
A puszták papja, avagy Jeremias Schwartzwalder
esete a protestáns unióval

CSEPREGI ZOLTÁN

Amit a 18. század első felében létrejött dél-dunántúli német evangélikus gyülekezetek kezdeti
éveiről s első papjaik életéről a történeti eddig kutatás megállapított, az voltaképpen egy ember,
Schmidt János (1889–1958) györkönyi lelkész fáradhatatlan anyaggyűjtésén alapul. Ennek
eredményei nemcsak az ő tanulmányaiban jelennekmeg,1 hisz az ő Németországba került, s ma
Ulmban őrzött kéziratait használták fel Spiegel-Schmidt Frigyes,2 Schmidt-Tomka Gusztáv3 és
Szita László4 kutatásaik során.5 A következőkben Schmidt János adatait szeretném néhány
eddig fel nem használt kézirat segítségével kiegészíteni, melyek közül két levelet dolgozatom
végén teljes terjedelemben közlök is.

1722. február 25-én Tolna vármegye közgyűlése a következő határozatot hozta: a varsádi
prédikátor elfogandó és a pécsi vikáriushoz kísérendő, ha azonban részéről bűnügy forogna
fenn, úgy visszaküldendő megbüntetés végett. A vád itt még nem szerepel, egy későbbi ülés
jegyzőkönyvéből tudni, hogy Jeremias Schwartzwalder (1684–1731) varsádi evangélikus és
Mocsay János (1690k–1737) nagydorogi református lelkészeket istenkáromlás vádjával tar-
tóztatták le.6

Mocsay János7 ügyét könnyenmegismerhetjük a pécsi egyházmegye 1722-es vizitációs jegy-
zőkönyveiből.8 Az 1719-es és 1722-es canonica visitatióknak az volt az előzményük, hogy az
1715. évi XXX. tc. létrehozta az ún. pesti vallásügyi bizottságot a kölcsönös sérelmek kivizs-
gálására. Wilhelm Nesselrode gróf pécsi püspök a protestánsokra is kiterjedő egyházlátoga-
tási joga gyakorlásával a pesti bizottságban hozandó határozatokat igyekezett megelőzni, hogy
így idejekorán kész helyzetet teremtsen a vitás kérdésekben.

Bohuss Imre pécsi kanonok 1722. március 1–2-án látogatta meg a kajdacsi plébániához tar-
tozó györkönyi evangélikus és nagydorogi református gyülekezeteket. Mocsay ekkor arra hi-
vatkozott, hogy nem a pécsi megyéspüspök, hanem a kecskeméti református szuperintendens,
Pathai János iurisdictiója alá tartozik, s nem akarta beengedni a nagydorogi imaházba a ka-
nonokot, ám tiltakozása eredménytelen maradt. Ez a bevezető a folytatást is meghatározta: a
keresztségre vonatkozó keresztkérdésekre kellett válaszolnia, majd egy korábbi prédikációját
érintő szóbeszédre: egyszer azt állította volna, hogy Krisztus nem váltott meg mindenkit.9 A
szomszéd falu lutheránus papja, Bárány György (1682–1757) ugyanekkor nem vonta kétségbe
a katolikus egyházi felsőbbség jogosítványait, parókiáját a hálószobáig terjedően megmutatta,
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s nem is volt része kellemetlenkedésben.10 Mocsay blaszfémiájának lényege ezek szerint főleg
nyakassága és a helvét dogmatika radikális képviselete volt.

Jeremias Schwartzwalderről hallgatnak a pécsi vizitációs jegyzőkönyvek, bár az kiderül be-
lőlük, hogy a varsádi egyházlátogatásra már a február 25-i vármegyei gyűlés után, így valószí-
nűleg a lelkész távollétében került sor.11 A varsádi lelkész blaszfémiáját ezért egy másik forrás,
Bárány György történeti feljegyzései segítségével közelítjük meg. Ő úgy tudja, hogy Schwartz-
waldernek két bűne is volt: a reformátusoknak kovászos kenyérrel osztott úrvacsorát, s egy
gyermeket újra megkeresztelt, kit a katolikus pap korábban ugyan már vízzel, ám a szokásos
formula nélkül részesített ebben a szentségben (már megint a keresztség!).12

Ez a közlés elég érdekessé teszi a varsádi lelkész személyét ahhoz, hogy múltjával is megis-
merkedjünk. Többek feltételezésével szemben13 nem a birodalomból, hanemKörmöcbányáról
származott, itt végezte iskoláit és tanult meg anyanyelve mellett magyarul és szlovákul is. 1707-
ben iratkozott be Halléban az egyetemre,14 ahol egy német gyászverse nyomtatásban is meg-
jelent.15 1711-ben August Hermann Francke (1663–1727) segítségével Sziléziában jutott állás-
hoz Johann Christoph Schwedler (1672–1730) pietista lelkész16 mellett. Hazatérve előbb Po-
zsonyban, majd 1718-tól Varsádon tartózkodott a Hessenből érkezett telepesek pásztoraként.
1720-ban ordinálta Daniel Krmann (1663–1740) szuperintendens.17A varsádiak közül ketten
kísérték a hosszú útra: Pozsonyig szekéren, onnan továbbMijavára lovonmentek.18 Ekkormár
kiterjedt körzet várta haza: elhunyt magyarkeszi kollégája, Ján Krmann (1669–1720, a szuper-
intendens öccse) után évekig ezt a gyülekezetet is ellátta, de ő nyitotta ugyanebben az évben a
majosi anyakönyvet, s a következőben már Kismányokot is pásztorolnia kellett.19

1721. szeptember 17-én Schwartzwalder levélben fordult professzorához, Franckéhoz. El-
mesélte, hogy missziói hevületből otthagyta sziléziai állását és hazatért. Először Pozsonyban
próbált álláshoz jutni volt hallei diáktársai segítségével, de ezek a tudóskodás ürügyén csak vi-
lági hívságoknak hódoltak. Innen került Varsád pusztájára hesseni telepesek közé, ahol a kör-
nyezetében három felekezet és három nemzetiség él, ezért a német mellett magyarul és szlo-
vákul is kell prédikálnia. Nagy az ínség, pénzük nincs, s hiány van könyvekben. Kátékat, Új-
szövetségeket és énekeskönyveket kér.20 Francke válasza21 és a könyvcsomag sajnálatos módon
nem jutott el hozzá.

Schwartzwalder újabb levele már Pozsonyban kelt 1723. szeptember 14-én. Ebbenmár nem
szolgálata, hanem távozása körülményeiről számolt be. Hesseni hívei közé reformátusok is ér-
keztek,22 akik arra kérték, hogy kovászos kenyérrel osszon nekik úrvacsorát. ICúkorában Kon-
rad Dieterich23 kátéjából24 azt tanulta, mindegy, hogy az úrvacsorai kenyér búzából, rozsból
vagy kovásszal készül.25Megvizsgálta hitüket, ők minden kérdésére igennel feleltek, ezután to-
vább tanította őket az úrvacsora természetéről, majd sor került a szertartásra, ahol a lutherá-
nusoknak ostyát, a reformátusoknak kenyeret osztott. Ez felháborodást keltett mind katolikus,
mind evangélikus körökben, különösen majosi kollégája, Friedrich Samuel Bertram acsarko-
dott rá. Elfogatása után 7 hétig raboskodott Pécsett, 50 botot kapott, és kiutasították a várme-
gyéből.26

Ez a levél két ponton egészíti ki a Báránynál olvasható adatokat: a Dieterich-féle káté szö-
vegére való hivatkozással és Bertram negatív szerepével.

A citált káté a kor legnépszerűbb tankönyve volt, nemcsak Körmöcbányán használták,
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hanem a legtöbb magyarországi evangélikus középiskolában. Hogy a közvélemény mégsem
értett egyet a varsádi lelkipásztorral, annak az lehetett az oka, hogy ő igencsak kiragadta ösz-
szefüggéséből az idézetet. A szerző itt ugyanis éppen megrója a katolikusokat és a reformátu-
sokat, hogy ezek a búza-, ill. kovászos kenyérhez ragaszkodnak. Dieterich szellemében tehát
Schwartzwaldernek nem engednie kellett volna a reformátusok kérésének, hanemmeggyőzni
őket tévedésükről, ő azonban a kátét idomította a rendkívüli helyzethez és nem fordítva.

Bertram esetében az a Ngyelemreméltó, hogy ő ugyanúgy hallei pietista, mint Schwartz-
walder, s valószínűleg éppen ennek első levele vezette őt Majosra.27 Bél Mátyástól (1684–1749)
tudjuk, hogy hazájából távozni kényszerült,28 ennek oka anyagi körülményeiben is lehetett, hi-
szen nem ő az egyetlen, aki a hallei „szegények egyetemén” végzett tanulmányai után a tolnai
határvidék ínséges gyülekezeteiben jutott csak lelkészi álláshoz. Abban viszont, hogy az iCú
teológust Francke Pozsonyba küldte Bélhez, ő pedig Schwartzwalder mellé Majosra, minden
bizonnyal a varsádi lelkész fent idézett levelének lehetett döntő szerepe („az aratnivaló sok, de
a munkás kevés” – írta levelében Schwartzwalder). A két pietista ellentétét talán eltérő hátte-
rükkel (magyarországi kontra birodalmi) lehet magyarázni. Bertram nemcsak kollégájával
nem fért meg, Bárány György tudósítása szerint saját híveinél is kitelt a becsülete: ugyanebben
az évben kölcsönvett pénzzel majd félévre nyomtalanul eltűnt, visszatérve nem csodálkozha-
tott, hogy állását közben betöltötték.29 Schwartzwalder varsádi utódja, Georg Adam Kolb és
Bertrammajosi utódja, Johann Egerland egyszerre nyerték el Daniel Krmanntól az ordinációt
szeptember 18-án Mijaván.

A Pécsről szabaduló és a vármegyéből kitiltott Schwartzwalder Bárány György esperes meg-
bízásából néhány hónapig előbb éppen Bertram helyettese volt Majoson, majd ideiglenesen
Gyönkönműködött,30 végül Pozsonyba távozott. Itt érte a Veszprémmegyében letelepülő szlo-
vákok hívása, 1725-benmár Bakonycsernyén lelkészkedett,31 de a bakonytamásiak is mint pap-
jukról emlékeznekmeg róla.32 1731-ben hunyt el Móron,33 varsádi hívei meggyőződése szerint
az ottani kapucinusok mérgezték meg.34

Schwartzwalder sorsa minden tragikus vonása ellenére szokványosnak nevezhető. Ami
miatt mégis méltó Ngyelmünkre, az az, hogymeggondolatlan úrvacsoraosztását kortársai máris
tágabb összefüggésben szemlélték, s a protestáns unió kérdésével hozták összefüggésbe. August
Hermann Francke ezt a jegyzetet fűzte Schwartzwalder beszámolójához: „Ha az unió ügyével
mindenki így pórul járna, akkor hamarosan lekerülne a napirendről.”

A protestánsok együttműködésének Magyarországon a már említett pesti vallásügyi bi-
zottság összeülése adott akkor aktualitást, de az evangélikusok bizalmatlanok voltak a refor-
mátus tapogatózásokkal szemben.35 Az unió gondolatának képviselője, Christoph Matthäus
Pfae (1686–1760) tübingeni professzor ezekben az években Bél Mátyással is levelezett,36 aki –
Franckéhoz hasonlóan – legfeljebb a két protestáns felekezet közös politikai fellépését tudta
elképzelni, nem pedig a tanításbeli egységet,37márpedig a varsádi lelkész a teológiai közeledés
ingoványos talajára lépett! Semmi nyoma annak, hogy Schwartzwalder ismerte volna Pfae ta-
nait, akinek ugyanekkor magyarországi hallgatói is voltak, pl. Konrad Leopold Tietrunk és
MichaelWeiß: egyikük varsádi, másikuk kismányoki utódja lett a következő években Schwartz-
waldernek.Weißmég emlékkönyvében is megőrizte a híres professzor keze vonását.38A pórul
járt pietista lelkész nem is a dogmatikai szinkretizmust, hanem a gyakorlati oltárközösséget
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valósította meg, s kísérletének sokáig nem akadt folytatása. A hazai pietisták egy nemzedék-
kel később hasonló gyakorlatiassággal alakítják ki a magyar protestáns kegyességi irodalom
kánonját: FriedrichWilhelm Beer (1691–1764) pozsonyi evangélikus rektor 1739-ben Johann
Arndt (1555–1621) Igaz kereszténységével szeretné a református atyaNakat építeni,39 Sartoris
János (1695–1756) nemescsói lelkész pedig ugyanezen mű előszavában40 az evangélikus hí-
veknek ajánl olvasmányul puritán műveket. Jellemző, hogy ez az irodalmi „unió” ugyanúgy
nem talált támogatásra a német pietizmus hallei fellegvárában, mint Jeremias Schwartzwalder
lelkipásztori indíttatású lépése.

Függelék

Jeremias Schwartzwalder Magyarországon keltezett levelei August Hermann Franckénak

1.

Varschad, den 17. Sept. 1721.

Mit Jesu segen!

Hoch und wohlehrwürdigster Herr Professor, mein insonders liebwehrtester Herr Praecep-
tor!

Alldieweil andere meiner commilitones, nehmlich herr Wásony rector in Raab41 und andere
mehr, die kühnheit sich nehmen und an Sie schreiben und selbe auch hergegen wiederumb die-
jenige glückseeligkeit oder die ehre geniessen, daß sie auch einer gegen antwort von Ihnen be-
kommend gewürdiget werden; also habe mich unterstanden und an Sie schreiben wollen,
maßen ich so wohl Sie zum vater annehme und halte als andere und lasse andere, die vielleicht
in Halle die frömmsten und eifrigsten gewesen sind, hernach aber ärger und weltlicher wor-
den sind, als sie herein in Ungarn gezogen sind, nicht beßer seyn denn mich, ich bin so wohl
ein kind meines vaters als andere.

Damit ich Sie aber mit großer weitläutigkeit nicht auValte, so berichte Sie hiemit kürtz-
lich, wie daßmich der liebe Gott nach unterschiedlichen fatis allhier in Ungarn als meinem irr-
dischen vaterland zwar gezüchtiget, alldieweil ich nur nachmeinem vaterland geeilet und von
herrn M. Schvedler, dahin ich durch Ihre commendations und geleits brief kommen, wegge-
zogen und nach Ungarn geeilet, und wäre mir viel besser gewesen, wenn ich bey ihme blieben
wäre. Er hat mich auch nicht gerne weggelassen, allein ich dachte die meinigen, sonderlich
meinemutter zu besuchen oder sie vielleicht ja mein gantzes vaterland zu bekehren, eine solche
bekehrsucht steckte in mir und aus diesem principio der bekehrsucht machte ich mich von
M. Schwedler weg und zog in Ungarn. Da ich aber herein sonderlich nach Preßburg kam und
zwar unter diejenigen, die mit mir in Halle studiret haben und sich die eifrigsten zu seyn
dünckten. Siehe! da wurde ich mehr von ihnen zum bösen verleitet, verführet und gelocket zu
aller weltlichen üppigkeit und lustbarkeit und dieses alles unter dem schein der gelehrsam-
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keit, so muß sich diese edle gabe so schändlich mißbrauchen lassen von Ihren selbst eigenen
heuchlerischen kindern. Als ich ihnen nun so folgete, dachte ich dadurch zu einigem dienst zu
kommen und promovirt zu werden. Allein ich wurde nicht nur von ihnen verachtet und nicht
promovirt, sondern ich wurde auch nach dem Zuch des apost[els] Pauli zu allem gutten un-
tüchtig.42 So weit kan einen die nachfolge der weltkinder und falschen brüder herab bringen,
daß man nicht weiß wie.

Ich bin nunmehro in das schwehre wichtige ampt kommen und zwar in einem neuerbau-
ten dore oder wüsten, welches vorzeiten auch zwar gebaut gewesen, aber durch den türcken
und andere völcker verwüstet worden und bis dato wüste gelegen ist. Dergleichen döreer hie-
herumb es noch mehr giebt, welche so wohl von päpstischen als evangelischen und reformier-
ten oder calviner bewohnt und gebaut werden und zwar von leuten unterschiedlicher sprache
als deutschen, böhmischen und ungarn, in diesen dreyen sprachen, ungrisch, böhmisch und
deutsch, muß ich auchmein ampt verrichten. Allhier in der pusta: Varschad deutsche leute sind
aus dem reich herab gezogen und zwar was evangelisch-lutherische aus dem Heßischen
Darmstädtischen, ja auch von des herrn Viebings43 seinen pfarrkindern aus dem Stolbergischen
sind etliche herein gezogen, die den herrn Viebing kennen, an dem ich auch kürtzlich schrei-
ben will. Bitte also um einen trost, ermahnung und antwort.

Mein pfarr salarium ist gantz gering, so daß ich selber nicht weiß, was ich hab. Auch gro-
ßer mangel an schulbüchern, a.b.c., Catechismus, Neue Testamenten, gesangbüchern. Die ge-
meinen sind groß, aber arm am gelde, nichts ist hier zu bekommen, von den städten wohnen
wir gar weit und ist hier nichts als eine wüsteney. Darumb bitte ich im nahmenmeiner armen
gemeinden, Varsad, Majusch, Kisch Mányok dergleichen a.m., Sie wollen doch die liebe und
barmhertzigkeit erweisen und etliche von besagten büchern, Catech[ismen], N[euen] T[esta-
menten] oder gesangbüchern schencken, damit wir unverhindert den gottesdienst fortsetzen
können. Ich selbst bitte auch um den 2dern theil des Hallischen Gesangbuchs, weil ich erste
noch habe,44 somöchte ich das andere auch gerne darzu haben, damit ich innigst daran ergetze.
Mein einkommen ist fast nichts und lebe nur so von einem tag zum andern, maßen meine
pfarrkinder das gantze jahr von der summa gelebt haben und nun alles weg ist, daß man also
nur von dem jetzt bereitten segen der ernte leben und denselben kaum erwarten kan. Bitte
also noch m[ahl] gantz demüthigst, Sie werden sich so wohl über mich als auch über meine
gemeine erbarmen und etwas weniges nur schencken. Es ist die erndte groß, aber wenig der
arbeiter etc. Luc. 9.45Ob gleich das papstthumwütet und jetzt am allermeisten tobet als sonsten
zu anderer zeit, so kan doch und will auch noch das kleine häuRein Gott vermehren, bitte
auch, schliessen Sie mich samt meinen gemeinden in Ihr gebeth ein. Und hiemit schliessende
empfehle Sie samt Ihrem gantzen hause und dem gantzen werck des Herren der allgewaltigen
vorsorge dessen, auf dem man all sein anliegen wereen soll. Verbleibe hiemit

Dero zum dienst und gebeth ergebener

Jeremias Schwartzwalder teutscher prediger in Varsad, Kischmá-
nyok, Mejusch, böhmischer in Mutschi und an andern wüste-
neyen.
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2.

Preßburg, den 14. Septembr. 1723.

Hoch und wohlehrwürdiger, insonders vielgeliebter V[ater]!

Mit gegenwärtiger gelegenheit habe nicht umhin können, nochmahls an Ihr Ehrw. zu schrei-
ben, massen ich von h. Eisenreich46 von Wien vernommen, wie daß Ihr Wohlehrw. mir aue
meinen briee und bitte antworten und etwas zumeiner armuth beymeiner armseeligen pfarre
an büchern oder sonsten etwas schicken wollen.Weil aber gedachter h. Eisenreich nicht wuste,
wo mein ort zu Nnden, da er doch nur an herrn Wásony rect. in Raab oder nach Preßburg an
h. Beel hätte übersenden können, von denen beyden örtern mir es unverlohren wäre zukom-
men, weil er aber nicht wuste wohin, so schrieb gedachter h. Eisenreich Ihnen wieder zurück,
daß Sie mir nichts schicken sollen.

Nunmehro berichte doch kürtzlich, massen es sonsten viel papier brauchen müste, alles
umbständlich zu erzehlen, doch werde ichs kürtzlich Ihnen es umbständlicher berichten,
meine fata, wie es mir gangen, auch was ich ausgerichtet, und wo ichmich anjetzo beNnde. Ich
bin von etlichen teutschen francken, die aus dem reich in Ungarn gezogen, ad pastoratum be-
rueen worden. Nach dem ich nun das amt angetreten, habe ichs mit aller treue verwaltet und
ihnen Gottes wort geprediget.Weilen sich aber auch etliche reformirte allda eingefunden unter
ihnen, als welche mich ansprachen und baten, ich solte ihnen das heilige abendmahl auch rei-
chen, aber NB nach ihrer arten, sagten sie, i.e. sies meineten pane fermentato, da ich denn be-
dencken trug hierinnen zu willfahren, doch weil ich inmeiner jugend Dieterici47Catecheticam
gelernet, allwo in einer quaestione de sacra coena stehet responsio: nihil interest sive sit panis
NB fermentatus triticeus sive siligineus etc. Also war es mir nur zu thun umb ihren glauben
und meinung von dem hochwürdigen sacrament zu prüfen ob sie das statuiren, was wir. Was
ihr esset im sacrament etc.? Da sie dann überall mit ja geantwortet und gesaget: wir glauben
das, was ihr glaubet, und da ich sie dann weiter berichtete und catechisirte, auch alle falsche
vernunts schlüsse wiederlegte mit den worten der einsetzung und so weiter, so bald fuhr ich
zu und gab ihnen und den unserigen lutheranern zugleich sub duplici pane fermentato et hos-
tio das heilige abendmahl. Allein das papsthum, mit welchem unsere lutherische prediger, die
meisten zumwenigsten, in Ungarnmit heucheln, und die, die allereifrigsten im christenthum
seyn wollen, mich hierinnen verdammten, welches auch der in Mejusch gewesene zungend-
rescher und scurra nahmens Bertram, der sich grosse scientiam einbildete, auch that, er war
zwar pfarrherr an gedachtem ort, allein er hatte sich ärger aufgeführet, als ein anderer etc. Parti-
cularia will ich nicht viel erzehlen.Mit diesem papsthum, sage ich, heucheln anjetzo diemeisten
pfarrherren, absonderlich 2 in Preßburg.48 Dieses papsthum lies mich gleich gefangen neh-
men als einen neuen ketzer undmuste in Füne-Kirchen 7 wochen im gefängnis liegen und 50
prügeln aushalten und dieses noch, wie das capitel allda vorwandte, aus sonderbahrer grosser
gnade. Vitam perdidisti, sagte die pap[stliche] clerisey zu mir, und wolten mich zum verbren-
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nen zum scheiterhaueen verurtheilen, allein da ich die 50 prügeln erlitten, wurde ich darzu ins
exilium getrieben und beNnde mich anjetzo in Preßburg.

Bitte unterthänigst umb dasjenige, was Sie mir haben schicken wollen, mir es noch zu
schicken, was Sie wolten, und zwar wäre mir auch eine Hebreische Bibel nöthig, welche bey
Ihnen im waysenhauße ist herauskommen cum notis rabbinicis et praefationibus,49 bitte
schönsten darumb, ich werde sie bezahlen, was sie kostet, wenn sie nur nicht allzu theuer wäre.
Hiemit Gott befohlen verbleibe jederzeit

Dero dienstwilliger und gebethergebener

Jeremias Schwartzwalther Exul.

Bitte unterthänigst eingeschlossenen briee an gedacht person h. Elers50 zu übersenden.

[Francke kézírása:] Lege quaeso hanc epistolam.Wenn das negotium unionis allen so übel be-
käme, würde es bald cessiren. Weiß h. Elers, wo die sachen stecken, die wir vorm jahr und lau-
ter für Schwartzwalthern zusammen gebracht, kan er sie noch […]. Mit der Ebr. Bibel ists
nicht nöthig.

[Külzeten:] Tit. S. Herrn Hn. Elers
Herrn M. August Hermann Franken, Professori publico et Pastori an der Ulrichs Kirchen
werde dieses gegehben [?] in Halle

AFrSt/H C 562:4. Autográf. Megjelent: Csepregi: Magyar pietizmus. 2000. 148–150. (nr. 42).
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