre vezetheti: 
..-•■a pap, mialatt a kenyeret és bort megáldotta, a kenyeret magasra 
emeli, amivel nem azt akaija jelezni, hogy Istennek akar valamit ál
dozni... (hanem)... intés az nekünk, hogy ama testamentumba való 
hitre indíttassunk, melyet Krisztus szavaival előad és közöl... Mert a
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papnak az a hivatása, hogy a felemelés (eleváció) e szokása által ben
nünk hitet keltsen, egyszersmind füleinknek is minél világosabban és 
tisztább hangon hirdetné az igét vagy testamentumot, mégpedig 
minden népnek a maga nyelvén.”115

Az eleváció kérdésében az első súlyos vihar 1520-1521-ben tört ki 
Wittenbergben, Luther kényszerű wartburgi tartózkodása idején. 
Karlstadt a pápista maradványok radikális kiirtása címén képeket 
égettetett, oltárokat rombolt, s eltörölte a misét, az elevációval 
együtt. Luther váratlanul hazatért és helyreállította a felbolydult ren
det. Karlstadt azonban nem nyugodott, Orlamündébe távozott, s ott 
folytatta purifikációs munkáját, adta ki iratait Luther ellen, kapcsolat
ban állva Thomas Münzerrel, a zwickaui prófétával is. Luther több
ször is közbenjárt érdekében a fejedelemnél, Karlstadt azonban to
vábbra is rágalmazta, írásaiban is támadta, azért Luther 1525 januárjá
ban kiadta ellene és társai ellen írás a mennyei próféták ellen a képekről és 
szentségekről című művét.116

Luther hosszan ír ebben az elevációról, s megindokolja, hogy nem 
lehet törvényt csinálni abból, amit Krisztus igéje szabadságban ha
gyott: „...aki erőlteti, hogy a szentséget fel ne emeljük, amint Karl
stadt doktor teszi, és ekként kényszerű törvénnyel terheli a lelkeket, 
amit pedig egyedül Isten tehet meg, az pogány; aki pedig felemeli, 
vagy nem emeli fel azt szabad lelkiismeretből, amint neki tetszik, az 
keresztyén, és ezt az a hit cselekszi, amely egyedül tesz keresztyének
ké minden cselekedet nélkül.” „A pápa megrontja a szabadságot az
zal, hogy mereven megparancsolja a szentség felemelését... A rabló lélek 
megrontja azzal, hogy a szentség felemelését mereven megtiltja, és 
akaija, hogy ezt parancsnak, szabálynak és törvénynek tekintsük.”117

Mivel az elevációt a tanítás megkülönböztetése jelének tekintette a 
helvét irányzat (Kennzeichen), megtartása miatt Luthert pápistaság- 
gal vádolta, de Luther inkább vállalta ezt a mindenki számára nyilván
valóan hamis vádat, mint a rajongókkal való egyetértés látszatát. 
Ezért írja: „És bárha én feltettem, hogy a felemeléssel (elevációval) is 
felhagyok, immár azt mégsem teszem, csak azért is dacolva még egy 
ideig a rajongó lélekkel, mert ez azt meg akaija tiltani és bűn számba 
venni és minket a szabadságtól eltéríteni.”118

Luther, aki lépésről lépésre fokozatosan formálta, alakította a he-
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lyes istentiszteleti rendet, az 1526-ban kiadott Deutsche Messe und Ord- 
nung des Qottesdiensts című útmutató művében is meghagyta az elevá- 
ciót. „A felemelést (eleváció) nem szándékozom eltörölni, hanem 
megtartani, miután az a német Sanctus-szal igen jól összeillik, a Krisz
tusnak azt a parancsát, hogy Őrá emlékezzünk, jelképezi.” Meg is 
magyarázza az eleváció helyes értelmét. Ez a jelképes felmutatás nem 
jelenti azt, hogy Krisztus testi szemeinkkel láthatóvá válik. Hitben fog
juk fel, nem látjuk, hogy Krisztus a keresztfán érettünk áldozta fel ma
gát.119
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A z eleváció  eltörlése W ittenbergben  
és N üm b ergben

A problémát abban a két városban vizsgáljuk, amelyekben 
1541—1543 között Dévai Mátyás tartózkodott. Már 1536-1537. évi 
kint tartózkodása idején heves vita folyt az eleváció megtartása vagy 
elvetése kérdésében Nürnbergben. Veit Dietrich az 1533. évi Branden- 
burg-Nümbergische Kirchenordnung-ba az eleváció lutheri értelmezését 
építette be: „Krisztus azt mondta: vegyétek és egyétek, s nem azt, 
hogy jöjjetek és lássátok.” Achatius Parsberger azonban, a szent Ae- 
gidius templom prédikátora a gyülekezet viselkedéséről azt tapasztal
ta, hogy az elevációt áldozatnak tartják, és a szentséget imádják. Ezért 
1537. december 21-én tartott prédikációjában azt hirdette: „az ostya 
felemelése istentelen és ördögi, hogyha az ember imádja”, s meg is 
szüntette az elevációt. A tanács kötelezte Parsbergert prédikációjának 
bemutatására és jelentés benyújtását véleményéről. A lelkészek jóvá
hagyásával Osiander és Dietrich Melanchthonhoz fordultak taná
csért. Ó 1538. február 13-án válaszolt, s megírta, hogy ha Parsberger 
Krisztus testének valóságos jelenlétét vallja, az elevációt meg kell tar
tania, ha elveti, Zwingli dogmáját követi, s akkor a nürnbergiek nem 
fogják tisztében megtűrni. A lelkészek és a tanács Parsbergert döntés 
elé állították, s ő az eleváció megtartását határozta.

Időközben más német városokban és Wittenbergben is meggyő
ződtek arról, hogy a pápista értelmezést a legszebb magyarázatokkal 
sem sikerült kiküszöbölni, s sorban kezdték elhagyni az elevációt. 
Veit Dietrich, a wittenbergi példát követve, az elevációt 1543. de
cember 21-től minden nehézség nélkül megszüntette Nümbergben, 
azzal a megokolással, hogy a közvélemény és a nép azt még mindig 
Istennek hozott áldozatnak tekinti. Erről értesítette Melanchthont, 
aki válaszában helyeselte Dietrich elhatározását, de megjegyezte,
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hogy ha korábban kérdezte volna őt, vonakodott volna tanácsot adni. 
Most azonban jó, hogy megtörtént.1193

Előzőleg ugyanis Wittenbergben is felhagytak az elevádóval. Lu
therhez sokfelől érkezett a kérés, hogy szüntesse be az elevációt. A 
reformátor ennek kettős problémáját látta. Egyrészt tapasztalta, hogy 
a pápista értelmezést nem sikerült megszüntetnie, másrészt tudta, 
hogy a helvét irány az eleváció elhagyását a hitvallási hovatartozás is
mertetőjelének (Kennzeichen) tekinti. Ezért egy sor levelet írt, mie
lőtt döntésre határozta el magát: 1542. június 26-án Georg von An- 
halthoz, 1542. november 1-jén Leonhard Beyerhez, 1543. január 6-án 
Georg Brück kancellárhoz.120

Az eleváció eltörlésének tényét 1543. február 17-én jelentette Alb
recht von Preussennek.121

Leveleiben Luther fenntartotta magának azt a jogot, hogy az elevá
ciót újból bevezesse, ha annak elhagyása eretnekség vádját vonja ma
ga után, ami valóban így is történt.

Amíg Luther megtartotta az elevációt, pápizmussal, amikor meg
szüntette, a helvét iránynak tett engedménnyel vádolták.

Luther eleinte csak védekezett, levelezett, majd amikor a vádasko
dások nem szűntek meg, 1544-ben kiadta Kurzes Bekenntnis vöm heili- 
gen Sacrament (Kis hitvallás az úrvacsoráról) című művét.122

„...a rajongók azzal dicsekednek — hja —, mintha én velük egyetér
tenék... (437) ...Azért... bárki arról értesülne vagy beszélne, hogy én 
a rajongókkal tartok, és e dologban velük egyetértek, azt az Isten sze
relmére kérem, semmi esetre se higgye el... (440). Úgy hallom, azt 
mondják, hogy némelyeket az indít annak feltételezésére, hogy mi a 
rajongókkal egyek vagyunk, hogy mi templomainkban az elevációt 
mellőzzük, s ezzel beismerjük, hogy Krisztus teste és vére nincs jelen 
a szentségben, sem nem élvezik azt szájjal.” 20 vagy 22 évvel ezelőtt 
„...nagyon is hajlandó voltam arra, hogy az elevációt megszüntessem 
a pápisták miatt, akik azt általuk Istennek hozott áldozatnak és csele
kedetnek tartották... Ámde mivel abban az időben a mi tanunk új és 
rendkívül megbotránkoztató volt az egész világon, tapintatosan kel
lett eljárnunk, és a gyengék miatt sokat kellett engednem, amit utóbb 
nem cselekedtem; meghagytam tehát az elevációt, mert annak mégis
csak lehet jó  értelmezése, (amint ezt a babiloni fogságról szóló
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könyvecskémben megírtam) ...A felemelés vagy felmutatás nem az 
áldozat jele (amint a pápisták mókáznak) Isten irányában, hanem intés 
az emberek irányában, hogy ők hitre gerjesztessenek... dr. Karlstadt a 
maga mennyei prófétáival... könyvet adott ki ellenünk... Ezt a fel
mutatást ő áldozatnak minősítette. Mikor aztán én ezt az eszeveszett 
lelket ok nélkül ellenünk dühöngeni láttam, úgy, hogy bűnünkké 
akarta tenni, s hozzá utálatos bűnné azt, ami pedig nem volt bűn, nem 
is lehetett, elszántam magam és megtartottam az elevációt... amit pe
dig hajlandó voltam elejteni a pápistákkal szemben... Ez oknál fogva 
maradt meg nálunk az eleváció. Mert ami szabados dolog, vagyis 
nincs sem megparancsolva, sem megtiltva, abban sem vétkezni, sem 
érdemet szerezni nem lehet, annak hatalmunkban kell állnia, mint 
olyannak, ami eszünk alá van vetve... e részben szabad urak akarunk 
lenni, nem szolgák... Egyetlen ok, hogy mi a felmutatást mellőzzük: 
minthogy az egyháznak csaknem nagyobb része már jóval előbb ab
bahagyta a felmutatást, tehát mi is ehhez akartuk magunkat tartani, és 
nem akartunk külön eljárást követni olyan dologban, ami magában 
véve szabados és a lelkiismeret veszedelme nélkül megtartható, vagy 
mellőzhető... ” (460-463)

Dévai 1541—1543-ban akkor járt Wittenbergben és Nümbergben, 
amikor folyt a teológiai vita, és az elevációt megszüntették.



A  D éva i által L uthertől h o zo tt  
„breve scrip tum ”

A Wittenbergből 1543 nyarán hazatérő Dévai magával hozta Lut
hernek egy iratát. Erről Stöckelnek Révay Ferenchez 1543. június 30- 
án kelt leveléből értesülünk: „A mi Déváink Wittenbergből magával 
hozta Márton doktor valamiféle rövid írását (breve scriptum), amelyről 
úgy értesültem, hogy Nagyságodnál van.”123

A sokféle találgatást kiváltó iratról egyöntetű volt a vélekedés, 
hogy az Luthernek az úrvacsoráról kapcsolatos nézetét tartalmazta. 
Zoványi Jenő igen bonyolult, s Dévai jellemét nem éppen csorba nél
kül hagyó magyarázatot ad: Dévai „kétségen kívül hosszas tépelődés 
és alapos megfontolás után odahagyva eddigi luther-melanchthoni, 
inkább lutheri, mint melanchthoni álláspontját, határozottan a helvét 
irányhoz csatlakozott”. Németországi tartózkodása idején megis
merte a kort mozgató különböző nézeteket. „Valószínű, hogy már 
akkor tisztában lehetett az úrvacsoráról ápolt meggyőződésében be
állott változással, amikor hazafelé utaztában Wittenbergen keresz
tüljőve, Luther személyesen adta át neki valamelyik ebben a tárgy
ban írt dolgozatát. De ez legfeljebb annyi hatással volt rá, hogy 
egyelőre, míg annak érveivel is megismerkedhetik, elhallgatta Lut
her előtt újabb állásfoglalását. Ám idehaza egyáltalában nem tit
kolta.”124

Ritoókné Szalay Ágnes pontosan leírja a kérdéses irat keletkezé
sének körülményeit, s ez röviden összefoglalva a következő: Az 1540- 
es évek elején nézeteltérés támadt az úrvacsora kérdésében, s Luther
től kértek tájékoztatást. „Luther betegségére hivatkozva húzta-ha- 
lasztotta a választ. A valóság azonban az volt, hogy nem akart újabb 
megoszlás okozója lenni. Tudta, hogy nyilatkozatát azonnal lemásol
ják és teijesztik.” A sok sürgetésre mégis megírta válaszlevelét. „A 
teijedelmes levelet csak júniusban keltezte, de részleteiben megfor-
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málta már jóval korábban is. Ezt a kortárs levelezésekből tudjuk, ahol 
az ügyet sokszor érintették. Talán egy ilyen korábbi változatot kap
hatott tőle Dévai is. Egy későbbi levélből az is kiderül, hogy ezt az 
irományt, amely az úrvacsoráról szólt, közben itthon már másolgat- 
ták.”125

A körülményeknek ez a leírása már könnyen hozzásegít, hogy 
meghatározzuk a kérdéses irat tartalmát, és feleljünk a problémára: 
Mi volt az oka annak, hogy Luther kényszerült egy újabb úrvacsorái 
írás kiadására? Tanítását már sokszor kifejtette, ha nem merült volna 
fel valamiféle újabb szempont, elég lett volna ezekhez utasítani a kér- 
dezősködőt. A bizonytalanságot támasztó s vádaskodást szülő új 
elem tanításában az eleváció elhagyása volt. Luther valóban nehezen 
szánta rá magát az írásra. Sokáig reménykedett az egyházak egységé
ben, amelynek nem akart megrontója lenni, mint halogatva megje
lent művében írja. Az is megfelel a valóságnak -  amiről Ritoókné szól 
—, hogy Luther már korábban formálta válaszát, s Dévai egy korábbi 
megfogalmazását hozta haza. Maga a védőirat 1544-ben jelent meg 
Kurzes Bekenntnis vöm heiligen Sakrament címen, amint már szóltunk 
róla. Az sem lehet véletlen mozzanat, hogy a német nyelven megje
lent Kurzes Bekenntnis hazánkba hozott latin megfogalmazását „breve 
scriptum” néven említették.

Mi volt a szándéka Luthernek és a célja Dévainak, hogy ezt a „rövid 
irat”-ot Magyarországba küldje, illetve hozza? És mi indította az állí
tólag helvét irányba hajló Dévait, hogy Luthernek ezt a kemény han
gú hitvallását elhallgatás helyett teqessze, alighanem Brassóig is elví
ve? Erre csak egyetlen lehetséges felelet van: az eleváció eltörlése miatt 
a helvét irányba hajlás vádjától védekeznie kellett, s igazolni Dévait és 
mindazokat, akik az újítást az istentiszteletben bevezették. Például 
csupán Honterre hivatkozunk.

Honter Luther oktatási programja alapján fokozatosan bázist te
remtett a reformációnak.126 1542. április 8-án Statileo gyulafehérvári 
püspök elhunyt, s mivel az érseket többnyire ő képviselte, az eszter
gomi érsek jurisdikciója alá tartozó brassói és nagyszebeni káptalan 
valójában fő nélkül maradt. Az ugyancsak 1542-ben külön szervezke
dett állam is önállóságra tett szert. Ezt a lehetőséget kihasználva Hon
ter, megkezdte a már eltelj edt lutheri reformációra tértek megszerve-
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zését. Az egyházak megreformálásának tervét 1542 szeptemberében a 
brassói káptalani zsinat elé terjesztette, s azt el is fogadták.127 1543-ban 
megjelentette a Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis protiin- 
ciae című művét.128 Ebben már figyelembe vette Luther 1543. év ele
jén bevezetett reformjait. Forrásaiul jelöli meg a wittenbergi „Kirchen- 
ordnung”-ot, a németországi elődöket, a reformátori iratokat, híres 
városok példáit, tanult férfiak írásait. Az elevációt elvetette. A „De 
missa publica” című részben írja le az úrvacsora szertartását. Ebben 
erőteljesen érvényesíti az anyanyelv jogait, s megtilt „némely babo
nás taglejtéseket” (gesticulationes). A lelkész a katolikus misében szo
kásos fáklyás világítás és csengettyűszó nélkül járuljon az oltár elé, 
mert ezek csak bálványimádáshoz vezetnének. A beteg ne higgye, 
hogy az ostyára való tekintés használ neki. Ha már nem tud úrvacso
rát venni, ne nyújtsák neki a kenyeret és a bort, hanem Isten igéjével 
vigasztalják és a hitben erősítsék. A megmaradt részecskéket megő
rizni és tisztelni babonaság. Az ige és ajegyek együtt teszik a szentsé
get. Krisztus azt mondta: vegyétek és egyétek stb., nem pedig: emel
jétek fel és zárjátok el és hordozzátok körbe.129

A brassói káptalan Honter művét elfogadta, de a nagyszebeni káp
talannak, amelynek Matthias Ram ser volt a dékánja (esperese), kéte
lyei voltak, hogy a rendtartás megfelel-e a lutheri tanításnak. Ramser 
félénk természetű volt, s a reformok bevezetésében óvatosságban 
messze túlszárnyalta Luthert is. Bár a reformáció híve volt, az úrva
csorát még 1540-ben is egy szín alatt szolgálta ki.130

Miatta és mások miatt is Honter attól tartott, hogy Wittenbergben 
megrágalmazzák.131 Ezért Honter és Ramser is kiküldték a tervezetet 
véleményezés végett kísérő levéllel együtt Wittenbergbe. Zoványi Je
nő a körülmények egybevágása miatt úgy véli, hogy a wittenbergi 
egyetemre 1543. február 17-én beiratkozott Heltai Gáspárt bízták 
meg a feladattal.132 Luther 1543. szeptember 1-jén kelt levelében vála
szolt: „Nagyon tetszik nekem, hogy ez ilyen tudományosan, tisztán 
és hívő módon van megírva. Azért olvasd ezt a könyvecskét, és a 
brassói egyház szolgáival légy egyetértésben, ők legjobb segítségedre 
lesznek a te egyházad megjavításában. Mert ők könyvecskéjükben 
szorgalmasan követik egyházunk rendjét.” Szeptember 3-án hason
lóképpen ír Ramsemek Melanchthon és Bugenhagen is. Melanch-
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thon azt tanácsolja, hogy kérdezze meg azokat, akik látták a witten
bergi rendtartást, mert szóval többet lehet elmondani, mint írásban. 
Bugenhagen a Honter által alkotott rendet tökéletesen megegyező
nek találta a wittenbergi rendtartással, s dicsérte Isten jóságát, amely 
az itteni egyházaknak kezdettől fogva ilyen tiszta tanítást és rendet 
(Ordnung) adott.133

Ramser számára a tájékoztatás olyan megnyugtató volt, hogy a 
nagyszebeni dekanatusban is fenntartás nélkül bevezette a rendtartást, 
elvetve az elevációt és az egyéni feloldozást. Honter könyve annyira 
tetszett Melanchthonnak, hogy még ugyanabban az esztendőben, 
1543-ban, Wittenbergben újra kiadta, előszót írva hozzá.134

Mindezek ellenére sem szűnhetett meg a helvét irányba hajlás vád
ja, mert kéziratban való terjesztésen kívül 1563 körül Honter kényte
len volt kiadni Luther, Melanchthon és Bugenhagen „Matthiae Ra- 
massi pastori Cibiniensi” intézett jóváhagyó leveleit: Approbatio
refomatiotiis ecclesiae Coronensis ac totivs Barczensis prouinciae... cí- 

135mén.
Ezek után különös, hogy még 1962-ben is Erich Roth „az általános 

felfogással szemben a Honter-féle reformációban helvét elemeket 
igyekezett kimutatni, és a három wittenbergi tekintély jóváhagyását 
az erdélyi helyzet felőli tájékozatlansággal magyarázta”.136

Mindezeket figyelembe véve feltételezhető, hogy Dévai 1544. évi 
brassói útjának egyik indítéka az is lehetett, hogy az új witten
bergi rendtartás miatt a helvét irányba hajlás vádja alól tisztázzák 
mind Luthert, mind magukat, mind az elevációt elvető többi egy
házat.

Ugyanakkor, amikor Honter rendtartása ellen hosszú ideig újra és 
újra felmerült a gyanúsítgatás, hogy az helvét elemeket tartalmaz, a 
Felvidéken, az öt szabad királyi városban hosszabb ideig nem érte vád 
az elevációt elhagyó lelkészeket. Alighanem időközben megismerték 
a Dévai által hozott „breve scriptum”-ot, Luther nyomtatásban is 
megjelent „Rövid hitvallását”. Példaként csupán Sommer János ese
tét említem, aki 1550-1554-ig kassai plébános, ő  Ormándy Demeter 
nemesúrral és Bornemisza Miklós, valójában Bornemisza Péter diák 
segítségével Kassán és környékén erőszakosan teijesztették a lutheri 
reformációt. Emiatt a jászói konvent vizsgálatot tartott, és 1553. de-
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cember 23-án titkos jegyzőkönyvet készítettek. A tanúként kihallga
tott széplaki paróchus azt vallotta, hogy „a kassai koncionator prédi- 
kádójában kijelentette, hogy inkább akaija látni az ördögöt, mint a 
régi keresztyének miseszertartásában a test felmutatását” (elevatio- 
nem corporis). S ha látni sem akarta, tenni sem tette, vagyis mellőzte 
az elevádót. A tiszta lutheri tanításra féltékenyen vigyázó Kassa még
is ragaszkodott prédikátorához, sem Késmárkra, sem Lőcsére nem 
akarta elbocsátani, bár azok is szerették volna megnyerni papjuknak. 
Amikor pedig a kiküldött királyi biztosok vizsgálata elől Epeijesre 
menekült, a város örömmel fogadta, s nem aggodalmaskodott az ele- 
vádó elhagyása miatt, mint tíz évvel előbb, amikor Dévait emiatt vá
dolta be Luther előtt helvét irányba hajlással.137

Zoványi Jenő jelentőséget tulajdonít annak is, hogy a Várnái tételek 
másolata az eperjesi levéltárban maradt ránk, hiszen éppen az eperje
siek panaszolták be Dévait Luthernál. Megkísérelt ennek magyaráza
tát: „Könnyen lehetséges, hogy (Dévai) éppen azért találta célszerű
nek megküldeni hozzájuk e tételeket, hogy újabb állásfoglalása felől is 
hitelesen és közvetlenül legyenek tájékozva, ne csak mendemondák
ból, avagy másod-harmad kézből.”138 Zoványi ezt annak feltételezése 
alapján állítja, hogy szerinte Dévai úrvacsoratana önálló, Lutherétől, 
Melanchthonétól, Zwingliétől és Kálvinétól eltérő. Mivel azonban a 
kritikai elemzés során megállapíthatóvá vált, hogy Dévai tanítása 
megfelel a Lutherének, Zoványi hipotézisét megfordíthatjuk: Dévai, 
amennyiben ő küldte tételeit az eperjesieknek, éppen azt akarta iga
zolni, hogy tanítása nem tér el Lutherétől, hanem éppenséggel követ
te mesterét újabb istentiszteleti reformlépésében. Erre fény derül, ha 
felfigyelünk Dévainak arra a tételére, amelyet az egyháztörténészek a 
tézisek vizsgálata során, Zoványi Jenőt kivéve, mellőztek, pedig a 
megoldásnak ez is egyik kulcsa.

Zoványi a 24. tétel alapján rámutat a probléma lényegére, de Dé
vaira vonatkozóan nem vonja le a megfelelő következtetést. Azt íija: 
„A helvét irány megkülönböztető tanítása és illetőleg eljárása még így 
is szeget ütött a fejébe sokaknak már a negyvenes évek elején, elsősor
ban bizonnyal azokban a helységekben, ahol a pap annak szellemében 
kezdett prédikálgatni. A konzervatívabb gondolkodásúak méltónak 
érezhették azon való felháborodásukat, hogy miután ebben az időben
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már maga Luther sem vonakodott némely újabb reformoknak a szertar
tásokban való életbeléptetésétől és mindinkább előtérbe állította a papis- 
mustól való eltéréseit, mégsem tudtak mellette megállni egyesek, ha
nem újabb és újabb módosításokat akarnak és mernek ejteni a hittéte
leken is, a szertartásokon is. Azonban ez az ellenhatás, melyet számo
saktól és egyelőre talán a nép zöméből is kiválthatott a zwinglianis- 
musnak itt-ott való feltünedezése és elteijedése, nem akadályozhatta 
meg, hogy kivált a külföldet látogató lelkészjelöltek teljes alaposság
gal tisztába igyekezzenek jönni a különféle irányzatokkal. ”139

Zoványi hivatkozik Pesti Macarius József 1544. június 14. és 19. 
között Zürichben kelt levelére, amelyben többek közt azt írja Hein- 
rich Bullingemek: „Azért jöttem ugyanis, hogy a ti egyházaitokat 
meglátogassam, mert ezekről sokan sok mindent fecsegnek össze, 
hogy ti. itt nem végzik helyes módon a Krisztus testének és vérének kiszol
gáltatását... személyesen akartam megismerkedni az úrvacsora helye
sebb értelmével... Tudd meg azonban, hogy nem csupán a magam 
kedvéért terhellek meg evvel a kéréssel, hanem inkább a többi, ha- 
zámbéli egyházban dúló viszályok elsimítása érdekében; a vita ugyan
is erről a tantételről folyik.”140

A „viszályok” emlegetésében tükröződik a Dévai álláspontja által 
kiváltott nézeteltérés, a Stöckelhez eljutott vélekedések, az Epeijes és 
vidéke s bizonyára még több egyház papságának harca és elbizonyta
lanodása.

Dévaira vonatkozóan Zoványi így következtet: a helvét irány tér
foglalása,, csak némely tekintetben, azaz inkább csak a főelv tekinteté
ben történt meg, amennyiben a szertartások egyszerűsítése terén itt 
még mindig nem jutottak el a gyökeres újítás állapotáig. Ezt onnan 
lehet következtetni, hogy ugyané tételek (ti. a Váradi tételek) huszon
negyediké fenntartá az úrvacsora vételekor való térdeplést.”141

E tételben azonban nem a térdeplésen van a hangsúly, hanem az 
eleváció és szentségimádás elvetésén. A térdre borulásnak a szentség- 
imádással szemben csupán helyes magyarázatát adja.

A Váradi tételek 24. pontja a következő: „A szentségek nem imá- 
dandók, mivel Isten nem akaija, hogy őt bármiféle látható dolog ké
pében imádjuk, azért a térdre borulással nem az (úrvacsora) elemeit 
imádjuk, hanem Isten igéjének adjuk meg a tiszteletet.”142
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Ez a tétel Dévai egyetlen korábbi munkájában sem szerepel az úr
vacsora meghatározásában, csak itt, és azután, hogy Luther 1543-ban 
megszüntette az elevációt, mert nem sikerült elválasztania a hozzá fű
ződő szentségimádás jellegétől. Dévai még ugyanebben az évben 
Wittenbergből hazatérve magával hozta Luther „breve scriptum”-át, 
s nyilván ő is elhagyta az elevációt.
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A  valód i D éva i-k ép

Befejezésül két problémára keressük a feleletet. Az első annak kide
rítése, hogy milyen okok miatt terjedt el és maradt meg máig Dévai 
helvét irányba hajtásának híre.

Az ok elsősorban talán Dévai korai halála volt. Luther nyilatkoza
taival s a Kurzes Bekenntnis megjelentetésével tisztázta magát a helvé- 
teknek tett engedmény vádja alól. A meggyanúsítás utáni időből Dé
vaitól csak a Váradi tételek maradtak fenn, de a XIX. század végéig 
sem az iratról, sem szerzőjéről nem tudtak, azért az egyháztörténé
szek kezében nem volt más „forrás”, csak Luther és Stöckel levele, 
egy baseli út téves feltételezése s ennek egyre elfogultabb értelmezése.

A másik okot a későbbi orthodox lutheránus németek magyarelle- 
nességében és az elsőbbség érdemének bizonyítási szándékában lát
juk. Ennek kezdeményezője Thomas Faber volt. Stöckelt is vádolták 
a helvét iránynak tett engedménnyel.143 Faber nyilván apósa védel
mére is írta az utána következők számára forrásul szolgáló Stöckel- 
életrajzot. Ebben nem elégedett meg Stöckel igazolásával, hanem fel- 
magasztalására még kegyes csalásoktól sem riadt vissza. Mind az ő, 
mind az őt követők számára hihetetlen volt, hogy a németországi re
formátornak, Luthernek tanítását első reformátorként egy magyar 
hozta be hazánkba. Ezért minden kronológiai rendet figyelmen kívül 
hagyva, Stöckelt és Hontert minősítették első hazai lutheri reformá
tornak, a magyar Dévait pedig csak harmadiknak és helvétnek tudták 
elképzelni. Ugyanígy Faber, érdemeit gyarapítandó, az 1560-ban ké
szült Confessio Pentapolitana szerzését is Stöckelnek tulajdonítja.144

Szerepet játszott Dévai megítélésében a református és evangélikus 
egyházban megvolt felekezeti féltékenység, és ezt a német-magyar 
sovinizmus analógiájára „felekezeti sovinizmus”-nak nevezhetnénk. 
Bornemisza Pétert óriási irodalmi hagyatéka kritikai vizsgálata nél-
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kül, külsőséges jelek alapján helvét reformátornak tekintették, míg 
Schulek Tibor 1939-ben megjelent, kiállításában is kiváló művében ki 
nem mutatta, hogy haláláig Luther hű követője, s hazánkban a lutheri 
reformáció fáradhatatlan munkása volt.143 A helvét reformátorok kö
zé sorolták Huszár Gált, ugyancsak külső jelek alapján, mivel levelet 
írt Bullingemek, s száműzöttként, családja életfeltételeinek biztosítása 
egyetlen lehetőségeként a lutheránusnak megismert, de fokozatosan 
helvétté lett Melius Péter műveit nyomtatta Debrecenben. Kiadás 
alatt levő monográfiámban bizonyítom, hogy ezek ellenére Huszár 
Gál Luther követője volt és haláláig az is maradt.146 Ugyancsak helvét 
irányba tértnek tartották s többnyire tartják ma is Dévai Mátyást, an
nak ellenére, hogy az elfogult német krónika- és egyháztörténetírók 
állításai a kritikai vizsgálat során kiáltóan bizonyíthatatlannak minő
sültek.

Egy közösség önigazolásának természetes megnyilvánulása, hogy 
létét igyekszik minél távolabbi múltba visszavezetni. A reformátorok 
kivétel nélkül tiltakoztak az ellen a vád ellen, hogy ők valami soha 
nem látott és hallott új mozgalmat kezdeményeztek. A reformáció 
egyházait és tanítását folyamatosnak vallották az apostoli keresztyén- 
séggel. Reformátorok fellépését, irányváltoztatásaikat, iskolák fun- 
dációit, intézményes szervezkedések kezdeteit igyekeztek minél ko
rábbi időre antedatálni. Evangélikus egyháztörténészek humanistákat 
igyekeztek lutheránus reformátorokká vagy a lutheri reformáció hí
veivé minősíteni, református egyháztörténetírók lutheránus reformá
torokat sajátítottak ki, a legelsőt, Dévait legalább élete utolsó szaka
szában.

Lutheránusok helvétté minősítetését erőteljesen elősegítette egy 
evolúciós szemléleten alapuló egyháztörténetírás. Ennek id. Révész 
Imre adott pregnáns módon kifejezést: „Ki reformationk történetét a 
forrásokból igyekezett tanulmányozni, kétségen kívül igen számos és 
világos jeleit tapasztalhatta annak, hogy magyar ajkú őseinkre, s ép
pen magára Dévayra is, Melanchthon volt kiváló nagy befolyással. A 
magyar haza reformátiójának kezdetleges forrását, kétségen kívül 
Luther szellemének hatása indította meg, de a forrás a magyar ajkúak
nái tüstént melanchthoni irányzatot vett; majd a helvéták -  Grynaeus, 
Zwingli, Oekolampad -  felé tartott, s mire folyammá nőtt, egyene-
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sen Kálvin szellemét és irányzatát vette fel. Nem egyezik tehát a törté
nelmi igazsággal azok nézete, kik azt hiszik és hirdetik, hogy magyar 
őseink a reformatió kezdetén, évtizedeken keresztül, testestől-lelkes- 
től szigorú lutheránusok voltak...”147

Ennek az evolúciós szemléletnek jellemzője, hogy a magát csúcson 
érző a később jelentkező tanítást már nem volt hajlandó fejlettebbnek 
tekinteni. Az evolúciót saját rendszere kiépítésével megszűntnek tar
totta. A Zoványi által „akadémikus”-nak és „céhbeliek”-nek nevezett 
történetírók ezt a téves szemléletet elvetették, csak népszerűsítő mű
vekben, irodalomtörténetekben és az antitrinitáriusoknál élt tovább.

A másik kérdés, amelyre feleletet keresünk, az, hogy Stöckel és 
Luther levelének téves és elfogult értelmezése alapján Dévai helvét 
irányba hajlásának meséje, hitvallási és soviniszta polemikus érdekből 
történt végleges elferdítése mellett vannak-e arra utaló jelek, hogy 
mindezek a téveszmék tisztázódtak, s a célzatos vádaknak nem min
denki adott hitelt.

Úgy látszik, hogy a Dévai „média sententiá”-járól kósza híreket 
kapott Stöckel később meggyőződött a híresztelések valótlanságáról. 
Akár személyes beszélgetés, akár a Dévai által Wittenbergből hozott 
„breve scriptum”, vagy Luther időközben megjelent „Kurzes Be- 
kenntnis”-ének megismerése alapján alkotott helyes ítéletet arról, 
hogy alaptalan volt Dévai megrágalmazása. Erre utal Bártfáról 1545. 
június 12-én Melanchthonhoz intézett levele. Ebben íija: betegágyá
ban reménykedett, hogy számára is elérkezett az idő, „amikor a jelen 
élet nyomorúságai közül abba a társaságba költözöm, amelyben a mi 
Mátyásunk (Mathiam noster) — mint írod — már jelen van”.148 Stöckel 
már előzőleg, 1543. június 30-án Révay Ferenchez intézett levelében 
is „a mi Dévaink”-ról szól, ugyancsak Révaynak 1544. február 2-án 
írt levelében is Dévait „a mi Mátyásunkénak nevezi.149 E levelekből 
aggályok nélkül következtethetjük, hogy Dévait Melanchthon és 
Stöckel is a lutheránus egyház hívének ismerte és vallotta. Tévedné
nek azok, akik Melanchthonnak ezt a Luther halála előtti levelét, 
1545-ben Dévairól szóló megnyilatkozását Luther háta mögötti csele
kedetnek minősítenék, vagy kísérelnék magyarázni.

Luther is értesülhetett arról, hogy a Dévai elleni vádaskodás alapja 
az eleváció elhagyása volt, ami miatt őt is megvádolták. Nem is gon-
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dőlt vissza rá haraggal vagy nehezteléssel, sőt éppen ő, aki a tanításá
tól elfordulókat soha nem magasztalta, Asztali beszélgetéseiben a már 
elhunyt Dévait példaképpen állítja hallgatói elé: „Igaz keresztyének 
készek a halált és minden szerencsétlenséget az evangéliumért elszen
vedni, de a képmutatók kerülik a keresztet.” Joannes Aurifaber 
(Goldschmidt), aki a beszédet lejegyezte, így ír: „Dr. Luther mondá: 
volt Wittenbergben egy asztaltársa (Tischgánger), Dévai Mátyás ne
vű (Matthias de Vay), egy magyar, aki Luther házában lakott is Wit
tenbergben”, s elbeszéli budai disputádóját „egy pápista pappal”. Mi
vel nem sikerült egymást meggyőzni az igazságról, György barát is
tenítéletnek akarta alávetni őket. Két puskaporos hordót hozatott, 
hogy ráüljenek, s amelyik felrobbantásuk után életben marad, annak 
van igaza. Dévai kész volt életét kockáztatni az igazságért, a másik 
megfutamodott, s ezért a barát megbüntette, Dévainak pedig megen
gedte az evangélium szabad hirdetését. A történet feljegyzése után le
írója megjegyzi: „Ezt mondá dr. Luther M. Eislebenben, 1546-ban, 
kevéssel halála előtt. ”

Ebben az elbeszélésben a hangsúlyt nem arra helyezzük, hogy 
van-e és mennyi benne a történeti igazságelem, hanem arra, hogy 
Luther még 1546-ban is „igaz keresztyéninek jellemezte Dévait, 
nem pedig „képm utatóinak, aki elfordult az igazságtól.150

Telegdi Miklós 1557-ben járt a krakkói egyetemre, s a magyar 
burza anyakönyvébe megjegyzéseket fűzött az előtte ott jártak és be
iratkozottak neve mellé. Dévairól azt írja: „Ez a Mátyás hozta be a lu
theránus pestist Magyarországba, a bűn embere és a kárhozat fia.”131 
Telegdi jól értesült ember volt, s világosan különböztetett a lutherá
nus és a szakramentárius tanítás között. Kálmáncsehit és Székely Ist
vánt szakramentáriusoknak mondja. Egyébként a katolikusok abban 
az időben, amikor az Ágostai Hitvallás követői ellen nehéz volt hiva
talosan eljárni, a törvények is csak a szakramentáriusok és az anabap
tisták elleni eljárást tették lehetővé, előszeretettel minősítettek szakra- 
mentáriusnak lutheránusokat is, hogy alapot teremtsenek üldözésük
re. Telegdi nyilván nem mulasztotta volna el Dévait sem szakramen- 
táriusnak nevezni, akit már előzőleg saját hitfelei is ezzel vádoltak.

Christian Schaeseus (1536-1585) Brassóban és Bártfán tanult, 
majd 1556-ban, egy esztendővel Telegdi előtt, aki a krakkói egyetem-
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re járt, a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve Kolozsvá
rott és szülőföldjén, Meggyesen lelkészkedett. 1563-ban Wittenberg- 
ben gyászbeszédet nyomtattatott Stöckel halálára. 1571-ben ugyanott 
nyomtatta ki Ruinae Pannonicae című költeményét a magyarországi 
reformációról. Jól ismerte a helyeket és a személyeket, akikre hivat
kozva terjesztették Dévai helvét irányba hajlásának hírét. Ennek elle
nére történeti költeményében Dévait „magyar Luther”-nek nevezi, 
nemcsak ő, hanem mint írja, maga a nép tisztelte meg ezzel a kiváló 
jelzővel.152

Schaeseusnak a „nép”-re való hivatkozása nem volt alaptalan, hi
szen Dévairól ének is született. A szöveg elveszett, de oly közismert 
volt, hogy három lutheránus énekeskönyvíró és szerkesztő, Huszár 
Gál 1574-ben, Bornemisza Péter 1582-ben és a bártfai szerkesztő 
1593-ban elegendőnek vélték a csupán dallamára való hivatkozást: 
„Magyar nyelven Mátyás vala a predicator.”153

Ezek után a helytelenül értelmezett források és célzatos hagyomá
nyok kritikai vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy Dévai nem 
csupán élete utolsó két esztendejéig volt, hanem haláláig megmaradt 
magyar Luther-nek.
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Z U S A M M E N F A S S U N G

Matthias Dévai studierte nach seinem Schulunterricht in Buda (Ofen), 
1523-24 an dér Universitát Krakkau. Heimkehrend wirkte er als eifriger 
katholischer Priester, wahrscheinlich Franziskaner. 1529 bezog er die 
Wittenberger Universitát, von hier kehrte er als kámpfender Verkündi- 
ger dér Reformation nachhause. Deswegen musste er in beiden Hálften 
des geteilten Vaterlandes eine nahe 3-jáhrige Gefángnisstrafe erleiden. 
Spáter treffen wir ihn noch zweimal in Wittenberg, Luthers und Me- 
lanchthons Gastfreundschaft geniessend: 1536-37 und 1541—43. Wáh- 
rend dieses Aufenthaltes verweilte er auch in Nümberg als Gast Veit 
Dietrichs. Von seiner dritten Wittenberger Reise heimkommend — erste 
Hálfte des Jahrs 1543, — brachte er Luthers „breve scriptum" vöm 
Abendmahl mit sich. Obwohl diese Schrift zuhause durch Abschriften 
vervielfacht wurde, blieb uns kein einziges Exemplar erhalten.

Nach dieser dritten Reise begann sich von ihm das zu verbreiten, in 
seiner Lehre vöm Abendmahl neige er sich dér helvetischen Richtung 
zu. Den Grund dieses Gerüchtes bildeten zwei, nicht genügenderweisc 
gewertete Briefe. Einer, datiert vöm 2. Feber 1544, des ebenfalls in Wit
tenberg studierenden Leonhard Stöckels von Bártfa (Bardejov), in wel- 
chem er den Palatin-Verweser Franz Révay verstandigt, er habé Nach- 
richt darüber, dass Dévai gewisse „média sententia“ vertrete. Auch die 
Pfarrer von Epeijes (Presov) und Umgebung berichten neben anderen 
davon Luther. Dieser Brief ging verloren, doch aus Luthers Antwort, 
geschrieben am 24. April 1544, ergibt sich, dass auch von ihm und Me- 
lanchthon solche Gerüchte verbreitet wurden. Luther antwortet: er glau- 
be nicht an Dévais Abneigung, auch er selbst ánderte nichts an seiner 
Lehre, sie brauchen sich auch um Melanchthon keine Sorge machen. Bis 
mehr als ein Halbjahrhundert tauchte auch die Anklage gégén Dévai 
nicht mehr auf.
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Ende des Jahrhunderts veröffentlichen die inlándischen ortodox- 
lutherischen, deutschen Chronik- und Geschichtsverfasser Luthers 
Brief, und auf Grund dessen wurde Dévai mit chauvinistischer Vor- 
eingenommenheit als Zwingli- und Karlstadt-Nachfolger, als Kryp- 
tokalvinist dargestellt, gestempelt. Diese wollten nicht einmal zuge
ben, dass es ein Ungar war, dér als erster die Reformation nach Un- 
gam brachte.

Deshalb missachteten sie sogar die kronologische Reihenfolge, 
nannten als die ersten die „zwei Deutschen” und zwar abwechselnd 
Johannes Honter und Leonhard Stöckel.

Diese deutsch-chauvinistische Sicht ergab, dass die ungarisch-refor- 
mierte Kirchengeschichts-Schreibung fást allé Reformátorén unga- 
rischer Nationalitát: Dévai, Gál Huszár, Bornemisza bereitwillig als 
helvetisch qualifizierten, einmal dérén extremen, dann wieder mássi- 
geren Auffassung entsprechend. Erst die „akademisch” reformierten 
und lutherischen Kirchengeschichtsforscher des XX. Jahrhunderts 
begannen das Dévai-Problem mittels historischkritischer Methoden 
zu untersuchen, wie: Jenő Zoványi, Imre Révészjun., Jenő Sólyom.

Nach kritischer Untersuchung dér Dévai-Werke konnte festges- 
tellt werden, dass dieser Reformátor Verkündiger dér lutherischen 
Lehre war, in wichtigen theologischen Fragen er anstatt dér vorsichti- 
gen melanchthonischen Art in deutlicherem, lutherischem Sinn 
schrieb. Demzufolge kam es dann zu jener Stellungnahme, Dévai sei 
blos in den letzten 2 Jahren seines Lebens, nach seiner Rückkehr von 
Wittenberg, anfangs 1543 in die helvetische Richtung eingelenkt.

Da wir aus dieser Zeit von ihm keine konkreten Angaben besassen, 
versuchte mán diese Behauptung mit einer Hypothese zu unterstüt- 
zen und zwar mit jener von einer angeblichen Reise nach Basel, wel- 
che einmal auf die Zeit 1536-37, dann wieder auf eines dér Jahre des 
Aufenthaltes in Wittenberg festgelegt wurde. Die Annahme dér Bas- 
ler-Reise beruht jedoch auf einen Irrtum. Severin Scultéti erwáhnt in 
seinem 1599 erschienenen Werke „Hypomnéma” drei Reformáto
rén, welche die Reformation nach Ungam brachten. Honter und 
Stöckel, welche nach seiner Meinung Luther und Melanchthon in un- 
ser Vaterland „sandte“ und Dévai, „dér bei den Helvetem die falsche 
Lehre in sich sog, zu denen er hinreiste“. Doch Honter studierte nicht



in Wittenberg, sondem Basel. Die dér Luft entnommene Basler-An- 
gabe bezog Sculted irrtümmlich auf Dévai. Deshalb müsste mán fúr 
diese Basler-Reise ein neues Argument suchen.

Dévais Werk „Apológia" erschien in Druck ohne Orts-und Verleger- 
Bezeiclinung, und blieb uns mit einem Melanchthons zu Basel bei Ca- 
tander veröffentlichten Werk in einem Bánd erhalten. Daraus meinte 
mán folgerungsweise, dass Dévais Werk in Basel erschien, obwohl die 
Widmung dazu Veit Dietrich schrieb. Frau Ritoók, géb. Ágnes Szalay 
bewies dagegen mit Hilfe buchdrucktechnischen Untersuchungen, dass 
dér Bánd in dér Druckereiwerkstatt des Nümberger Johann Petreius 
hergestellt wurde. Nur wegen dér heiklen politischen und kirchlichen 
Lage mied mán das Impressum (Nennung des verantwortlichen He- 
rausgebers und dér Druckerei). Diese Tatsáche, aber auch ein, von Frau 
Ritoók identifizierter Dévai- Brief schliessen aus, dass Dévai entweder in 
den Jahren 1536-37, oder 1541—43 in Basel gewesen wáre.

Dér Streit flammte aufs neue auf, als Josef Hörk 1880 die im Archiv 
Eperjes (Presov) gefundenen, sogenannten Thesen von Várad veröf- 
fentlichte. Diese entstanden fúr die am 20. Juli 1544, mit dem Dom- 
kapitel Nagyvárad abhaltender Disputádon. Nach langer Auseinan- 
dersetzung und sachlicher Untersuchung konnte festgestellt werden, 
dér Verfasser dieser Thesen sei Dévai, seine Abendmahlslehre ist rein 
lutherisch. Damit wurde aber auch die Annahme umfállig, Dévai 
hátte sich in den letzten 2 Jahren seines Lebens dér helvetischen Rich- 
tung zugewandt, doch die Frage blieb offen: was konnte wohl die Ur- 
sache und dér Hintergrund dieser falschen Meinung gewesen sein?

Eine Erklárung hiezu fmdet mán, wenn mán die vor Dévais Heim- 
reise — in dér ersten Flálfte des Jahrs 1543 -  in Wittenberg und Nüm - 
berg erfolgte theologische Emeuerung berücksichtigt, den bereits 
erwáhnten Brief Luthers, 24 April 1544 und auch die Eizelheiten die 
von Dévai handelden Mitteilungen, welche námlich bisher nicht mit 
genügender Aufmerksamkeit gewertet wurden.

Luther hatte anfangs „den Schwachen" zuliebe die Elevation 
(Hochhebung dér Hostie nach dér Konsekration) behalten, verwarf 
jedoch dérén katholische Anbetung (adoratio), deutete diese als Zei- 
chen des „Dankes" Gott gegenüber. Die Nachfolger dér helvetischen 
Richtung, welche die Elevation von jeher verwarfen, betrachteten
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dérén Behaltung bzw. Ablehnung als Kennzeichen dér Konfessions- 
Zugehőrigkeit. Auch Luther wurde mit Zugestándnissen zu Gunsten 
dér helvetischen Richtung beschuldigt, als er 1543 im Jánner-Feber, 
zűr Zeit Dévais Aufenthaltes in Wittenberg, dér Elevation vermied 
und auch Veit Dietrich noch in demselben Jahr zu Nümberg dasselbe 
tat. Luther weist in einem an die Epeijeser geschriebenen Brief darauf 
hin, „das Volk könne etwa darauf die Folge ziehen“, Dévai, sowie er 
und Melanchthon hátten ihre Lehre geándert. U m  solches zu demen- 
tieren, sei er gezwungen nach vielen Bekenntnissen noch ein neues 
herauszugeben. Dies erschien auch noch in demselben Jahr unter dem 
Titel: Kurzes Bekenntnis vöm heiligen Sakrament; ein vorheriges 
kurzes Manuscript (breve scriptum) brachte Dévai mit sich. Zuhause 
gab auch er die Elevation auf. Dies bestátigen jene hie und da fallenge- 
lassenen, doch unbeachtet gebliebenen Bemerkungen darüber, Dévai 
hátte an den Gottesdienstordnungen Ánderungen vollzogen. Damit 
hatte er aber Luther nicht verlassen, sondem folgte seinem Meister.

Luther hatte sich durch die Ausgabe seines kurzen Bekenntnisses 
gerechtfertigt. Doch Dévai wurde infoige seines frühen Ablebens 
(erste Hálfte des Jahres 1545) daran gehindert. Ende des Jahrhunderts 
tauchte die Anklage gégén ihn abermals auf, doch gibt es auch Zei- 
chen daftir, dass jene von seinem theolgischen Standpunkte Verunsi- 
cherten noch vor seinem Tód von dér Unbegründung dér Verdáchti- 
gungen überzeugt wurden.

Stöckel und Melanchthon nannten Dévai auch nach seinem Tód in 
ihren Briefen „unsren Matthias“. Luther, dér die von ihm abgewichenen 
nie lobte, hatte in seinen Tischreden kurz vor seinem Tode 1546 Dévai fúr 
Vorbild eines im christlichen Glauben bis zum Mártyrertum treugeblie- 
benen gehalten. Schaesaeus, dér in Brassó, Bártfa und 1556 in Wittenberg 
studierte, galt als guter Kenner dér ungarischen Reformation, von wel- 
cher er 1571 in Wittenberg eine umfangreiche, dichterische Erzáhlung 
schrieb. In dieser nennt er Dévai den „ungarischen Luther" mit dér Be- 
merkung: Das Volk selbst ehrte den Reformátor mit diesem Namen.

Nach kritischer Untersuchung falsch interpretierter Quellén und 
tendenziöser Traditionen, körmén wir feststellen: Dévai blieb nicht 
nur bis zu den letzten 2 Jahren seines Lebens, sondem bis in den Tód 
dér „ungarische Luther”.
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