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Előszó

Tíz esztendővel ezelőtt, amikor fabiny Tibor professzor 75. születésnapjának ünnepére e kötet
tanulmányai javarészt megszülettek, még magam is csupán egy voltam tanítványai között. Az
éppen összegyűlt írások első bekötött példányát Hausmann Jutta ószövetséges egyetemi tanár
és Hans Schneider marburgi egyháztörténész professzor szerkesztői munkája gyümölcseként
adhattuk át tisztelt és szeretett professzorunknak.

Azóta sok minden megváltozott. Az ünnepi kötetből emlékkötet lett, hiszen az ünnepelt
két évvel ezelőtt elköltözött a földi világból. Kiterjedt életművét összegezzük, munkáiból ta-
nulunk, hiányát érezzük és fájlaljuk.

De megváltozott maga a kötet is. Az egykori szerzők sincsenek már mind közöttünk. Szá-
mos tanulmány megjárta önálló útját más kötetekben, folyóiratokban. A 85. születésnap al-
kalmából készült emlékkötet tehát – bár őrzi az eredeti címet és korszakolást, hiszen a refor-
máció, pietizmus és felvilágosodás hármas felosztása átfogja fabiny Tibor egyháztörténészi
munkásságát is – színes képet mutat. vannak benne változatlanul hagyott, ám ma is aktuális
írások, vannak benne megújult és egészen új, már ebbe a kötetbe készített tanulmányok. Éppen
ezért ezt a színes képet igyekeztünk érintetlenül hagyni, és tartózkodtunk az erőszakos egysé-
gesítéstől. A formai összkép egysége mellett megmaradt a tanulmányok egyedi felépítése és a
jegyzetelés eltérő formája.

Kései, de nem múló tiszteletadással adja most kézbe az Evangélikus Hittudományi Egyetem
a neves szerzők közös munkáját megköszönve egykori professzorának emlékkötetét. Reméljük,
hogy kezével jellegzetesen intő, áldó mozdulata, amellyel a földi élettől is búcsúzott, ezen a
könyvön és emlékezésünkön is megnyugszik.

A szerkesztő

�





Reformáció





A magyarországi reformácó és helvét irányának
sajátos vonásairól, különös tekintettel
Károlyi Gáspár írásaira
BArczA József

Magyarország reformációja tartalmilag a reformáció egyetemes történetének szerves részét
képezte úgy, hogy – sajátos történelmi előzmények után – Luther hazájától eltérő politikai kö-
rülmények között, és szintén eltérő közjogi helyzetben bontakozott ki. Országos szintű térhó-
dításnak, majd lassan osztódásnak 1526 után indult. Eközben alakított ki egy sajátos összeté-
telű teológiát.

Történetének első, 1586-ban nyomtatásban megjelent felvázolása szerint: „Az kegyelmes Is-
tennek tetszett, hogy a setétségből a világosságot Luther Márton által előszer 1517. esztendő-
ben Németországban kinyilatkoztatná, ugyan azon jótetszése szerint az ű eleve elrendeltetett
decretumából az Evangéliumnak világosságát az mi nemzetünkre is kiárasztotta ennek előtte
ugymint hatvan esztendővel. Jóllehet az derék tudománnak nem minden ágait és cikkelit egy-
szersmind árasztotta ki, hanem azmint szokott lenni egyelőszer csak valami sengéjét fonda-
mentomul nyilatkoztatta ki az mi nemzetünkben, miképpen más országokban is.”1

Az „ennek előtte ugymint hatvan esztendővel” egyértelműen 1526-ra, az akkor bekövetke-
zett nemzeti katasztrófára utal. Itt fordulópont azért tapintható ki, mert legitim teológiatörté-
neti előzmények eredményeként ezt követően reformálódott igen gyors ütemben a középkori
egyház, és vált protestánssá a lakosság messze túlnyomó többsége.

Ebben az összefüggésben érdemelnek figyelmet:
1. a reformációt előkészítő tényezők irodalmának és a lutheri tanok kezdeti terjedésének jel-

lemzése,
2. a mohácsi vész egyháztörténeti velejáróinak áttekintése,
3. a reformáció helvét irányának befolyása a magyar anyanyelvű lakosság köreiben,
4. különös tekintettel Károlyi Gáspárra.

�. A reformációt előkészítő tényezők irodalmának és a lutheri tanok
kezdeti terjedésének jellemzése

Magyarországon a reformáció már jól előkészített talajra talált.
Az előkészítő tényezők közül korábban az előreformátori mozgalmakra – különösen a Ma-
gyarországon mélyen gyökeret vert huszitizmusra – és a humanizmusra esett a hangsúly. Szá-
zadunk második harmadában a kutatás új perspektívát nyitott, a reformációt megelőző kato-
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likus reform kidomborításával tudományos állásponttá vált, hogy a protestáns egyháztörté-
net-írásnak a Luther fellépése előtti hazai kapcsolódó eseményekre is összpontosítani kell.2

Először egy református lelkész 1938-ban kiadott doktori disszertációjában érzékeltette a
téma horderejét: „a domonkos rend reformja sem elszigetelt jelenség, sem úttörő mozgalom
nem volt. A 14-15. században a nagy szerzetesrendek, mint maga az egyház is, hanyatlásnak
indultak, aminek ellensúlyozására minden rendben megindult a szerzetesi élet tisztaságára
való visszatérést munkáló mozgalom. Ebben a Ferenc-rend járt elöl… a többi rend csak utána
ment. Ez nem jelenti azonban azt, hogy másik oldalról az egyes rendek reformmozgalmi meg-
indulása… ne lett volna önálló kezdeményezés eredménye… azért olyan jelentős az observan-
tia, mert nem kis szerepe volt a reformáció útjának egyengetésében.”3 Újabban pedig refor-
mátus teológiai hallgatók számára külön tankönyv készült középkori egyháztörténetünkről. A
reformációhoz érve leszögezte, „hogy az, mint szellemi-lelki ébredés, a társadalomban folya-
matként teljesedett ki, nem pedig egyik napról a másikra viharos, gyors átalakulásként állt elő.
Azután fontos az is, hogy nem üres, vallástalan közegbe érkezett, hanem ellenkezőleg, vallá-
sos megújulást óhajtó társadalomba, azaz létezett sajátosan magyarországi katolikus reform”.4

Ennek a mozgalomnak nem csak, de vitathatatlanul legradikálisabb képviselői a már emlí-
tett obszerváns ferences rendiek voltak. A 14. század végétől fennmaradt dokumentumok sze-
rint pl. egyes rendtagok az üdvintézményszerű egyháznak szinte hátat fordítottak, mondván:
ők „egyedül Krisztus urunknak és országának” kötelezték el magukat. Ezért „vakmerőségük-
ben a világiak előtt az egyház főpapjait és egyéb egyházi személyeket, nemkülönben tetteiket
gúnyosan támadták”. Másfelől pedig azon fáradoztak, hogy a Bibliából „többet értsenek meg,
mint ami helyes”, pedig – folytatódik a vád – ez „nem írásmagyarázás, hanem sokkal inkább
szemfényvesztés és a nyugalom megbontása”. Az önálló és társadalmi felelősségtudatot éb-
resztő teológiai gondolkozásnak igénye miatt 1516-ban (!) helytartójuk kikel a fiatal renitens
tagok ellen, akik „a rend és az egyház újabb reformációjára konspirálnak”.5 Tagadták a tekin-
télyelv kényszerű, saját lelkiismeretük ellenére való vállalását. Érthető, hogy néhány évvel ké-
sőbb – megismerve reformátori iratokat, gondolatokat – a magyarországi reformáció első nem-
zedékének számos kiemelkedő tagja korábban ferences rendi szerzetes volt.

Az egyház reformereinek tábora azonban Luther fellépése, még inkább kiközösítése után
Magyarországon is kettéoszlásnak indult. Egy részük azon az úton járt, amely a hagyományok
és a szentszék feltétlen tekintélye alapján a Tridenti Zsinatig jutott. Más részük azonban igye-
kezett következetesen levonni a sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus hitigazsá-
gainak konzekvenciáit. A kezdeti időben azonban még nem lehet egyértelműen különbséget
tenni a reformernek megmaradt reformer és a között a reformer között, aki idővel reformátorrá
vált. Ezt csak utólag lehet megállapítani.

Summás előretekintésként: Luther iratai és a róla szóló híradások a Németországba irányuló
forgalmas kereskedelmi utakon hónapokon belül Magyarországra érkeztek. Sopronban, Fel-
vidék és Erdély német ajkú városaiban, sőt Budán is ismertté váltak, tanításai hirdetőkre-kö-
vetőkre találtak. A magyar anyanyelvű lakosságot azonban nem érték el.

A növekvő törökveszély árnyékában, súlyos társadalmi és gazdasági helyzetben törvényeket
hozott az országgyűlés a lutheránusok ellen (1523, 1524, 1525), amelyeket azonban csak alig
néhány esetben hajtottak végre.6 Mögöttük ugyanis nem az egyház reformjának teológiai prob-
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lémája állott. Sokkal inkább a keserű tapasztalatok alapján, idegengyűlölettől áthatott közne-
messég nemzeti pártjának gazdasági, társadalmi és politikai érdeke, amely a reformációban
német ügyet látott, az itt kiváltságos helyzetet élvező, Németországból jött idegenek növekvő
befolyásától pedig okkal félt. Indokolta a törvényeket másfelől a törökkel szembeni segítség el-
várása magától a pápától, valamint attól a német-római birodalomtól, amely Luthert „vogelfrei”-
nak nyilvánította. Továbbá: a felső-magyarországi bányavárosokban 1525-ben zavargások kez-
dődtek. Ezek pedig a hazai 1514-es parasztfelkelésre, de még inkább Münzer fellépésére em-
lékeztettek.

A reformáció azonban a maga legitim teológiai üzenetével hamarosan a közérdeklődés tárgya
lett, azt követően, hogy Magyarország 1526. augusztus 29-én döntő vereséget szenvedett a tö-
röktől.

�. A mohácsi vész egyháztörténeti velejáróinak áttekintése
Luthernek egy szép kolostor magányos, biztonságos cellájában, majd a wittenbergi egyetem
előkelő tanári katedráján volt az alapvető kérdése, hogy önmaga számára hogyan találja meg
a kegyelmes Istent. Magyarországon viszont bekövetkezett a mohácsi vész. Európa egykor ha-
talmas, erős országa romba dőlt, cserbenhagyta a keresztyén külföld. A török azonban – ször-
nyű dúlás után – átmenetileg kivonult az országból. Nyomban bekövetkezett azonban egy
másik vész: két pártra szakadt a nemzet. A csatában elesett király utóda személyében nem tu-
dott egységre jutni, két királyt választott. A nyugati segítséggel kecsegtető Habsburg Ferdi-
nándot és a nemzeti párt érdekeinek érvényesítését ígérő Szapolyai Jánost. Testvérháború és
anarchia tört ki. Központi hatalom nem létezett. Megbénult az egyházi igazgatás is, hiszen a fő-
papság fele elesett Mohácson. A török pedig újabb sikeres hadjáratokat indított: 1529-ben és
1533-ban „csak” megismételte az 1526-ban történteket, 1541-ben azonban mintegy másfél év-
századra elfoglalta a fővárost az ország középső részével együtt. Hazánk területe három részre
szakadt: királyi Magyarországra, török hódoltságra és a létre hívott erdélyi fejedelemségre.

A magyar reformátorok ebben a tragikus politikai helyzetben, folytonos életveszélyben ke-
resték nemcsak önmaguk személye, hanem a végveszélybe került egész nemzet számára a ke-
gyelmes Istent. Vérig menően egzisztenciális kérdésük volt ez.

A török kérdést figyelemmel kísérő Luther7 a veszély közeledtekor a megtérésre és újjászü-
letésre vezető lelki felkészítés elsőbbségét hangsúlyozta a fegyverrel szemben. A tragédia be-
következése előtt magyar reformátor ilyet nem tett. A mohácsi vész után indult meg a kivezető
utat kereső teológiai eszmélődés. A reformátorok rádöbbentek arra, hogy tulajdonképpen az
ismétlődött meg nálunk, ami az egyéni és közösségi erkölcs megromlása, sőt bálványimádása
miatt a választott néppel történt a babiloni fogsággal. Megismétlődhet azonban a belőle való
szabadulás is. Feltétele azonban az, hogy

„Esmérjük magunkat bűnösnek lenni,
Kövessük az Istent; nekünk ő megbocsátja
És annak felette jó Magyarországot
Esmét feltámasztja és esmét hatalmat ad.”8
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A reformáció dermedtségéből rázta fel a nemzetet. Belső erőforrást tárt fel, reményt nyújtott.
Nem engedte, hogy létének kérdései előtt összeomoljon, lelkében feladja magát, hitetlenségével,
demoralizáló pesszimizmusával lemondjon jövőjéről. Saját élmények, megtapasztalások után pe-
dig elvileg és gyakorlatilag érvényesülni kezdtek a reformátori alapvetés következményei. Or-
szágos szinten olyan gyors ütemben, hogy egy pánikhangulatú, ezért eltúlzott katolikus jelen-
tés szerint a 16. század derekán a katolikusok „a lakosságnak már csak egy ezrelékét teszik ki”.9

A reformáció gyors terjedését az egyház közjogi helyzete sem gátolta, mert nem Luther ha-
zájának mintájára alakult.

Németországban az események ebben a tekintetben az 1555. évi augusburgi vallásbékében
csúcsosodtak ki. Belőle következett a cuius regio, eius religio elvének széles körű megvalósí-
tása. Eszerint a Landesherr, a fejedelem, illetőleg a szabad birodalmi város tanácsa határozta
meg a lakosok felekezeti hovatartozását. Magyarországon ez az elv ilyen szinten nem érvénye-
sült. A két ellenkirály katolikus volt ugyan, ők azonban első renden párthíveket akartak ma-
guknak szerezni. Nem felekezeti alapon toboroztak vagy üldöztek. Nekik politikailag egységes
társadalmi bázisra volt szükségük. Utódaik tendenciáját is gyakorlatilag ez a szempont hatá-
rozta meg. A török hódoltságban pedig a termelő munka és az adófizetés biztosítása volt a cél.
Az egyházi élet tartalmilag hatalmi korlátokba nem ütközött.

A történelmi Magyarországon vallási kérdésekben csak az egyes helységek földesurainak
vagy a városok, mezővárosok önkormányzatának, mint kegyúrnak, patrónusnak volt döntő
szava. Ami gyakorlatilag lehetővé tette nemcsak általában a reformáció terjedését, hanem szí-
neződését és osztódását is. Az erdélyi fejedelemségben pedig megindult – ha nem is zökkenő-
mentesen – egy olyan folyamat, ami fokozatosan négy recepta religio szabadságát biztosította.
Ott törvény adta békében élhetett a római katolikus, evangélikus, református, végül az unitá-
rius egyház is. Amint 1568-ban a tordai országgyűlés előírta: „minden helyökön az prédiká-
torok az evangéliomot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerint és az község ha venni
akarja jó, ha nem pedig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ű lelke azon meg nem nyu-
godván, de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nekie tetszik”.10

A reformáció két fő iránya – a wittenbergi és a helvét – nálunk kezdetben úgy érvényesült,
hogy a reformátorok lutheri szellemben léptek fel. A 16. század közepe tájától azonban egyre
inkább vonzott a Zwingli és Bullinger, valamint a Kálvin és Béza nevével fémjelzett vonal. Az
erdélyi szászok, nyugaton és északon pedig a szintén német ajkú, valamint szláv nemzetiségű
lakosok változatlanul, egységesen evangélikusok maradtak. Ezzel szemben a leigázott török
hódoltságban és a földrajzi okok miatt is katonailag legveszélyeztetettebb, legkiszolgáltatot-
tabb területen, a hegyek által sem védett alföldi síkságon – ahol a nagy településeket sem kőfal,
hanem legföljebb palánk vett körül – a helvét irányhoz csatlakozók arányszáma felugrott. Az
1550-es évek legelejétől kezdve Debrecen-Várad tengelyből kiindulva terjedt tovább déli irány-
ban Kolozsvár és Marosvásárhely felé, északra nézve pedig Eger és Kassa irányában. Mégpe-
dig kifejezetten a magyar anyanyelvű lakosság köreiben. Olyannyira, hogy a köznyelv „ma-
gyar vallás”-nak nevezte a református vallást.

A 16. század végén a reálisan becsült felekezeti arány így alakult: az összlakosságnak több
mint fele református, bő egynegyede evangélikus, a fennmaradó rész pedig unitárius, római ka-
tolikus és ortodox volt.11
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�. A reformáció helvét irányának befolyása a magyar anyanyelvű la-
kosság köreiben

A reformáció helvét irányának magyarországi kibontakozását, ennek folyamatát Károlyi Gás-
pár két esperes társával együtt 1569. május 1-jén Bézának írt levelének egyik részletében hite-
lesen bemutatta. Magyarázatra nem szoruló vezérfonalnak is tekinthetjük, amely kiindul a
közös protestáns örökségből, és erre építve színeződik ki külföldről kapott indíttatásokra.

Az önmagáért beszélő szöveg szerint: „hálát adunk Isten választott eszközeinek, igen híres
és tanult férfiaknak, ama nagy hírű és nagy tudományú férfiaknak, akik által Isten az ő igéjé-
nek világosságát ezen legutolsó században felgyújtotta, majd megvilágította; közéjük tartozik
Martin Luther, Philip Melanchthon, Oecolompadius, Bucer, Zwingli és a nagy hírű Kálvin,
akik már mind mennyei életet élnek. Az első kettőnek közülük köszönjük, hogy ama gonosz
embernek, a pápának csalárdságai lelepleződvén csaknem az egész földön kezdtek eltűnni, a mi
királyságunkban pedig alig említik vagy hallják azokat, és hogy az Isten ingyen kegyelméből
Krisztusért a hit által való megigazulás tanának igazsága, megoltalmaztatván a hamis véleke-
désektől, helyreállíttatott. A többieknek pedig, különösen azonban Kálvinnak tulajdonítjuk az
Isten gondviseléséről, a predestinációról, a szabad akaratról, a szentségekről, vagyis a kereszt-
ségről és az úrvacsoráról szóló tanítások megtisztítását. Az ő írásait ugyanis, ha valahol másutt
igen, a mi királyságunkban bizony kimondhatatlan, mily nagyra értékelik, és mennyire olvas-
sák újra meg újra… A te írásaidat is bizony oly nagyra értékelik nálunk, hogy nem haboztunk
a te rövid hitvallásodat, melyet alaposan elolvastunk, kétszer is általános egyetértéssel aláírni,
s elismerni, hogy megegyezik a Szentírás tanításával. Ettől noha néhány cikkelyben valamelyest
eltér ama nemes zürichi egyházközség nemrég kiadott hitvallása, amint a címe tanúsítja, mégis
azt szívből elfogadjuk, sőt azon egyházközség prédikátorainak is hálát adunk, kiváltképpen az
igen híres és tisztelendő öregnek, Heinrich Bullinger úrnak.”12

Az idézett utolsó sorok először Béza 1560-ban kiadott hitvallásának hazai recepciójára utal-
nak. Ezt a Debrecen-Váradtól északi irányban fekvő Tarcalon, déli irányban pedig Tordán egy-
egy zsinat fogadta el 1562-ben, illetve 1563-ban, bár nem teljes terjedelmében, hanem kiha-
gyásokkal.13 A másik, a Bullingerre történő hivatkozás egyháztörténetileg nézve még fonto-
sabb. Azért, mert az ő 1566-ban kiadott könyvét, a II. Helvét hitvallást az 1567. február 24-26-án
17 egyházmegyét képviselő debreceni zsinat aláírta, majd azonosultak vele a helvét irány távo-
labbra fekvő területi egységei is. Ezzel bontakozott ki véglegesen egy hosszabb teológiatörté-
neti folyamat, és ettől kezdve beszélhetünk az ágostai hitvallásúak mellett a helvét hitvallású-
akról is. A református teológusok írásai pedig nagy általánosságban eklektikus és szintetikus
jellegűek voltak. A mélységes biblicizmussal áthatott szerzők válogattak a külföldi reformáto-
rok műveiből – egymásra sohasem hivatkoztak – nyomdokukban pedig visszanyúltak a múltba.
Egy az egyben azonban csak ritka kivétellel vettek, vagy ültettek át valamit. Nem voltak epi-
gonok, mert önállóan szintetizáltak. Miközben koruk kihívásaira teológiai válaszokat kerestek,
sajátos összetételű teológiát dolgoztak ki. Eredeti, azaz másoknál fellelhetetlen gondolatokat
nem találhatunk náluk. Kompozícióik voltak eredetiek, és közhasznúságra irányultak.14

Egy Kálvinnal kapcsolatos példa jól illusztrálja ezt. Az ő teológiájának magyar református
teológiatörténetben való érvényesüléséről nem készült ugyan még monográfia, de nem csak
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Károlyi Gáspárék mutattak rá a 16. században megmutatkozott jelentőségére – újabb kutatá-
sok is alátámasztják ezt.15 Ennek ellenére a hazai „kálvinisták” egyházi életüket nem kálvini ala-
pon szervezték. Püspököket választottak, gyülekezeteik ügyeit nem saját, fegyelmi kérdések-
ben a városi tanácsoktól független konzisztóriumok intézték, presbitereik sem voltak. A genfi
modellt ugyanis nem lehetett a hazai feudális körülmények között alkalmazni. Ilyen irányú
tendencia a 16. században még nem indult el.

Kialakult azonban egy sajátos „kálvinista” habitus, ami a társadalomban sokoldalú, prog-
resszív tényezőnek bizonyult. A Confessio című folyóirat 1986-ban ezt a körkérdést tette fel:
Mit jelentett a kálvinizmus a magyar nép és az egyes ember számára, és mit jelenthet ma? Fel-
idézésszerűen az egyik válaszból: a 16. század második felére hazánk magyar anyanyelvű la-
kosságának zöme a kálvinizmusban talált feleletet sorskérdéseire. Abban a teológiában, amely-
nek leegyszerűsített lényege: a bűnös, önmagától a jóra képtelen ember bűnbánat által szemé-
lyesen találkozhat a Krisztus váltsághaláláért kegyelmesen aláhajló Istennel. Őt a mindenhol,
mindenkor, mindenben szuverén Úrként ismeri meg. Aki eleve elrendelte életútját, hogy azt
rendületlen bizalommal és küldetéstudattal járja végig. Tiszta hitével, élő reménységével, há-
ládatos életével tevékenyen és felelősen szolgálja az ő dicsőségét. Minden téren osztatlan szívű
engedelmességgel legyen az ő eszköze, gondviselő kegyelmének is eszköze. Sorsát békességes
tűréssel fogadja el tőle. Magatartásáért, sáfárságra kapott talentumaiért és lehetőségeiért azon-
ban érezzen sorsdöntő felelősséget.

A kálvinista jellem vallja ugyan az ellenállás jogát, de nem a „vastag nyak”, nem a „kuruc-
kodás” képviselője – csak: nem szolgalelkű. Tagadja az emberi tekintélyelvet, mivel nem lehet
emberek bálványozója, vakon engedelmes eszköze az, akinek a hódolata egyedül Istent illeti
meg, mint ahogyan nem állíthatja középpontba önmagát sem. Mindez belülről szabaddá teszi,
kifelé pedig megbízhatóvá, mert az időről időre felismert, hittudattal vállalt feladatai végre-
hajtásáért neki tartozik számadással. Az üdvösség bizonyosságában kicsúcsosodó reménysége
áthatja mindennapjait. Munkáját ezért nem félelemből, sem ügyesen helyezkedő haszonlesés-
ből vagy a zsoldos katonák módján elvárt bérért, hanem Isten dicsőségére végzi.16

A fentiekkel együtt ez a tömör összefoglalás nem Károlyi Gáspár-centrikus, hanem szélesebb
körű, 16-17. századi olvasmányok leszűrt eredménye. Úgy jellemzi azonban a reformáció Ma-
gyarországon jó talajra talált és kifejlődött helvét irányát, hogy érzékelteti Károlyi Gáspár teo-
lógiai látásait is.

�. A reformáció helvét irányának befolyása a magyar anyanyelvű
lakosság köreiben különös tekintettel Károlyi Gáspárra

Károlyi Gáspár (1530 körül – 1591) nevét két nyomtatvány fémjelzi. Az első önálló műként
hagyta el a sajtót 1563-ban Debrecenben. Jelentősége abban áll, hogy míg a reformátorok első
nemzedékének tagjai költeményekben fejezték ki történelemszemléletüket, ő ezt egy koncep-
ciózus prózai írásban tette meg. A második pedig az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás,
az először 1590-ben Vizsolyban megjelent Biblia. Munkaközösségben készült, Károlyi Gáspár
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hathatós közreműködésével. Ezek az írások is hűen tükrözik a reformáció helvét iránya ki-
bontakozásának folyamatát a reformátorok társadalmi és politikai felelősségtudatával együtt.

Az első mű – amint címe is jelzi – a mohácsi vész gyökereit vizsgálja, de rámutat a kivezető
útra is: „Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjeknek okairól (mely-
ből megérteni, mi az oka Magyarországnak is romlásának és fejedelmeknek szerencsétlenségek-
nek) és micsoda jelenségekből ismerhetjük meg, hogy az Isten itéleti közel vagyon”. Kifejtette,
hogy a Magyarországgal történtek is végső fokon „a nagy és hatalmas Istentől vadnak, ki azt
mondja Ésaiásnál… Valamely ország és nemzetség neked nem szolgál, el kell annak veszni”.17

Ő is párhuzamot vont a választott zsidó nép és a magyar nemzet történelmének közös voná-
sai, fordulói között. Megállapította, hogy amint a zsidók felé az őket fogságba vivő babilóniai
király csak eszköz volt az Úristen kezében, „azonképpen miellenünk az Isten fegyverközött fel
és vonta ránk az ő kézívét, ő eresztette reánk az ő fegyverét, ő támasztotta fel a konstantinápolyi
török császárt”18. Ezt követően pedig – szintén reformátori alapon – hirdette az evangéliumot.

Ezt az alapot először Wittenberg indíttatásának köszönhette, amelynek egyetemére 1556.
március 11-én iratkozott be. Ott pedig Melanchthon már 1555. június 13-ától kezdve előadáso-
kat tartott a világtörténelemről. A Két könyv forrásainak, eszmetörténeti hátterének kritikai elem-
zése arra az eredményre jutott, hogy benne valójában „rendszerbe foglalva lép elénk a luther-
melanchthoni történelmi világkép”, amely „az emberiségnek adományozott 6000 éves életkor
közvetlen végére helyezte a reformáció korának eseményeit”.19

Hosszabb előzmények után 1974-ben jelent meg Károlyi Gáspárról a modern tudományos
kritériumoknak eleget tevő életrajz20, de a Vizsolyi Biblia egészének az egyetemes teológiatör-
ténetbe beágyazott vizsgálata még várat magára. Annyi bizonyos, hogy a nyomtatvány elősza-
vát ő írta.21 Benne hivatkozik korábbi teológusok itt felhasznált gondolataira. Felsorolja a mun-
kaközösség által tanulmányozott különböző bibliafordításokat. Kitűnik az is, hogy ő csinált „a
caputoknak summát szép értelemmel”, mint ahogyan értelmező megjegyzéseket fűzött egyes
bibliai versekhez a margóikon.

Az utóbbiak kutatása érdemben 1940-ben kezdődött el. Az Ószövetség tekintetében kide-
rült, hogy „Tremellius az, akire legtöbbször hivatkozik… az ő fordítása volt Károlyira a legna-
gyobb hatással”.22 A reformátorok írásai közül pedig „Béza latin fordítása, görög szövege és
latin lapszéli jegyzetei döntő fontosságúak voltak számára”.23 Ötven évvel később összehason-
lító olvasás eredményeként az nyert bizonyítást, hogy „Károlyi ismerte Kálvinnak latin nyel-
ven írt kommentárjait, és fel is használta azokat”.24

Bármilyen végső eredményre jusson Károlyi Gáspár teológiáját egészében bemutató majdani
elemzés, bizonyosra vehető, hogy annak nem epigon, hanem eklektikus és szintetikus jellegét
fogja kidomborítani.

A marginálék jellemző vonásaihoz tartozik, hogy azok számos esetben az ország 1526 után
keletkezett sorskérdéseiben adnak útmutatást. Illusztrálja ezt néhány összekötő szöveggel el-
látott idézet.

Nem az elvesztés Isten végső szava hozzánk. Ézsaiás próféta is beszélt az ítéletes idők hasz-
náról, ami ebben áll: „Az ember nyomorúságának idején az bálványozást elhagyván az igaz Is-
tenhöz tér” (Ézs 17,7). Ezáltal pedig rálép a kivezető útra, amit ő készít, sőt már előre elkészí-
tett. Isten azonban a hamis illúziók kergetését, „az emberi erőben való bizakodást tiltja” (Ézs
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3,1), „kárhoztatja”(Hós 8,9). A választott nép sem reménykedhetett „Izrael országának erejé-
ben” (Hós 1,5), vagy „néha Egyiptomhoz, néha Asszíriához” való folyamodásában (Jer 2,36),
a velük való „cimboraságban” (Hós 12,9), mert „ha Isten nincsen mivelünk, hanem ellenünk
vagyon, nem maradhatunk meg ellenség előtt” (4Móz 14,15). „Nem az embernek vagy lová-
nak erejében vagyon az megmaradás, hanem Isten ajándéka” az. (Péld 21,31)

A megmaradás-magatartás ajándéka a magyar népé is lehet, ha vele és benne az ismétlődik
meg, ami az ígéret földje felé vándorló választott néppel már megtörtént. Veszedelmek és ín-
ségek között „ígéri Mózes a pönitenciatartó embereknek Istennek kegyelmességét, és azoknak
nyomorúságoknak meglágyítását” (5Móz 4,29). A bűn elismerése, megbánása által lehetett a
pusztában megmaradni, majd elérni az ígéret földjét. Később is, Izrael egész történtét végigkí-
séri a felhívás: „Valld meg az te bűneidet az Istennek dicsőségére, kinek akaratjából esett a sors
tereád” (Józs 7,19). Isten ugyanis nem hagyja büntetés nélkül a meg nem bánt bűnt. Ezért
kezdte pl. Dániel „az Isten népének a fogságból való megszabadulásért” mondott imáját úgy,
hogy „először vallást teszen a bűnről és a büntetésnek igazságáról”(Dán 9,4). A Jeruzsálem
pusztulását sirató Jeremiás próféta sorait pedig saját szavaival így foglalta össze Károlyi Gás-
pár: „minden Istennek akaratjából vannak, tehát nem esem kétségbe és nem zúgolódom, mert
bűnünk szerint szenvedünk, sőt inkább térjünk meg az Istenhez és tegyünk vallást bűnünkről”
(JerSir 3,37). Máshol pl.: „Ha azért Jákób magvai vagytok, térjetek meg, hogy az áldást elve-
hessétek.” (Hós 12,3)

Az áldást vett ember pedig az élő, a szuverén Úristen kezében tudja és reá bízza magát. Aki
eleve elrendelt mindent, elrendelte az emberek és népek életútját is, hiszen „Gubernálja a vi-
lágot, ő ad mindennek mindent, és az ő akaratja”, „gondja viselése és igazgatása szerint lesz-
nek mindenek” (Jób 35,14). Annak az alázatával, hogy az Ő „dolgait ember meg nem foghatja”
(Péld 20,24), de azzal a hittudattal, is hogy „az istenfélőknek erős oltalmazója és őrizője az
Isten minden járásokban, kelésekben” (Sirák 34,14). Emberileg nézve kifogástalannak tűnő
helyzetekben is „megmenekedik a veszedelemből az igaz” (Péld 21,18). Nem a veszedelemtől,
hanem a veszedelemből. A hit szeme látja a látható veszedelmeket, de látja az Úr láthatatlan ha-
talmát is, amit semmi fel nem tarthat, „mikor az ő népét meg akarja szabadítani” (Ézs 40,4).
Igaz, olykor „Isten láttatik aludni, de felkel az ő népének segítésére” (Ézs 30,18). „Ideig elha-
lasztja a bosszúállást”, de csak „nevetni az assyriabelieket, akik azt állítják, hogy soha semmi
ellenük nem állhatna” (Náh 1,2.11) „és megbünteti az ő népének ellenségeit” (Jóel 3,19).

Népének sorsáért tehát Isten a felelős, az embert viszont saját magatartásáért terheli a fele-
lősség, tudva, hogy „aki mint viseli magát Istenhez, úgy fizet az Isten” (Zsolt 18,25). Csak ezen
az alapon „nem kell az veszedelemben kétségbe esni, hanem erős hittel kell várni az Istennek
szabadító kezét” (4Móz 14,13).

Károlyi Gáspár több margináléban békességes tűrésre is intett, hiszen Isten az, aki „nyo-
morúságra veti a Siont”(Abd 1,17), és az Újszövetség szerint is „akik Krisztust követni akarják,
minden nyomorúságoknak szenvedésére készeknek kell lenni” (Lk 9,50–59), viszont „az nyo-
morúságok által belső emberünk növekedik, és azok után örök élet következik” (2Kor 4,16).
Azt is tudva, miként a háborgó tengeren a tanítványoknak, nekünk is „az veszedelmek közt
kell hajóznunk, de Krisztus soha el nem hagy, ha oda megyünk, ahová ő küld” (Mt 14,12).
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A Vizsolyi Bibliának egy korábbi méltatása szerint az „a leghatásosabb magyar történelmi
tankönyv, mert belőle olvassák ki nemzetünk és magunk bűneit, hivatását, megkegyelmezte-
tését, elkötelezettségét azok, kik az utánuk jövők vezérei, mesterei, példái lettek mind a mai
napig. Történelmi jelentősége tehát a magyar szellem életében az, hogy folyamatosságot, egy-
séget, közösséget teremtett, munkált és tart fenn nemzedékről nemzedékre azok között, akik
nagy és kicsiny körben, vezéri vagy közkatonai helyeken evangéliumi lélekkel töltik be hivatá-
sukat.”25
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ecclesia crucis, ecclesia abscondita
Luther az egyházról

ifJ. fABiny tiBor

„Az úgynevezett hitvalló vagy szenvedő egyházi magatartás 1995 végén anakronisztikus”1 –
hangzott el ez az állítás pár évvel ezelőtt egy egyházvezetői jelentésben. Az alábbiakban azt kí-
vánom megvizsgálni: valóban „anakronisztikus”-e a hitvalló vagy szenvedő egyházi magatar-
tás? Hozzátartozik-e, s ha igen, mennyiben az egyház tulajdonjegyeihez, a notae ecclesiae-hez
a hitvallás és a szenvedés? Vagy tényleg idejét múlta eszme lenne ez? A választ hitvallási irata-
inkban és Luthernél keresem.

�. Az egyház néhány reformátori meghatározása
Mi tehát az egyház? Elsőként felidézhetjük az Ágostai hitvallás idevonatkozó, jól ismert pasz-
szusát:

„Az egyház a szentek gyülekezete, ahol az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket he-
lyesen szolgálják ki.”2

Melanchthon az Ágostai hitvallás apológiájában hozzáteszi: „Mi azért a Szentírás értelmében
azt tartjuk, hogy az egyház sajátos értelemben azoknak a szenteknek a gyülekezete, akik iga-
zán hisznek Krisztus evangéliumában és Szentlelkük van. Mindamellett elismerjük, hogy ebben
az életben sok képmutató és gonosz is keveredik közéjük, és a külső ismertető jelek közössé-
gét nézve, tagjai az egyháznak s ezért egyházi tisztségeket is viselnek.”3

Luther a Nagy kátéban a harmadik hitágazat magyarázatakor írja a következőket:

„Hiszem, hogy él a földön egy szent nép és gyülekezet: csupa szent, egy fő, Krisztus alatt, a
Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka, a gondolkodása, sokféle adománya van, de egy-
séges a szeretetben, nincs benne szakadás és elkülönülés. Én is egyik része és tagja vagyok, min-
den javainak élvezője és részestársa. A Szentlélek vitt oda, és illesztett testébe úgy, hogy meg-
hallgattam és hallgatom Isten igéjét, mert így kezdünk bejutni. Azelőtt ugyanis egészen az ör-
dögé voltunk, sem Istenről, sem Krisztusról nem tudtunk semmit.”4
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A Schmalkadeni cikkekben pedig ezt írja Luther:

„Istennek hála – a hétéves gyermek is tudja, hogy mi az egyház: A szent hívők és »azok a bá-
ránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját« (Jn 10,3). A gyermekek ugyanis így imádkoznak:
»Hiszek a szent keresztyén egyházban.« És nem a karingek, tonzurák, hosszú köntösök és egyéb
szertartások teszik szentté az egyházat, amiket a Szentírással ellentétben kiagyaltak, hanem
Isten igéje és az igaz hit.”5

�. melyek az egyház jegyei? (notae ecclesiae)
A zsinatokról és az egyházról című, 1539-ben írt munkájának harmadik részében Luther hét
pontban sorolja fel az egyház jegyeit, a notae ecclesiae-t.6 Luther szerint az egyház nemcsak
ecclesia, hanem sancta, catholica, christiana, s a „Kirche” szó helyett a „keresztyén szent nép”
elnevezés sokkal szerencsésebb lenne. Egyházról van szó akkor is, amikor az Ószövetség az
„Isten népe” kifejezést használja. Honnan ismerhető tehát fel az egyház? A hét jegyet – írja
Luther – akár „hét szentségnek” is nevezhetné, de mivel e kifejezésnek rossz íze van, ezért in-
kább a „keresztyéni megszenteltetés hét fő részének”, vagy „hét ereklyének” nevezi.7

1. Isten igéje
„Ott egyház van, ahol megvan az Isten igéje. Az Isten igéje a fő dolog, ez a főszentség, melytől
a keresztyéni név a szent nevet kapta. Mert Isten igéje szent, megszentel mindent, amihez ér,
sőt az ige magának Istennek a szentsége, az Istennek ereje, amely üdvözít (Róm 1,16). Az élő-
szóval hirdetett igéről beszélünk… akik hisznek benne és cselekszik is azt… Ahol tehát látod
és hallod, hogy az ilyen igét hirdetik, ott ne legyen kétséged, ott bizonyára kell, hogy legyen
igazi Ecclesia sancta catholica… bárha nagyon kevesen is vannak. Ahol az (Isten igéje) van, ott
keresztyéni szent népnek is kell lennie. Mert Istennek igéje nem lehet Istennek népe nélkül. Vi-
szont Istennek népe sem lehet Isten igéje nélkül. Isten igéje az, ami csodát művel, mindent
rendbehoz, mindent fenntart, mindent véghezvisz, minden ördögöt kiűz… mi tudjuk, hogy az
ige az első és főszentség, hogy ez szüli, tartja, táplálja, erősíti az egyházat, ahogy Szent Ágos-
ton is mondja: Ecclesia verbo Dei generatur, alitur, nutritur, roboratur (Az egyházat Isten igéje
szüli, tartja, táplálja, erősíti.).”8 Az Isten igéje teremti az egyházat és nem fordítva, amint ezt a
katolikus felfogás vallja. Mai szóhasználattal úgy is mondhatnánk, hogy a római katoliciz-
musban a „feminin” elem az erősebb, hiszen az egyház mint „anya” az elsődleges, amíg a pro-
testánsban a „maszkulin” elem, hiszen az Isten igéje teremti, azaz „nemzi” az egyházat.

2. A keresztség
„Megismerhető Isten népe a keresztség szentségén, ahol azt Krisztus urunk szerint tanítják,
hiszik, alkalmazzák. Mert a keresztség a Szentlélek megújítása által való újjászületés szent für-
dője (Tit 3,5), amelyben megfürödvén, mint Isten bárányának szentséges, ártatlan vérében a
Szentlélek által, megtisztulunk a bűntől és haláltól. Ne tévesszen meg, ki az, aki keresztel. A ke-
resztség nem a keresztelőé, hanem a megkeresztelendőé… ugyanígy Isten igéje nem a hirde-
tőé, hanem a tanítványé, aki hallja és hiszi…”9
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3. Az oltáriszentség (Az úrvacsora)
Felismerhető az egyház az úrvacsoráról, ahol azt helyesen nyújtják, hiszik és fogadják. „Az se
tévesszen meg, hogy szent-e az ember, vagy kétnejű, aki neked a szentséget nyújtja. Nem azé
a szentség, aki nyújtja, hanem akinek nyújtatik”. Ilyen üdvözítő cselekedetei csak Isten népének
vannak.10

4. A kulcsok hatalma
A „kulcsok hatalmának” (potestas clavis) bibliai alapja: Mt 18,18. „Ha egy keresztyén vétkezik,
megbüntethessék, ha meg nem javul, felmentessék. Ahol látod, hogy bűnöket megbocsátanak,
bűnökért büntetést szabnak, akár nyilvánosan, akár magánosan, ott Istennek népe vagyon.
Mert ahol nincsen Isten népe, ott nincsenek kulcsok… Krisztus hagyta örökségül: Krisztus
halála árán az elbukott bűnösöket újra megszenteli… akik megtérni nem akarnak, kitaszítas-
sanak a szent nép közösségéből… Sohse törődj te itt a pápa két kulcsával, melyből ő két tol-
vajkulcsot csinált minden királynak kincstárához és koronájához!”11

5. Az egyházi szolgák elhívása
„Egyház szolgákat avat, hív el, hivatalokat tölt be (Ef 4,11 – apostolokul, evangélistákul, tanító-
kul, kormányzókul…). Mi lenne, ha mindenki beszélni akarna, egyik se akarna engedni a má-
siknak? Itt se kérdezd, hogy milyen ember az, aki a hivatalt bírja. Mert nem annak adattak a dol-
gok, akié a hivatal, hanem, aki a hivatal által fogja megkapni.”12 Tehát az egyházi szolgálatra a
jó rend kedvéért van szükség, a papok nem magasabbrendű lények, mint a laikusok, hanem a
laikusok és az ordináltak egyaránt minister verbi domini, vagyis az úr igéjének szolgái.

6. Az imádság
„Mert valahol ezt látod, hogy a miatyánkot imádkozzák, és ezt az imát tanulják, ahol zsoltárokat
és egyházi énekeket énekelnek az Isten igéje és az igaz hit szerint…, ahol a hiszekeggyel, a tíz
parancsolattal, a kátéval foglalkoznak, ott Istennek szent, keresztyén népe vagyon.”13

7. A kereszt
„Külsőleg is megismerhető a keresztyéni szent nép az üdvösséges szent kereszten, azon, hogy
el kell szenvednie minden szerencsétlenséget és üldözést, minden megpróbáltatást és bajt
(ahogy a miatyánk mondja) az ördög, a világ és a test részéről, hogy el kell tűrnie belső szo-
morúságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet, megvettetést, betegséget, gyengeséget, hogy
hasonlóvá legyen urához, a Krisztushoz. És mindezen szenvedések indító okának egyedül
annak kell lenni, hogy erősen ragaszkodik Krisztushoz és Istennek igéjéhez: s így a Krisztusért
szenved… Ahol ily megpróbáltatást látsz, ott légy meggyőződve arról, hogy ott Istennek szent
népe vagyon… Az üdvözítő kereszttel a Szentlélek nemcsak megszenteli, hanem boldogítja is
népét… ha valakit Krisztusért megátkoznak, szidnak, gyaláznak, sanyargatnak, az igenis szent-
té teszi az embert… Rm 5,4, Tribulatio spem (operatur). A megkísértés reménységet szül.”14

Luther a római katolicizmussal és a rajongókkal szemben kétfrontos harcot folytatott: a ka-
tolikusok a földi intézményben, a rajongók a „láthatatlan”, „lelki” egyház, a tökéletesek kö-
zösségében látták az egyház lényegét. Mindkét tábor valami emberi minőségben akarja meg-
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ragadni az egyház lényegét. Luther szerint ezzel szemben az egyház lényege, hogy ott az Isten
cselekszik, még akkor is, ha az sokszor elrejtve történik.15

�. mit jelent a„keresztformájú” egyház? („ecclesia crucis”)
Az egyház utolsó, hetedik jegye, a „hetedik szentség” tehát a szent kereszt. Ez vezet el ben-
nünket a „kereszt teológiához”, amelyről a 20-as években Walter von Loewenich16, újabban
pedig Alister E. McGrath17 írt jelentős monográfiát. A „kereszt teológusát” Luther az 1518-as
Heidelbergi Disputácóban18 állítja szembe a „dicsőség teológusával.” (19–21. tételek)

„Nem az nevezhető méltán teológusnak, aki Isten láthatatlan dolgait az ő teremtett műveiben
felfogva szemléli (19). Hanem az nevezhető méltán teológusnak, aki Istennek látható műveit,
azaz a „hátát” a szenvedésekben és a keresztben szemlélve fogja fel (20). A dicsőség teológusa
a rosszat jónak, a jót rossznak mondja, a kereszt teológusa azt mondja, ami a valóság.(21)19

Ki is a „dicsőség teológusa” és ki a „kereszt teológusa”?20 A középkori teológia (a tomiz-
mus!) az analogia entis elvére épült. Vagyis a filozófia az alap, s erre épül a tudományok ki-
rálynője, a teológia. A középkori filozófia úgy vélte, hogy a teremtésben végső soron minden
Istenre utal, vagyis az analógia segítségével megismerhetjük Istent. Tehát a titkok „mögé” lát-
hatunk, a keresztben is csak emberileg, érzelmileg rendülünk meg, de mögötte „látjuk”, fel-
fogjuk Isten csodálatos cselekedeteit. Luther szerint ez gyökeresen téves út, a kereszt ugyanis
nem „transzparens”, nem láthatunk át rajta, hanem a kereszten Isten láthatóvá tette, hogy mit
tett miattunk és értünk. Ha megkerüljük a keresztet, akkor a látásunkban van a hiba, nekünk
igenis látni, szemlélni kell Krisztus szenvedését.21

Ezzel szemben a kereszt „megfordítja” az eleve rossz látásunkat. A dicsőség teológusaként
fordított optikában láttuk a dolgokat: a rosszat jónak, a jót rossznak, a bolondságot bölcsesség-
nek, a bölcsességet bolondságnak gondoltuk… A kereszt teológusa nem akar a kereszt „mögé”
látni, számára a kereszt nem transzparens, hanem tükör: ez vagy Te, ezt tettem Érted – mondja
az Isten a keresztet szemlélő embernek. Mózes is a dicsőség teológusa akart lenni, akárcsak
Zebedeus fiai Jézus esetében. Isten Mózeshez egyszerre volt kegyelmes (mert valamit mégis
megmutatott magából!), és ugyanakkor meg is alázta. Mert csak a posteriori mutatott meg ma-
gából valamit. Ezt szemlélhetjük a keresztben is: a mocskot, a bűnt, a fertelmességet. Ezt mu-
tatja meg nekünk az Isten. De ebbe a mocsokba, a tőle nem várt „szokatlan” dologba (Ézs
28,21), az opus alienum-ba (bal kezébe) belerejti annak ellentétét, a minket szerető és meg-
mentő irgalmát, az opus proprium-ot, a jobb kezét. Mindez csak a hívő szemlélőnek tárul fel.
Csak a hit ismeri fel Isten szörnyűséges ítéletében az ő megmentő irgalmát. Isten kérlelhetet-
len haragja (ira severitatis) mögött az ő könyörületes haragja (ira miserecordiae) rejtőzik!

Erről szól a 21. tétel magyarázata is. Ám vigyáznunk kell arra, nehogy a kereszt teológiája
„negatív dicsőség teológia” legyen! Nehogy önmagában dicsőítsük a szenvedést! A szenvedés
önmagában rossz. A kereszt a dicsőség teológusából akar minket a kereszt teológusává tenni.
Megromlott látásunkat, hamis optikánkat 180 fokos fordulattal akarja elmozdítani. Ami lent
volt, most fent lesz, ami lent, az fent, ami jó volt, az rossz lesz, ami rossz, az pedig jó. Mind-
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eközben Isten „kísért” (Anfechtungen), megaláz és porba dönt minket. Igen, fájdalmat okoz
nekünk, de amikor a kereszt „megtámad” bennünket, passzívan el kell viselnünk. Ez a mi pas-
siónk. Isten dicsősége rejtett a kereszt gyalázatában. Luther odáig is elmegy, hogy kimondja:
Isten ördöggé lesz, s a pokolra visz azért, hogy mi a mennybe mehessünk. Opus proprium rej-
tett az opus alienum-ban! Nem mögötte, hanem abban! A dicsőség teológusa saját vallásosságá-
tól felfuvalkodik, megkeményedik. Érvényes ez az ún. „nagy” teológusokra és a szuperkegye-
sekre egyaránt. A vallási „vágy” is lehet valami csillapíthatatlan kívánság. A kereszt azonban
közbeavatkozik, „interveniál”. Nem engedi, hogy az „egom” (akár vallásos is az!) növekedjék,
mert akkor lecsúszok a kereszt teológusának útjáról, és észrevétlenül a dicsőség teológusának
útján találom magam. S azáltal, hogy interveniál, megöli bennem az emberit. S ez vezet el oda
bennünket, hogy meg kell halnunk ahhoz, hogy újjászülethessünk. Nem csak egyszer, hanem
újra és újra, mert az ego állandóan újratermelődik.

Lássuk ezek után, hogy a „kereszt teológiája” miképpen érvényes az egyházra? E. W. Gritsch
kiváló Luther-könyvének egy fejezetére fogunk támaszkodni, ahol a szerző a könyve egyik fe-
jezetének ezt a címet adta: „a keresztformájú egyház”.22

Egyéni életünk és az egyház élete is e földön harc és küzdelem. A keresztségünkben mon-
dunk először ellene az Ördögnek. Mi van keresztségünk és a halálunk között? A „keresztfor-
májú” élet, a keresztény ember és az egyház élete ugyanis kiábrázolja a Krisztust.

A Krisztust követő egyház életében a harc (ecclesia militans) a keresztyén élet velejárója. A
hitvallásokkal kapcsolatban írja Luther:

„Nem jó jel az, ha a hívők nem harcolnak az Ördöggel, aki a sarkukat mardossa, ez ugyanis
azt jelenti, hogy a sarokmardosó nyugton végezheti a maga dolgát. Ám ha nincs nyugalma és
ordít, az annak a jele, hogy megtámadták és le fogják győzni. Mert Krisztus támadást indított
az ördög háza ellen. Bizony, ha valaki a keresztyén egyházat békességben, kereszt nélkül, eret-
nekek nélkül, pártoskodók nélkül szeretné látni, annak csalódnia kell. Mert ha ilyennek látod,
akkor az bizony az ördög hamis egyháza, s nem pedig a valódi egyház.”23

A keresztény egyház sorsa tehát hasonló a prófétákéhoz és az apostolokéhoz. Ami megtör-
tént a Szenvedő szolgával, a Messiással, annak az egyházzal is meg kell történnie: a hűséges
szolgáknak, az egyháznak szenvednie kell e világban. Ha valakit Krisztusért megátkoznak,
szidnak, gyaláznak, sanyargatnak – az szentté teszi az embert (Tribulatio spem – a megkísér-
tés reménységet szül).

A „szenvedő szolga” nemcsak Krisztusnak, hanem az egyháznak is az előképe. De nem azért
szenvedek, hogy „kiérdemeljem Isten kegyelmét”! A szenvedés nem vallásoskodás, cseleke-
det, munka, misztika, hanem engedelmesség! A szolgálat szenvedéssel jár, de hogy az egyház
elkerülje a szolgálattal járható bálványimádást, az egyháznak állandóan reformációra van szük-
sége: ecclesia semper reformanda est. Akik Isten igéjét igazán szolgálják, azoktól nem lehet
messze a szenvedés: a szolgálat és a szenvedés összetartoznak. Lehet, hogy az egyháznak el kell
veszítenie státuszát ahhoz, hogy jobban szolgálja az evangéliumot, az egyháznak el kell visel-
nie a szenvedést ahhoz, hogy reformálódjon.
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„Mennyivel egyszerűbb lenne, ha az Ördög nem harapdálná Krisztus sarkát, vagy ha valaki
megállítaná őt ebben. Akkor megvalósulhatna a nyugodt, békés egyház gondolata. De mivel
jelenleg a Sátán Krisztus ellensége, ezért sohasem szűnik meg az egyházban szakadást, szek-
tákat teremteni. Durván megsértjük a mi drága anyaszentegyházunkat, ha őt tesszük hibássá
ezért a sok széthúzásért és szakadásért. Az egyház nem okozója, hanem ellenkezőleg: elszen-
vedője a szakadásnak.”24

Luther látta, hogy az egyháznak nemcsak jelene, hanem története is van. Az egyház törté-
netének alapja a Jelenések könyve. Az egyházon belüli harcot Isten és a Sátán harcaként ér-
tette, s vallotta, hogy ez a konfliktus csak Krisztus második eljövetelével ér véget. Jelenések
12,7 (Mihály viaskodása a sárkánnyal) alapján írja Luther:

„Ugyanennek a harcnak kell végbemennie e földön a látható egyházban is. Ezt a harcot nem
az angyalok vívják, hanem a keresztyének, akik hitükkel Krisztus országának polgárai. Har-
colnak pedig az ördöggel, aki a világot elhiteti. Nincs a földön más harc, csak ez az egy. E harc
fegyvere nem páncél, kard, dárda, puska vagy testi erő, hanem az ige egyedül.”25

�. mit jelent a„rejtett”egyház? („ecclesia abscondita”,„sancti absconditi”)
Luthernak a rejtett egyházról szóló gondolatai a kereszt teológiájából következnek. Amiképpen
Isten elrejtette dicsőségét a kereszt gyalázatába, úgy az egyházát, a szentjeit is önmaguk ellen-
tétébe rejti el az Isten (abscondita suo contrario). Sokféle ellentétpárt szoktak alkalmazni az
egyház jellemzésére: „igaz egyház – hamis egyház”, „láthatatlan egyház – látható egyház”,
„szolgáló egyház – uralkodó egyház”, vagy újabban: „hitvalló egyház – kollaboráns egyház”.
Nézetem szerint az egyszer etikai, másszor platonikus, egyszer ideologikus, másszor politikus
kategorizálásnak az a veszélye, hogy a kategorizáló természetesen önmagát tekinti az „igaz”, a
„láthatatlan”, a „szolgáló”, a „hitvalló” egyház tagjának. Az egyház szakrális misztériumából
talán többet sejtet meg, ha a „hivatalos – rejtett” egyház megkülönböztetését használjuk. Ez az
ekkléziológiai kategorizálás ugyanis nem húz éles határt a két tábor, a „mi” és az „ők” között. Ha
Isten egyháza rejtett, akkor lehet, hogy az „ők” közül is tartoznak oda, s nem mindenki az, akit
„mi” gondolunk odatartozónak. A mi sokszor könnyed és talán nem eléggé felelős kategori-
zálásunknál mélyebb az egyház titka és ugyanolyan kifürkészhetetlen, mint Isten bölcsessége.

Az ecclesia abscondita gondolata már felbukkan Luthernak A szolgai akarat című művében.
Itt Luther cáfolja Erasmus egyházképét, rámutatván, hogy nem az az egyház, amit annak ne-
veznek, és akik valóban Isten népe és az egyház voltak, azokat csak ritkán nevezték annak. De
Isten mégis megtartotta egyházát, még ha nem is nevezték annak. Példaként az ariánusok ide-
jét említi, amikor alig volt ötven katolikus püspök, az egyház nevében mindenütt az ariánusok
uralkodtak. Az egyház tehát nem feltétlenül az, ami annak látszik, vagy annak nevezi magát.

„Bizony, az Isten egyháza nem olyan egyszerű dolog, mint az »Isten egyháza« elnevezés. De
szentek sem találhatók minden bokorban, mint az »Isten szentjei« cím, amelyből mindig van
egy zsomborral. Ezek gyöngyök és drágakövek, amelyeket a Szentlélek nem vet oda a disznók-
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nak, mit azt a Szentírás vallja: elrejtettek, hogy az istentelen ne láthassa meg bennük az Isten
dicsőségét.”26

Luther az Ézsaiás-előadásában (1527–30) is többször megfogalmazza, hogy Isten népe szét-
szórt polgárság (deserta civita)27, s az egyház elrejtetett a kereszt alatt28. Végezetül Luther a Je-
lenések könyvéhez írt második előszavában írja:

„Az egyházhoz értelmeddel nem férkőzhetsz közel, még ha összes szemüveged felteszed is. El
tudja rejteni az ördög, betemeti botránkozással és meghasonlással, hogy bőven találsz rajta bot-
ránkoznivalót. S Isten is elrejtheti a gonosztettek a mindennemű bajok mögé, hogy bolonddá
téve magadat hamis ítéletet kiáltasz rá. Mert azt akarja, ne szemeddel, hiteddel fogd fel azt.
Mert azt hisszük, amit látunk… Mert önmaga elől is erősen elrejtetik a keresztény, hogy nem
látja önnön szentségét és erényességét, hanem csupa hibát és gyalázatot talál magán.”29

Walter von Loewenich gondolata az egyház elrejtettségéről ma igazán aktuálisnak hangoz-
nak: „Az egyház elrejtettsége pedig szenvedési formájában jut kifejezésre. A protestantizmus
bűne, hogy Luther ezen gondolataival kevéssé komolyan foglalkozott. Luther a keresztet, a
szenvedést úgy tekintette, mint az egyház legdrágább kincsét: az egyház, amely Lutherről ne-
veztetik, gyakran nem szívlelte meg eléggé ezt (WA 1,613,23kk). A túlságosan harcias, lármás
egyházpolitika gyanús Luther szemében (WA 5, 227,7kk). Az igaz egyház inkább mártíregy-
ház.”30

�. mit jelent, hogy az egyház„történés”? (Kirche im werden)
Gritsch hangsúlyozza, Luthernél az egyház sohasem statikus intézmény, hanem mindig a vál-
tozás folyamatában van, „úton van” (ecclesia in via)31. Amint az ige is esemény, úgy az egyház
is „történés”. Az egyház intézményes megjelenésében még nem egyház, hanem csak az enge-
delmes tetteiben. Nem eredendő szubsztancia, hanem eredmény. Akkor egyház az egyház, ha
küldetéséhez híven él, és teszi, amit feladatul kapott. Az egyház nem létezik, hanem „lesz”.32

�. mit jelent, hogy az egyház„communio” (koinonia)?
Térjünk vissza az Ágostai hitvallás definíciójára: egyház a szentek közössége: communio sanc-
torum. Luther is szívesebben használta a communio fogalmát mint a „Kirche”-t.33 Vajta Vilmos
kiváló könyvében34 részletesen elemzi Luther communio-fogalmát. Luther „zwo kirchen”-ről
beszél és ekleziológiájában bizonyos „kétrétegűséget” figyelhetünk meg.35 Az egyház egyszerre
communio spiritualis és communio corporalis. Ám a külső valóság a hit láthatatlan, lelki való-
sága nélkül csupán pszeudoegyház36, amelynek nincs köze a Szentíráshoz. Luther gondolata-
tit Vajta a mai helyzetre alkalmazza, amikor ezt írja: „az egyház mint szociális jelenség az em-
beri társadalomban szociálisan is megközelíthető. Kaphat jogi és politikai, sőt még humánus
értelmezést is. De lényegét tekintve az egyház csak a lelki-szakramentális értelmezésben lép elő
olyan elrejtett valóságként, amelyet Isten teremtő Szentlelke hoz létre a hívő lelkekben.”37 A szak-
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rális communio alapvető metaforái: a fej–test, vőlegény–menyasszony. Az egyház test, és a test
a fejtől kapja az életet: Krisztus nélkül az egyházat nem lehet elképzelni. Krisztus mindenkinek
az ura, de csak a keresztényeknek a feje. A testnek egybe kell forrnia a fejjel, hogy belőle életet
nyerjen (Ef 4,15, ill. 5,32). Az egyház „női test”, a „menyasszony”, aki eggyé válik „vőlegényé-
vel”, a Krisztussal. Azzal a Krisztussal, akinek tisztaságát és igazságát Isten neki tulajdonítja.
Luther A keresztyén ember szabadságáról című művében fejezi ki ezt igen találóan és szépen:

„A vőlegény vállalja azt, ami a menyasszonyé, ami magáé, abban részesíti menyasszonyát…
ez a személy a menyasszony bűnét, halálát, poklát, a hit jegygyűrűjét közössé, sőt sajátjává
teszi, s ezekhez úgy viszonyul, mintha övé volnának, mintha ő vétkezett volna… a hivő lélek
a hit jegyajándékával Krisztusban, az ő jegyesében minden bűntől szabad. Mert ajándékul
kapta jegyesének, Krisztusnak örök igazságát, életét és üdvösségét. Így állítja maga elé meny-
asszonyát folt és ránc nélkül dicsőségben, megtisztítva őt az élet igéjének fürdőjével.”38

�. Konklúzió
Luther egyházfogalma után kutatva megállapíthatjuk, hogy a hitvalló és a szenvedő egyház fogal-
mát aligha lehet bármikor „anakronisztikusnak” nevezni. A dolgozatunk elején idézett egyház-
vezetői nyilatkozat teológiai hibája, hogy az egyházat szociológiai és nem szakramentális érte-
lemben fogja fel. Számára az egyház societas és nem communio. Szerinte az egyház „kis történé-
sei” csupán a világi politika „nagy történéseinek” leképezése. Az lehet, hogy politikai értelemben
1989 után „anakronisztikus” az egyház szenvedéséről beszélni, csak éppen az egyházról nem a
politikum, hanem a teológia az adekvát beszédmód. Szakramentális értelemben az egyház Krisz-
tus szent, misztikus teste, amely keresztet hordoz, szenved, harcol, hitet vall, rejtőzködik akkor
is, amikor a külvilág az üldözés helyett hirtelen a kegyeit keresi. S talán ebben az aion-ban
éppen ez jelenti neki a szenvedést és a keresztet.
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„más-képpen: a mint itt mi nálunk ünnepi-
napokon szoktak az templomban énekleni.”
Egy 17. századi eperjesi imádságos könyv énekeiről

ferenczi ilonA

Eperjes szabad királyi város lakossága már a 16. század közepére a reformációhoz csatlako-
zott, és 1549-ben az ötvárosi hitvallás, az ú. n. Pentapolitana Confessio egyházjogi szervezet
tagja lett Bártfa, Lőcse, Kassa és Kisszeben városok mellett. A kezdetben német nyelven tartott
istentiszteletek után lehetőség nyílt arra, hogy mindhárom nemzetiség evangélikusai, így a né-
metek, a magyarok és a szlovákok is saját lelkészt alkalmazzanak. A magyarok számára 1565-
ben építettek egy kisebb templomot, majd 1635 után újabbat és nagyobb méretűt kellett
emelni.1

Az eperjesi evangélikus iskola hírnevét már a 16. században megalapozták olyan jó nevű
tanárok, rektorok, mint Gyalui Torda Zsigmond, Lucas Fabinus és Johann Bock (Bocatius). A
poprádi születésű Fabinus latin nyelvtankönyvet adott ki az eperjesi iskola használatára.2 A
Sziléziából származó Bocatiust verseiért Rudolf császár és király a „poeta laureatus caesareus”
címmel tüntette ki.3 A 17. század első felében meghatározó volt Serédi János működése, aki
1629–1637-ig igazgatta az iskolát, majd 1656-ig a város vezetésében vett részt. Az eperjesi is-
kola és egyház tevékenysége több szállal fonódott össze; a rektor, a tanárok, lelkészek és a kán-
tor munkája együttesen szolgálta a diákság nevelését, a gyülekezet építését.

A magyar lelkészek közül Mihálykó János 1609-ben imádságos könyvet adott ki Bártfán,4

melyet 1629-ben Lőcsén újból megjelentetett, éppen abban az évben, amikor utódja, Madarász
Márton az eperjesi egyház számára adott ki ugyanott egy imádságos könyvet.5 Madarász Eper-
jesen, Kassán, Bánócon tanult, majd szenci, kassai és varannói tanársága után 1614-ben a wit-
tenbergi egyetemen folytatta tanulmányait. Ezt követően tanár lett Eperjesen, 1618-tól pedig
harminchat éven át egészen haláláig ugyanott mint lelkész működött. Az ő tevékenységével
jelentős mértékben gyarapodott az eperjesi magyar nyelvsziget egyházi irodalma; nemcsak
gyakorlati munkát végzett, hanem különböző jellegű kiadványaiban a keresztyén élet vezeté-
séhez szükséges alapvető tanításokat is írásba foglalta.6 1629-ben a lőcsei Brewer nyomdában
két munkája jelent meg: Luther Márton kisebbik katekizmusának fordítása7, valamint az ál-
tala szerkesztett imádságoskönyv8, melybe M. M. jelzéssel néhány saját imádsága is bekerült.
1635-ben és 1641-ben a német Balthasar Meisner elmélkedéseit adta ki magyar nyelven két
kötetben9. S végül, mint ahogy a címlapon olvashatjuk, „az igen tiszteletreméltó és jeles ember,
Damascenus (= Madarász) Márton, a fáradhatatlan magyar lelkész szolgálata idején” készült
el 1635-ben az eperjesi magyar egyház nagy kéziratos énekeskönyve, az Eperjesi graduál.10 A

��



graduált a magyar kántor, Bánszki Dániel szerkesztette és jegyezte le, s az énekek közé a rek-
tor Serédi János fordításait is felvette.11

Az imádságoskönyvet Madarász Márton első megjelent munkájaként tartjuk számon. Címe:

Eperjessi magyar ecclesia minden-napi felfegyverkedese, az az minden-napi imadsagos köny-
veczkéje, egy néhány szép dólgokkal etc., mellyet itt D. Madarasz Marton, eperjessi m(agyar)
praedik(átor) Löcsén nyomtattatot Brewer Lörintz által 1629.12

Az imádságoskönyv igen kis méretű (12º), innen ered a magas lapszám; a címet követő 96
(!) oldal terjedelmű „előljáró beszéd” után az imádságok 432 oldalt foglalnak el, s a kötetet tar-
talomjegyzék, valamint a nyomtatásban esett nagyobb hibák javítása zárja le. Némileg nehe-
zíti a tájékozódást az imádságoskönyv következetlen tipografizálása, ezért a szerkesztő utólag
(vagy a nyomtatás során) tizenöt fejezetbe rendezte az imádságokat. A könyv végén található
lajstroma vagy rendi e könyvecskében foglalt dolgoknak a kötet beosztását követi13:

I. Templomba menéskor imádságok az előljáró beszéd után.
II. Hétköznapi imádságok (vasárnapi, hétfei, keddi, szeredai, csötörtöki, pénteki, szom-

bati imádságok), mindennapi estveli imádságok
III. Tanuság14 vagy olvasás előtt való imádságok
IV. Asztaláldási imádság
V. Békességért való imádság
VI. Bűn bocsánatjáért imádság

Kis gyónás
Bűn bocsánatja után

VII. Úr vacsorájáról imádságok
Úr vacsorájával való élés előtt
Úr vacsorájával való élés után
Sz. Ágoston imádsági
Sz. Anselmus imádsága

VIII. Lelki szükséginkért imádságok
Sz. Ágoston imádsága
Az Atya Istennek szent Fia által való segítségül hívásáról
Az embernek maga felől alázatosan értéséről

IX. A Sz. Háromságról imádság
Az apostoli Credo
A Nicaeai gyülekezetnek vallása
A Sz. Athanasius doktor vallása
A közönséges Anyaszentegyháznak vallása az Irenaeus doktor írása
Téged Isten dicsérünk (= Te Deum)
Magasztalja az én lelkem (= Magnificat)
Litánia
Constantinus császár imádsága
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Sz. Ágoston imádsága
X. Halálra ítélt ember imádsági
XI. Beteg ember könyörgési

Sz. Dávid imádsága
Ezékiás király imádsága
Jeremiás próféta imádsága

XII. Úton járók imádsága
Utából megjött ember imádsági
Jákob pátriárka imádsága
Mójzes próféta úti könyörgése
Dávid király úti könyörgése
Vén Tóbiás úti áldása
Felesége vigasztalása fia egészségben való hazajövetele felől
Úti könyörgés a 121. zsoltárból

XIII. Aszály ellen termő esőért
Sz. Ambrus imádsága
Felettébb való esős időn szép tiszta időért
Égiháború, kőeső, mennydörgés, mennyütő kő és villámlás ellen

XIV. Fő ünnepnapi imádságok
Ádventi imádságok
Jákob pátriárka ádventi imádsága
Sz. Dávid ádvent buzgó kívánsága
Ézsaiás próféta ádvent kívánsága
Sz. János apostol imádsága
Karácson napi imádságok
Kis karácson napi imádság
Böjti és nagypénteki imádság
Krisztus kínszenvedéséről elmélkedések
Húsvét napi imádság
Krisztus mennybemeneteli napjára imádság
Pünkösd napi imádság

XV. A Sz. apostolok imádsági
1. A papi fejedelmek ellen
2. Sz. Mátyás választásakor: mellyel a keresztyén ember magisztrátus választásáért is
imádkozhatik
Sz. Origenes imádsága bűneinek itt e világon, éltében való megbüntetéséért
Sz. Jeremiás prófétának hasonló imádsága
E könyvért való háláadás
A 23. zsoltár
A 91. zsoltár
A 132. zsoltár
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A könyv szerkesztője, Madarász Márton az imádságok közé sorolt olyan tételeket is, me-
lyeket korábbról feltehetően mint énekeket ismert. A 16-17. században a gyülekezeti éneklést,
az énekelt imádságokat ugyanis sokkal természetesebbnek vették, mint napjainkban. Az éne-
kek elsősorban nem esztétikai értékük, hanem mély, biblikus tartalmuk miatt jelentették a li-
turgiának a többivel egyenrangú részét. Madarász imádságoskönyvének IV., IX. és XIII. feje-
zetében a következő imádságnak minősített énekszövegeket adta ki:

1. Dicsérjétek az Urat, mert igen jó (147. zsoltár; p. 63)
2. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (p. 66)
3. Valaki üdvözülni akar (Athanasius hitvallása; p. 256)
4. Téged, Isten, dicsérünk (Te Deum, kétféle változatban: p. 265, p. 268)
5. Magasztalja az én lelkem az Urat (Magnificat; p. 271)
6. Kyrie eleison (Litánia; p. 273)
7. Ne emlékezzél meg, Úristen, a mi bűneinkről (p. 279)
8. Uram Isten, mennyei Királyunk (p. 335)

Valamilyen módon mindegyik tétel kapcsolódik az imádságoskönyv megjelenése után hat
évvel később, 1635-ben szerkesztett és összeírt Eperjesi liturgikus énekeskönyvhöz, az Eperjesi
graduálhoz.15 Ez a graduál elsősorban magyar nyelvű gregoriánt, továbbá gyülekezeti éneke-
ket és többszólamú tételeket: genfi zsoltár-, kanció- és korálfeldolgozásokat tartalmaz. Az imád-
ságoskönyv énekei közül az első, a 147. Zsoltár (Dicsérjétek az Urat, mert igen jó) az Eperjesi
graduál többszólamú tömbjében foglal helyet, az Adjunk hálát az Úrnak kezdetű imádság csak
mint ad notam jelzés szerepel a graduál 46. (= 47.) zsoltáránál (Minden népek örülvén tapsol-
janak)16. A következő három ének-imádság az Eperjesi graduálban is egymáshoz közeli olda-
lakon található, sőt a litánia és az azt követő könyörgés még szorosabban összetartoznak.17 Az
utolsó tétel, az esőért és szép jó időért könyörgő antifona az Eperjesi graduálban mennybe-
menetel ünnepének liturgiájához kapcsolódik. Valamennyi tétel a graduál törzsanyagában, kö-
zülük hat hangjegyekkel van lejegyezve.

Az imádságoskönyv IV. részének (Asztaláldási imádság) Az étel után való könyörgések című
fejezetében a harmadik imádságnál Madarász Márton megjegyzi: Ének, 147. zsoltár az Adjunk
hálát nótájára: Dicsérjétek az Urat, mert igen jó. A zsoltárimádság tizenhét versből áll, melyek
közül az első tizennégy vers a bibliai zsoltár verses parafrázisa.18 A tizenötödik versben az asz-
tali áldás azzal bővül ki, hogy a lelki éhenhalás elleni fegyverzet felöltését, az ige hirdetésének
fontosságát hangsúlyozza. Az imádságoskönyv zsoltárimádságának mindegyik verse szóról
szóra megegyezik az Eperjesi graduálban lejegyzett változattal. Szövegét mai olvasat szerint
közöljük, első versszakát az Eperjesi graduál többszólamú letétje alá illesztettük:
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A fenti négyszólamú letét fő dallama nem a legfelső, hanem a harmadik szólamban, a te-
norban helyezkedik el. A dallam Vitamque faciunt szöveggel igen népszerűvé vált a 16. század
során, először német földön, majd Magyarországon is.19 A latin szövegre több „nótautalás” is
található énekeskönyveinkben. Madarász Márton imádságoskönyvének másik asztali imád-
sága (Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli) ugyancsak a Vitamque faciunt mintán alapul. A ma-
gyar szöveg nálunk először 1569-ben Debrecenben jelent meg Szegedi Gergely énekesköny-
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2. Ő építi e földön az Egyházat
És gyűjti egybe az elszéledt nyájat.

3. Meggyógyítja a töredelmeseket
És bekötözi a rút sebeseket.

4. Megszámlálja csillagok sokaságát
És nevén nevezi annak nagy számát.

5. Nagy a mi Urunk, Istenünk ereje,
S az ő bölcsességének nincsen vége.

6. Felemeli ő a nyomorultakat
És földig megalázza gonoszokat.

7. Énekeljünk az Úrnak háláadással
És mondjunk dicséretet néki lanttal.

8. Mert ő az eget béfedi felhővel
És esőt ád e földre nagy bőséggel.

9. Füvet teremt hegyeken a barmoknak
És eledelt ád minden állatoknak.

10. Abrakot ád is az holló fiaknak,
Kik, csuda, őreája mint kiáltnak.

11. Nincs az Úrnak gyönyörűsége lóban,
Se férfiúnak ő gyorsaságában.

12. De kedve vagyon az őtet félőkben,
Ő irgalmasságának edényében.

13. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek,
Mert lám ő a ti nagy erősségtek.

14. Határinkat megáldá békességgel,
Gabona zsírjának is bőségével.

15. Szent igéjét is hirdetteti köztünk,
Hogy éhel meg ne haljon a mi lelkünk.

16. Adjunk hálát ezekért mi Atyánknak,
Jézus Krisztusnak, mi közbenjárónknak.

17. Szentlélek Istennel egyenlőképpen,
Ki minket vigasztaljon, mondjuk, Ámen.



vében.20 Mint asztali áldás a 16-17. század fordulóján a többszólamú gyűjteményekbe is beke-
rült, így pl. Bartholomeus Gesius a naponkénti iskolai és házi éneklésre szánt énekkönyvében
(1605)21 a szerdai napnál ezt ajánlja: Das Deo Gratias nach der Mahlzeit: Danket dem Herren,
denn er ist sehr freundlich.22 Imádságoskönyvünkben – mint már említettük – éppen erre az
énekre (Adjunk hálát az Úrnak) utal az előző imádság, vagyis a 147. zsoltár (Dicsérjétek az
Urat) „nótajelzése” is, ezért az ehhez a zsoltárhoz fent megadott dallamra és négyszólamú le-
tétre énekelhető a következő szöveg is:23

A Szentháromságról szóló imádságok közé ékelődnek a hitvallások, elsőként Sz. Athana-
sius alexandriai püspök vallása, ki élt Krisztus urunk születése után 445 esztendőben. Ez a val-
lástétel különös módon nem egyes szám első személyben, hanem egyértelmű állításokkal, ki-
jelentésszerűen van megírva elejétől fogva: Valaki üdvözülni akar: mindeneknek előtte szükség,
hogy a közönséges keresztyén hitet tartsa. A kétrészes hitvallás első része a Szentháromság lé-
nyegét, egységét és háromságát taglalja, a második részben pedig Krisztus megváltó munkájá-
nak fontosságát. Az Eperjesi graduálban Symbolum Athanasii címmel és kevés változtatással ke-
rült lejegyzésre a hitvallás; így pl. a közönséges keresztyén hit szókapcsolatból a keresztyén jelző
kimaradt. A hitvallás a zsoltárokhoz hasonlóan két félversből álló versekből épül fel, előadása
is zsoltárrecitálással történhetett.

A hagyomány szerint a Te Deum – mint ahogyan a következő ének címéből olvasható: – Sz.
Ambrus és Sz. Agoston hálá-adása. A keresztyénségnek ezt a nagyszabású dicsőítő énekét a re-
formáció idejében, sőt már azt megelőzően is anyanyelven énekelték.24 Az egyik magyar for-
dítást dallamával együtt Huszár Gál nyomtatta ki 1574-ben, második énekeskönyvében.25 A 17.
századi graduálokban újabb fordítást alkalmaztak, de az eperjesi imádságoskönyvben mind-
ezektől eltérő szövegű fordítás jelent meg. Madarász Márton azonban nemcsak ennek az egy
fordításnak közlését tartotta fontosnak. A Te Deum az egyetlen imádság, hálaadó-dicsőítő
imádság, melyet kétszer nyomtatott ki, és a második szövegváltozatot a már ismert címmel
látta el: Más-képpen: a mint itt mi nálunk ünnepi-napokon szoktak az Templomban énekleni.
Vagyis az eperjesi gyülekezetben az ünnepnapokon saját fordításban énekelték a Te Deumot.
Bár lényeges eltérés nem mutatható ki Madarász Márton kétféle közlése között, ez utóbbi vál-
tozat inkább a Te Deum német fordítását követi.26 Az Eperjesi graduál szerkesztője 1635-ben
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1. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli,
Mert minden gazdagságát velünk közli.

2. És mint bő irgalmú kegyelmes Atya,
Fiait testben, lélekben megáldja.

3. Énekeljünk ennek egy akarattal,
Dicsőség, Atya Isten, szent Fiaddal.

4. Ki ételt adtál alkalmas időben,
Megruháztál mezítelenségünkben.

5. Adjad, hogy tégedet megismerhessünk,
Szent Fiad által tőled megnyerhessük.

6. Hogy szent igéd hirdettessék közöttünk,
Hogy éhel meg ne haljon a mi lelkünk.

7. Hálákat adunk ezekért Atyánknak,
Jézus Krisztusnak, mi Közbenjárónknak.

8. Szentlélek Istennel egyenlőképpen,
Ki minket vigasztaljon, mondjuk, Ámen.



ezt a szövegváltozatot vette át, mely tehát az eperjesi hagyományhoz igazodott. Ehhez a szö-
veghez nem a legtöbb graduálban lejegyzett magyar alakot, hanem a Te Deum német dallam-
változatát társította.27

A Te Deumot Mária dicsőítő éneke, a boldog szűz Máriának, Idvözítőnk szűz Anyjának szép
dicsireti és hálá-adása követi. Lukács evangéliuma 1. fejezete 46-55. verseinek szakaszolása az
imádságban nem mindenütt az evangélium beosztása szerint történt, így a 10+2 (doxológia)
versszakos Magnificat 9+1 versszakká tömörül. Az Eperjesi graduálba ez esetben az imádsá-
goskönyvtől eltérő fordítás került, és az első verset hangjegyekkel írták le 5. zsoltártónusban.
Ennek alapján valószínűsíthető, hogy az imádságoskönyvbe nyomtatott Mária éneket is ugyan-
abban a tónusban recitálták.

Imádságoskönyv Eperjesi graduál

Magasztalja az én lelkem az Urat: Magasztalja: az én életem az Urat.
és örvendezett az én lelkem És vigadoz az én lelkem:
az én üdvözítő Istenemben. az én üdvözítő Istenemben.

Mert megtekintette az ő szolgáló Mert megtekintette az ő szolgáló
leányának alázatosságát: leányának alázatos voltát:
mert ímé mostantól fogva boldognak ímé azért engemet boldognak
mondanak engem minden nemzetségek … mondnak minden nemzetségek …

Hogyan került be a következő énekelt tétel, a litánia az eperjesi evangélikus imádságos-
könyvbe? Hasonlóan a középkorból örökölt többi imádsághoz, a hálaadó-dicsőítő Te Deum-
hoz vagy Mária énekéhez, a Magnificathoz, a litánia megmaradt formulái sem tartalmaznak
semmi olyasmit, ami a reformáció tanításával ellentétes lenne.28 A litánia-imádság a 17. századi
protestáns graduálokban, így az Eperjesi graduálban is megtalálható, ahol két litániát jegyez-
tek le: egy hosszabb terjedelmű és egy rövidebb litániát (litania maior, illetve litania minor)29.
A litania maior éneklése nagyobb hangterjedelmet vesz igénybe, az egyes könyörgések nagy ívű
dallammal indulnak. A litania minor három-négy egymás melletti hangból álló recitáló for-
mulákat használ fel. Ez utóbbi szövege beosztásában és tartalmában teljesen megegyezik az
imádságoskönyvével. A litánia-imádság a háromszoros Kyrie-Christe-Kyrie könyörgések közé
foglalja a refrénnel megerősített kéréseket a rossz dolgok megszűnéséért, a jókban oltalomért,
segítségért és meghallgatásért.30 A tételt a háromrészes Agnus Dei és a háromszoros Kyrie-
Christe-Kyrie könyörgés zárja le.

Egy középkori antifóna (Ne reminiscaris, Domine)31 szövegéből származik a litánia után
nyomtatott „könyörgés”: Ne emlékezzél meg, Úristen, a mi bűneinkről, se Atyáinknak vétkekről:
ne állj bosszút mirajtunk, szent Fiadnak kedvéért. Az Eperjesi graduálban szintén a litániához,
a Litania minor-hoz kapcsolódik cím nélkül, és szó szerint megegyezik az imádságoskönyv
szövegezésével. Ezt a könyörgést a szerkesztő külön nem tüntette fel az imádságoskönyv tar-
talomjegyzékében, mert valószínűleg a litánia függelékének tekintette.

A XIII. részben az aszály ellen termő esőért folyamodó imádságot a középkori gyakorlatból
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mint imádság-antifonát, ún. rogációs antifonát ismerjük32; ebből fordították – némi kiegészí-
téssel és változtatással – magyar nyelvre:

Domine, Rex, Deus Abraham, Uram Isten, mennyei Királyunk,
mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

dona nobis pluviam super faciem terrae adj esőt a föld színére,
ut discat populus iste hogy megismerje e nép,
quia tu es Dominus Deus noster. hogy te vagy a mi Urunk, Istenünk.

Dicséret Istennek.

A tétel az Eperjesi graduálban hangjegyekkel és latin címmel szerepel: Antiphona et Psalmus
(84. =85. zsoltár) pro impetrandis pluviis (et serenitate)33. Az imádságoskönyv és a graduál an-
tifona-imádságának szövege majdnem teljesen azonos.34

Az énekek sorát további négy tétellel lehet bővíteni, melyeket a középkorban a liturgiában éne-
keltek, de imádságoskönyvében Madarász Márton nem utal erre a funkcióra, mivel inkább az
imádságjelleget akarta hangsúlyozni. Az imádságos könyv 58. és 59. oldalán két zsoltárvers ol-
vasható: Szent Dávid királynak lefekvésekor való rövid imádsága: Én lefekszem, elaluszom és fel-
kelek, mert az Úr oltalmaz engemet (3. zsoltár 6. vers), valamint: Békességben elnyugszom és el-
aluszom, mert te, Uram, egyedül adsz énnékem bátorságos nyugodalmat (4. zsoltár 9. vers).
Mindkét zsoltárvers része volt a középkori éjszakai szertartásoknak,35 a 17. századi magyar
nyelvű graduálok vespera liturgiájában pedig mint kiemelt antifona-szöveg a teljes zsoltár re-
citálását keretezte.36

Az egyik ádventi imádság, Egek, harmatozzatok onnan felül (p. 364) zenei-liturgiai vonat-
kozásai ugyan már a középkorból ismeretesek,37 a tipográfia azonban nem sugallja, hogy ezt
az imádságot valaha énekelve képzelték el. Madarász Márton az imádságoskönyvben nem a
liturgikus funkció, a liturgikus műfaj három részes formája szerint építi be a szöveget, hanem
az introitusnak csak az első részét (Ézsaiás 45. fejezet, 8. vers). Ez a vers azonban teljesebb,
mint ahogy a középkori introitusba és annak mintájára a graduálok introitusába került. Ma-
darász az imádságoskönyvben Káldi Györgynek 1626-ban, Bécsben kiadott friss bibliafordí-
tását használta fel.38 Az Eperjesi graduálban – ahol egyébként is több Káldi-fordítású zsoltár-
és abból kiemelt antifona-szöveg található –, ugyanazt a szöveget jegyezték le az introitus alá,
melyet az imádságoskönyvben kinyomtattak: Egek, harmatozzatok onnan felyül és az fellegek
csepegjék az igazat: nyilatkozzék meg az föld és teremje az üdvözítőt: (és az igazság együtt szár-
mazzék).39

A hitvallásokhoz hasonlóan ugyancsak a Szentháromság ünnepére szóló imádságok között
bukkan fel az Ó, világosság, boldog Szent Háromság kezdetű imádság (p. 252), mely minden bi-
zonnyal az O lux beata trinitas középkori himnuszt veszi alapul.40 Ez a himnusz oly módon
került be az imádságoskönyvbe, ahogyan a középkor vége felé kódexeinkben a himnuszokat
fordították: nem éneklésre készült verses fordítás, hanem kizárólag imádság, mely magánájta-
tosság célját szolgálta.41 Az imádságoskönyv prózai fordítása az eredeti himnusz tartalmának
lényegét adja vissza.42
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Ó, világosság, boldog Szent Reggel téged dicséret43 énekléssel,
Háromság és fő egység, Estve, kérünk könyörgéssel,
Immáron a fényes nap alá mégye, Téged a mi alázatos dicsőítésünk
Önts világosságot szíveinkbe. Dicsérjen mindörökkön örökké.

Dicsőség légyen az Isten Atyának,
És az ő egyetlen egy fiának
A vigasztaló szent Lélekkel,
Most és mindörökkön örökké.

Más imádságoskönyvben is található effajta, eredetileg énekelt, verses gregorián tételből
prózában lefordított imádság. Így például az 1632-ben ugyancsak Lőcsén kinyomtatott Szép
imádságos könyvecske44 szerkesztője a pünkösdi imádságba (Jövel, Szentlélek Úristen) a Veni
Sancte Spiritus kezdetű pünkösdi szekvencia néhány versének gondolatát – természetesen a
háromsoros versek feloldásával – építette be imádság céljából.45

* * *

Mit jelenthet számunkra, mire taníthat minket ma is az eperjesi imádságoskönyv? Elsősorban
arra, amire Pál apostol is felhívja a figyelmet az Efezusiakhoz írt levelében, hogy az élet harcai-
hoz Isten fegyverzetét, lelki fegyverzetet kell viselni. A 17. század első felében az eperjesi lelkész,
Madarász Márton is tudatában volt ennek, és a lelki felfegyverkezéshez az imádságot tartotta
a legmegfelelőbb eszköznek. Az imádságot, mellyel minden nap, minden helyzetben élhetünk.
Ezért a gyülekezet és az egyén életének különböző helyzeteire, alkalmaira, a hét napjaira, az év
jelesebb ünnepeire gyűjtött össze, fordított le imádságokat. Az imádságok közé felvett néhány
olyan tételt is, melyeket az eperjesi gyülekezet dallammal együtt ismert, feltehetően énekelt is.
Ezeket az énekelt imádságokat a lelkész Madarász igen fontosnak tartotta, hiszen tudta, hogy
kétszeresen imádkozik az, aki énekel. Az énekek szövegénél nemcsak a már ismert fordításo-
kat vette figyelembe, hanem a helyi szokásokat is, az eperjesi gyülekezet éneklési módját.

Az énekek imádságjellege azóta sem szűnt meg, habár a gyülekezeti tagok passzív maga-
tartásukkal az imádkozásnak ebből a formájából olykor kimaradnak. Az éneklés Magyaror-
szágon érdekes módon azokban a gyülekezeteinkben kap egyedi színezetet, amelyek felvidéki
szlovák háttérrel, szlovák ősök, betelepültek kegyességi gyakorlata nyomán jöttek létre. Ha va-
laki ilyen gyülekezetek istentiszteletén vesz részt – például Felsőpetényben, Sámsonházán vagy
Bakonycsernyén –, még ma is tanúja lehet annak a több évtizedes vagy talán több évszázados
hagyománynak, mely a gyülekezetet összekovácsolta, bizonyos mértékig egységesítette, egyút-
tal a többi gyülekezettől el is különítette. Ezért ahol még tetten érhető, igen fontos, sőt doku-
mentumértékű lehetne a magyar evangélikus egyházzene történetének vizsgálatához, hogy
olyan évszázadok után, melyekben kotta nélkül nyomtatták ki az énekeskönyveket, megis-
merhetnénk a szájhagyomány útján fennmaradt változatokat.46 A 17. századi német énekek-
nek sem volt egy hitelesített alakja, azok különbözőképpen jelentek meg a regionális énekes-
könyvekben. Hasonlóképpen kellene értékelnünk sokgyökerű evangélikus hagyományunkat is.
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Én például ha bakonycsernyei lelkész lennék és gyülekezetem számára Pápán vagy Győrben
imádságos-énekes könyvet adnék ki, a helyi változatot is belevenném könyvembe, melyet a
már jól ismert, modernizált címmel látnám el: Másképpen: ahogy itt nálunk ünnepnapokon
szokták a templomban énekelni.
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44 RMNy II., Nr. 1552., evangélikus imádságos- és énekeskönyv, a második rész énekekkel.
45 A lőcsei imásdágoskönyv pünkösdi imádsága, valamint Balthasar Meisnernek Madarász Márton által for-

dított pünkösdi prédikációja vonatkozó részeinek egybevetését az Eperjesi graduál pünkösdi szekvenciájával,
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sos feljegyzést a 20. század első felében, de még később sem a gyülekezetek által énekelt helyi variánsokról,
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istenes magyar ének�

H. HuBert GABriellA

A 16–18. század becses emlékei közé tartoznak a nyomtatott könyvek üres lapjaira írott be-
jegyzések. Egykori tulajdonosok neve, családi események, a könyv tartalmával kapcsolatos
gondolatok és idézetek fordulnak elő leggyakrabban. Ritkábbak, de annál értékesebbek a vers-
bejegyzések. Vallásos énekek esetében ez tükrözheti egy-egy gyülekezet igényét – például az
énekeskönyv elejére és végére üres leveleket kötöttek, hogy arra feljegyezhessék az énekes-
könyvből hiányzó darabokat. Ilyen gyűjtemény például az ún. Pozsonyi toldalék: az 1620-as
nyomtatott debreceni énekeskönyv elejére 16, végére pedig 43 üres levelet kötöttek, amelyen
gyülekezeti énekek, halotti énekek és himnuszfordítások kézirata található.2

Előfordul, hogy a tulajdonos egyéni vallási életét szolgálja az, ha egy vagy több éneket be-
jegyez a nyomtatott kötetbe. Erre példa lehet az Evangélikus Országos Könyvtár (EOK) R 3-as
jelzetű nyomtatványa, amelynek a végéhez kötött tíz üres levélből nyolcra a kötet egyik tulaj-
donosa három éneket másolt be.

Stoll Béla a kéziratos énekeskönyvek bibliográfiájában, a függelékben felsorol „XVI-XVII.
századi egy-két leveles verskéziratokat (meg néhány érdekesebbet a XVIII. századból)”.3 Talán
az alábbi kis kézirat is az érdekesebb kategóriába sorolható, s így Stoll Béla bibliográfiájában 9/a
jelzéssel az Evangélikus Országos Könyvtárnál felsorolt 9. tétel mellé tehető.4

A nyomtatott mű, amelynek végén található a kézirat, Tizenkét idvösséges elmélkedések...
címmel Lőcsén jelent meg 1638-ban.5 A kötet Philipp Kegel evangélikus elmélkedő- és imád-
ságoskönyvének – esaurus spiritualis precationum piarum…6 – magyar fordítását, illetve
annak második kiadását tartalmazza.7

Az EOK-kötet tulajdonosai a bejegyzések szerint a következő személyek voltak:
1. Halasi András és Penczei [Penczy?]8 Tamás: „Per me | Andream Halasi |<d> Dono datus

est | hic liber Compatrj meo | dignissimo omé Penczej [Penczy] | 1669.” (első előzék verso).9
2. A P-monogramú 17. századi (?) tulajdonos: „AP. de: Nk.” (a címlapon).
3. Podmaniczky Géza és Degenfeld Schomberg Berta, akiknek a címeres ex librise, tintával

írt bejegyzéssel – Gilhofer & Ranschburgtól. | 1891. 12. frt. – az előtábla belsején található. Régi
jelzete: 112. Eszerint a régi és ritka könyveket tudatosan vásárló házaspár a bécsi antikvári-
umtól vette a nyomtatványt. A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár 1929-ben ajándékozás révén
került az evangélikus egyházhoz, s ma az Evangélikus Országos Könyvtár különgyűjteménye.

Még egy név fordul elő a kötetben. A nyomtatvány utolsó üres lapján (Cc6v), tollfirkák kö-
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zött, kezdetleges kézírással a következő olvasható: Kostolani Katica. Úgy tűnik, a possessorok
egyike sem köthető ahhoz a valószínűleg 18. századi személyhez, aki a kézírásos versbejegy-
zéseket írta.

A lelkigyakorlatot, elmélkedést és imádságot tartalmazó gyűjteményekben gyakran szere-
pel ének is. Az énekelt imádság ugyanis erősítette és elmélyítette a prózai részek teológiai és ke-
gyességi tartalmát. Debreceni Péter fordításában is minden elmélkedést egy-egy ismert 16.
vagy 17. századi ének zár. A kinyomtatott 14 ének egyrészt a fordító, Debreceni Péter teológiai
értelmezéséhez segíthet hozzá, hiszen ezek az énekek az eredeti Kegel-műben nem voltak
benne. Másrészt néhány esetben reflektálnak az éneket közvetlenül megelőző elmélkedésre is,
valamint befogadástörténetileg jelzik egy-egy ének népszerűségét és elterjedtségét. Az éne-
keknek az elmélkedésekkel és imádságokkal való együttes értelmezése külön tanulmányt kí-
vánna, egyelőre felsorolásszerűen, röviden álljon itt az elmélkedések és a hozzájuk tartozó éne-
kek listája:10

1. Első elmélkedés a könyörgéshez való készületről – A jó léleknek kívánságáról – p. 45: Di-
csérd az Isten mostan, ó, én lelkem – 146. zsoltár (1579 előtt, RPHA11 251).

2. Második elmélkedés hetedszakai háromféle könyörgésekről12 – A házból kimenőknek
könyörgések – p. 177: Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen – A híveknek reggeli
könyörgő ének az anyaszentegyháznak szükségéért (1574 előtt, RPHA 483).

3. Harmadik elmélkedés estvéli könyörgésekről – A bűntől megoltalmaztatott embernek
áhítatos imádsága – p. 205: Az Úristen nekem édes táplálóm – 23. zsoltár (1574 előtt, RPHA 152).

4. Negyedik elmélkedés az egyházban való imádságokról – Más. Segítségül való hívása a
Szentléleknek – p. 232: Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen – Ének (Luther-ének
fordítása, 1635 előtt, első előfordulása az Eperjesi graduálban, Stoll 57: 252b); Hogy az isteni
édesség minden evilági jelenvaló keserűséget meggyőz – p. 283: Háborúsága Dávid királynak
egykoron nagy vala – 51. zsoltár (Hartyáni Imre, 1560 előtt, RPHA 470).

5. Ötödik elmélkedés a penitenciára serkentő intésekről – A kétségben tántorgó ember így vi-
gasztalja az ő lelkét az isteni irgalmasságnak emlékezetivel – p. 341: Gondviselő Isten, hálát adok
neked – Ének (Törei Gergely, 1615 előtt, legkorábban a Lipcsei kódexben fordul elő, S 32: 14b).

6. Hatodik elmélkedés a Krisztusnak szenvedéséről – Hogy a Krisztus sebeiről való emlé-
kezet hatható orvosság minden mi háború próbáink ellen – p. 400: Atyának bölcsessége, bizony
istensége – Igen szép dicséret a Krisztusnak szenvedéséről (a latin himnusz fordításának első
változata 1506 előtt keletkezett, RPHA 114).

7. Hetedik elmélkedés a bűnbocsánatért való könyörgésekről – A megkeseredett szívű,
bűnös embernek siralma az ő számtalan bűnéért, az Istennek irgalmasságáért esedezvén – p.
446: Bocsásd meg, Úristen, iúságomnak vétkét – Igen szép ének a bűnnek bocsánatjáért (Ba-
lassi Bálint, 1584 előtt, RPHA 185).

8. Nyolcadik elmélkedés az Úrnak vacsorájáról – Igen szép és jeles hálaadó könyörgés… –
p. 495: Emlékezzél, Úristen, híveidről – Könyörgő ének a lelki ételnek és italnak megadásáért
(1566 előtt, RPHA 368).

9. Kilencedik elmélkedés nyomorúságbéli könyörgésekről – A kereszt szenvedések és nyomo-
rúságok alól megszabadult embernek hálaadó könyörgése Istennek vele közlött vigasztalásáért
– p. 523: Erős várunk nekünk az Isten – 46. zsoltár (Luther-ének fordítása, 1560 előtt, RPHA 392).
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10. Tizedik elmélkedés a betegeknek könyörgésekről – A halálnak idején mondandó rövid
könyörgések – p. 550: Siess, nagy Úristen, én segítségemre – Ének (Barát István, 1574 előtt,
RPHA 1231).

11. Tizenegyedik elmélkedés a mennyországnak boldogságáról – Miképpen nyerhetni meg
a mennyeknek országát – p. 569: Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban – 148. zsoltár (Ka-
nizsai Pálfi János szerzeménye, 1611 előtt, első kéziratos megjelenése a Detsi-kódexben, Stoll
25: 86b).

12. Tizenkettedik elmélkedés szükséginkbéli könyörgésekről – Útra indulóknak könyörgé-
sek – p. 591: Adj már csendességet – Lelki békességért könyörgő ének (Balassi Bálint, 1589–
1594 között, RPHA 2007); p. 593: Dicsérjed, áldjad én lelkem – Más (1600 előtt, RPHA 266).

Az elmélkedések témáihoz kapcsolódik, a nyomtatott énekeket egészíti ki az a három kéz-
iratos ének, mely a kötet végéhez kötött leveleken található. A másoló gondos kézírással írta,
illetve tisztázta le az énekeket.

A három bejegyzett kéziratos vers a következő:

1r–2v – Istennek teljék tetszése, kit egyedül kívánom [!]. Címe: Istenes Magyar Enek. 9 vers-
szak. Az éneknek más kéziratos vagy nyomtatott előfordulása egyelőre ismeretlen.

A verssel kapcsolatban egyelőre csak kérdések fogalmazódhatnak meg. Nem tudjuk, hogy
a másoló egyben a vers szerzője-e. Nem dönthető el, hogy a nyomtatott kötet 17. századi tu-
lajdonosai közül valamelyikhez köthető-e a másolás. A kézírás alapján valószínűbb, hogy egy
ismeretlen, 18. századi személy készítette a kéziratot.

Az ének szövege további bizonytalan hipotézisekre vezethet. A rímelés és az ütemek 8+7
osztású szótagszáma hibátlan.13 Ugyanakkor a helyesírás bizonytalan14 és a megfogalmazás15

sem elég jó mindenhol. Mindez három, egymást nem kizáró lehetőséget is felvethet. Az egyik,
hogy a szerző talán kétnyelvű gyülekezetben élt. A másik, hogy a szerző anyanyelven vagy más
nyelven már megismert és énekelt szöveget próbált visszaadni magyarul. Harmadik, hogy csak
kiindulópontként használta a meglévő, hasonló tartalmú szövegeket, s önállóan, magyarul pró-
bált verset szerezni. Mindezekhez felhasználta a kor istenes költészetének bevett formuláit – a
vers egyenetlen színvonalát ez is magyarázhatja: meglepően jó képek, fordulatok is találhatóak
benne.

Magyar-szlovák nyelvű gyülekezetre utalhatna a nyomtatványban közölt Balassi-vershez
(Bocsásd meg, Úristen...) írt igen elhalványodott, tintával írt nótajelzés, amelynek kivehető része
szlovák incipitet sejtet, s amelyet talán kéziratunk készítője jegyzett be. A szöveg í-ző nyelvjá-
rású vidéken keletkezett. A helyesíráson és a megfogalmazáson kívül több nyelvű környezetre
utaló jelek még: a címben kiemelt „magyar” jelzőnek lehet egy olyan jelentése is, hogy ma-
gyarul (nem anyanyelven) szerzett istenes ének következik; az alanyi és tárgyas ragozás keve-
rése („kit egyedől kivanom”, mely alakot a rímelési kényszer sem igazolhatja; „bőntesd engem”);
talán mellékjeles helyesíráshoz szokott a szerző, és ezért adja vissza a c-betűt cs-vel (csiloz); az
sz- és s-hang keverése (szakast, osztorozon, szanyarusagomban stb.); a zöngés és zöngétlen
mássalhangzók keverése (de ez lehet helyesírási hiba is, a másik két másolt versnél is megta-
lálható); a ’morog’ ige főnévként való használata („leg kisseb morog soha ne essék”).16
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Egyelőre nem adható válasz arra a kérdésre sem, hogy a versszerző fordította-e a szöveget.
Az ének tematikailag „az istenbe vetett hitről és bizalomról szóló énekek” csoportjába tartozik.
Versünk sok tartalmi és metrikai hasonlóságot17 mutat Ambrosius Blarer (Blaurer)18 népszerű
Wie’s Gott gefällt, so g’fällts mir auch, ich laß mich gar nicht irren kezdetű énekével, amelynek
szlovák19 és magyar fordítása20 is helyet kapott a 17. századi énekeskönyvekben. A fordítás-
kérdésre a hasonló kiindulópontú és tematikájú versek teljes áttekintése adhatna pontosabb
választ.21 Ismeretlen szerzőnk verse felfogható Blarer énekének parafrázisaként is.

Istenes Magyar Enek.22

1. Istenek tellyék tecsisse kit egyedől kivanom,
Szandikomat s. minden dolgot csak eő neki ajanlom,
mikor eő vele vigadok minden rosztul tavozok,
vele elni svele halni csak egyedől akarok.

2. Mit akar az én Istenem lólkem arra vagyodik,
ahoz csiloz az én szivem, tudom nem tiveledik
semi őrem sem győtrelem, Istentől el nem szakast,
gyalazat avagy Méltoságh, engem tőle nem valazt.

3. Isten tecséséhez tartok, kit kővetnem akarom,
ki engedelme allat van nagy szerencsémnek tartom,
ejél nappal, s. minden oran akaratyat kitültem,
Szerencses veszedelemben, mint egyet vele irtem.

4. Amint tecsik osztorozon, Sz(ent) tecsésiben vagyok,
minden Szanyarusagomban eő Sz(ent) markában alok
eő tecsésse fog mindenben engemed vezérleni,
eő Szent akaratya ellen semitcsem fogok tennj.
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5. Eő Sz(ent) kedvében allando neki akarok lenni,
és eő akaratya ellen semiben sem vitenj,
a mit adott szazt el veszi Szent néve dicsétessék,
azért senkétől leg kisseb morog soha ne essék.

6. Keserő sedes dolgokban akaratyat kővetem,
mert Szamtalan sok jo voltát tőle gyakran fel vettem
bőntesd engem e vilagon, ostorosd én fejemet
csak őrőki Boldoghsaghban vezireld be Lelkemet.

7. Amit akar én Istenem kóvetem Akaratyát
és minden némő dolgokban eő Szent parancsolattyat
Szarnai alla borulvan, Elenségtől nem tartok
semmi Őrdegnek, artalmat lek kissebenis várok

8. Azon kérlek en Isteném enged Sz(ent) Malasztodad
bened minden reminsigem tőredelmes szived adgy
nem erőmel en Szivemben tőredelmessé leszek
kérlek te segedelmeddel mindenen altal essik.

9. Ha akarod gornyadozak arra és kiszen vagyok,
ha akarod hogy megh hallyak arrais reaalok
mind élettél mind halallal, te kedvedet tőltenem,
mindenekben tecséssedet akarok véghez vinem. &.

2v–5v – Szepsi Csombor Márton: Egekben lakozó szentséges háromság.23 Címe: Mas. 18
versszak.

A „jó kimúlásért” írott vers először 1620-ban, Kassán jelent meg Szepsi Csombor Europica
varietas című művében.24 Megtalálható még Balassi Bálint–Rimay János Istenes éneki kiadása-
iban is.25 Kéziratos terjedését jelzi, hogy az EOK kéziratán kívül előfordul például még a Csur-
gai toldalékban is.26 Az apró eltéréseken kívül az egyetlen nagyobb változtatás, hogy elmarad
a 16. versszak. A másoló valószínűleg ismerte a Balassi–Rimay-féle istenes énekek valamelyik
kiadását vagy annak énekanyagát. Erre nemcsak ennek, ill. a következő éneknek a kiválasz-
tása utal, hanem az is, hogy a nyomtatványban közölt egyik 16. századi vers fölött – Siess, nagy
Úristen, én segítségemre (p. 550) – a következő kézírásos nótajelzés szerepel: Ifiusagom vitke. A
kézírás lehet a másolóé is. A nótául idézett verset Szepsi Csombor Márton szerezte 1616-ban
Bűnöm bocsánatjáért címmel, és helyet kapott az istenes énekek kiadásaiban.27 Legutóbb Szi-
lasi László elemezte az Iúságom vétke példáján a Balassi-imitáció retorikailag-poétikailag egy-
szerűsítő gyakorlatát.28 Ismeretlen másolónk versválasztásai azt mutatják, hogy ő is ahhoz a
többséghez tartozott, akit ez a populárisabb, egyszerűsítő költői nyelv vonzott. Ugyanakkor
érdemes a befogadástörténetet más szempontból is értékelni: éppen ennek a másodvonalnak
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köszönhető, hogy a gyülekezeti énekek mellett széles körben olvastak és énekeltek nem egy-
házi alkalmakra szánt énekeket is, és megpróbálkoztak a versszerzéssel.

5v–8r – Pécseli Király Imre: Gazdag, bő kegyelmű, kegyes tekintetű, szent Jehova Iste-
nem.29 Címe: Mas. 12 versszak.

Pécseli Király 1608-ban írt könyörgése sokáig csak kéziratban terjedt.30 Lőcsén 1670-ben
jelent meg először nyomtatásban Balassi–Rimay Istenes éneki-ben.31 Az EOK kéziratos tolda-
lékának szövege néhány helyen eltér a kritikai kiadásban közölt változatok szövegétől. Ezen
kívül az eredetileg 13 versszakos énekből elhagyja a 12. versszakot,32 a kolophon viszont nem
marad el.

JeGyzeteK
1 Az evangélikus gyűjteményügy fáradhatatlan és nagy hatású professzora emlékének. (Készült az OTKA K

7776-os pályázatának segítségével.)
2 Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840). 2. kiadás, Ba-

lassi Kiadó, Budapest, 2002. 71. sz. (A továbbiakban: Stoll.)
3 Stoll, 587–603.
4 Stoll, 587.
5 RMNy 1730. (Heltai János – Holl Béla – Pavercsik Ilona – P. Vásárhelyi Judit: Régi Magyarországi Nyom-

tatványok: 1636–1655. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.)
6 Először 1596-ban jelent meg Magdeburgban.
7 Debreceni Péter (1608–1671 után) református lelkipásztor fordítása többször megjelent a 17. században:

RMNy 1678., RMNy 1730., RMNy 1755. Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I., MTA, Budapest, 1879. = RMK
I. 1069., RMK I. 1396. Sztripszky Hiador: Adalékok ..., I., Bp., 1967., 326. Sőt még a 18. században is kiadták Ko-
lozsvárott 1738-ban és 1764-ben. Deselvics István dunántúli evangélikus lelkész (1670 körül) – patrónusa,
Széchy Györgyné Homonnai Drugeth Mária kérésére – az 1618-as és 1635-ös lipcsei kiadások nyomán revi-
deálta Debreceni fordítását – vö. RMNy 1772., 2497. Vö. még Pavercsik Ilona: Evangélikus, református vagy
protestáns? In: Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Osiris–OSZK., Bp., 2001.,
113–114 (Libris de libris).

8 Nem dönthető el, hogy ’ej’ vagy javított ’y’ szerepel a szó végén.
9 A kötetet a 19. század végén újrakötötték, és az első előzéklap versójára ragasztották az eredeti kötetben

lévő csonka (valószínűleg előzék) fél levelet. Az előtábla belsejére ragasztott címkén olvasható a könyvkötő
neve: SZALATNAI ÉS WEICHNER KÖNYVKÖTÉSZETE IV. ARANY-KÉZ UTZA 4. SZ. Mivel a kötés „új”, nem tudhat-
juk, mikor került a kéziratos rész a kötet végére.

10 Az egyes elmélkedések élőfeje – az éneket közvetlenül megelőző elmélkedés címe – az ének előfordulási
lapszáma: kezdősora – az ének címe (a szerző neve, a szereztetés éve, a bibliográfiai hivatkozás).

11 RPHA = Horváth Iván – H. Hubert Gabriella – Font Zsuzsa – Herner János – Szőnyi Etelka – Vadai Ist-
ván: Répertoire de la poésie hongroise ancienne I–II. Nouvel Objet, Paris, 1992.

12 A hét napjaira való reggeli könyörgés, vallástétel és hálaadás.
13 Kisebb egységekre való tagolás szándéka is felfedezhető.
14 A további kutatást elősegítendő szövegünket eredeti helyesírással közlöm.
15 Elég csak a „szent”-jelző vagy az „akarat”-főnév gyakori használatára utalni.
16 Vö. 2 Móz 16,2–3. (Köszönöm Fekete Csabának, hogy többek között erre a bibliai helyre is felhívta a fi-

gyelmemet.) A 17–18. századi evangélikus gyülekezeti énekléssel kapcsolatban sok kéziratos adat utal a magyar–
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szlovák kölcsönhatásokra. Sólyom Jenő 1953-as figyelmeztetése (Tranovsky jó munkája kötelez, in: Lelkipász-
tor, 1953. június, 256–260) ma is aktuális: a 17. századi magyar énekeskönyveknek és a Tranoscius-énekes-
könyv kiadásainak összevetését el kell végezni. (Sajnos én is elmulasztottam ezt A régi magyar gyülekezeti ének
– Universitas, Bp., 2004. – című áttekintésemben.)

17 A német rímelése bonyolultabb: a8, b7, a8, b7, c4, c4, d7, e4, e4, d7.
18 Konstanz reformátora, 1492–1564. Az énekről ld. Jenny, Markus: Geschichte des deutschschweizerischen

evangelischen Gesangbuches im 16. Jahrhundert. Bärenreiter, Basel, 1962., 259–260.
19 Tranoscius gyűjteményében 1636-tól kezdve (RMNy 1655, később 563. szám alatt): Gakž Bůh ráčj, tak gá

chcy též nedám se mámiti nic (a Prágában 1610-ben énekeskönyvet kiadó Tomáš Soběslavskỳ Řešátko fordítása).
20 Először a Zöngedözö Mennyei Kar 1692–96-os kiadásában (RMK I. 1589A: 90): Az Istennek jótetszése dol-

gaimnak határa. A ma használatos Evangélikus énekeskönyvben Az Istennek szent igéje éltem zsinórmértéke-
kezdettel (333. sz.).

21 A ma használatos Evangélikus énekeskönyvben lévő versek kizárhatóak (Samuel Rodigast [1649–1708]:
Was Gott tut, das ist wohlgetan – Mit Isten tesz, mind jó nekem, és bölcs minden végzése [348. sz.]; Albrecht von
Preußen [1490–1568]: Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit – Mit Isten akar énvelem, az lesz a legjobb nékem
[332. sz.]). Benjamin Schmolck (1672–1737) ugyancsak Was Gott tut, das ist wohlgetan-kezdettel írt éneket.

22 A kéziratban nincs kotta. A mai Evangélikus énekeskönyv Blarer énekéhez Claudin de Sermisy (1490–
1562) fent közölt dallamát adja. A német kritikai kiadásában közölt dallam ettől eltér (Das deutsche Kirchen-
lied: kritische Gesamtausgabe der Melodien. Vorgelegt von Joachim Stalmann…, I–II, Bärenreiter, Kassel…,
1996., Bd. 1, Teil 2, Abt. 3, C43.

23 Kritikai kiadása: Régi Magyar Költők Tára XVII. század 8. Sajtó alá r.: Komlovszki Tibor és Stoll Béla. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1976., 63. sz.

24 RMNy 1219: 402. (Borsa Gedeon – Hervay Ferenc – Holl Béla: Régi Magyarországi Nyomtatványok: 1601–
1635. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)

25 Először az 1633-as bécsi kiadásban, RMNy 1599 (1): 69.
26 Stoll 1026: 91.
27 Először RMK I. 1105a: 265.
28 Szilasi László: A sas és az apró madarak: Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első har-

madában. Balassi Kiadó, Budapest, 2008. (Humanizmus és Reformáció, 30), 43–47.
29 Kritikai kiadása: Régi Magyar Költők Tára XVII. század 2. Sajtó alá r.: Jenei Ferenc – Klaniczay Tibor – Ko-

vács József – Stoll Béla. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962., 1. sz.
30 olnay Ferenc énekeskönyv. Stoll 29: 69a; Lipcsei-kódex, Stoll 32: 16a.
31 RMK I. 1105a: 300.
32 A versszak elhagyását a hely szűke nem magyarázhatja, hiszen két levél üresen maradt a kötet végén.

Lehet, hogy a másoló véletlenül ugrotta át másolás közben az elhagyott egy-egy versszakot a két utolsó vers ese-
tében.
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A marburgi kollokvium
értelmezőinek tükrében
rudolf Keller

A Luther-kutatásban abból kell kiindulni, hogy a munkában előttünk járók eredményeit el kell
sajátítanunk, s ezek birtokában kell megvizsgálnunk, szükség van-e adott esetben a források
alapján korrekciókra, kiegészítésekre vagy új nézetek megfogalmazására. Hogy ez a módszer,
mely minden történeti kutatásnak magától értetődő előfeltétele, a Lutherrel való foglalkozás-
ban különösen izgalmas, ilyen tapasztalatukat már többen hangsúlyozták. Azonnal feltűnik
ugyanis, hogy az értelmezők pillanatnyi érdekei szerepet játszanak ítéletük alkotása közben, s
az eredményt is befolyásolják.1 Ezt a megfigyelést a marburgi kollokvium2 példáján szeretnénk
aprólékosan bemutatni.

�. Az ����-es év eseményei
A wittenbergi és a svájci reformátoroknak erre a találkozójára 1529 októberének első napjai-
ban Luther, Melanchthon, Zwingli és Oecolampadius mellett még sok teológus gyűlt össze. A
cikkek aláírói között találjuk Justus Jonast, Andreas Osiandert, Stephan Agricolát, Johannes
Brenzet, Martin Bucert és Caspar Hediót is. A meghívás Hesseni Fülöp tartománygróól jött.
Ennek az egész párbeszédnek, melynek célkitűzése egyértelműen politikai természetű volt, ő
volt a kezdeményezője és moderátora. Mivel a megbeszélés lezárásaként nem született közös
tárgyalási jegyzőkönyv, minden későbbi értelmezés a résztvevők egyéni tanúságára van utalva.
A Schwabachi cikkekkel szoros összhangban Luther által megfogalmazott Marburgi cikkek 14
pontban egységet teremtettek a protestánsok közötti alapvető tanítási vitakérdésekben. Az 1524
óta vitatott úrvacsorakérdésben is először közösen hangsúlyozták a római katolikus tanítással
és gyakorlattal szemben, hogy a szentséget két szín alatt veszik, azaz a laikusoktól sem vonják
meg a kelyhet. Az ex opere operato hatás egyszerű értelmezésével szemben együttesen súlyt
helyeztek a lelki befogadás jelentőségére és Krisztus szerző igéjén való tájékozódásra. A szent-
ség hitet ébreszt a Szentlélek által. Csupán abban a részletkérdésben, hogy Krisztus teste és
vére mi módon van jelen a kenyérben és a borban, állapítják meg, hogy nem jutottak egyetér-
tésre. Ezen a ponton a régi véleménykülönbségek, melyek a párbeszéd során nyíltan felszínre
kerültek, megakadályozták a teljes egység kinyilvánítását. Ez azt jelenti, hogy az úrvacsora ün-
neplésének látható istentiszteleti cselekményeit nem ugyanúgy értelmezték mindkét oldalon.
Mégis abban állapodtak meg, hogy a szembenálló felek a jövőben keresztény szeretettel for-
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dulnak egymás felé, amennyiben ezt lelkiismeretükben vállalni tudják.3 Ez óriási előrelépés
volt a két rivalizáló evangéliumi irányzat viszonyában. Ezt akkor is le kell szögezni, ha a találko-
zó tulajdonképpeni célkitűzését nem sikerült megvalósítani. Fülöp tartománygrófnak köszön-
hetően Marburgban legalább részsikert tudtak elérni. Az események egymásutánja azonban
nem engedte, hogy ez a megoldás közvetlen hatást fejthessen ki. A szász politikusok és teoló-
gusaik az egyesülés, sőt a politikai szövetkezés előfeltételéül szabták minden résztvevő számára
a teljes tanítási egységet. A schleizi gyűlésen, melyen közvetlenül ezután János szász választó-
fejedelem és Brandenburgi György őrgróf találkoztak, a spiritualizmusellenes szentségtant ki-
fejtő Schwabachi cikkeket próbálták egy evangélikus szövetség alapjául megtenni. A dél-német
városokat és Svájcot ezzel kizárták a szövetkezésből. Hesseni Fülöp itt nem volt jelen, és nem
tudta érvényesíteni az összprotestáns szövetségről kialakított koncepcióját.4 A Schleizban meg-
tárgyalt Schwabachi cikkeket szánták az Ágostai hitvallás kiindulópontjául is, mely az 1530-as
birodalmi gyűlés során nyerte le végső formáját, s a császár és a rendek jelenlétében nyújtot-
ták be mint evangélikus hitvallást. A Marburgi cikkek nem tekinthető ugyanilyen mértékben
a Confessio Augustana előfutárának, hanem csak egy mellékszálnak. A dél-német városok és
Zwingli már Augsburgban szükségét látták annak, hogy saját tanításukat külön fogalmazzák
meg. A két protestáns párt hitbeli ellentéte ezzel birodalomszerte nyilvánvaló lett, s a biro-
dalmi jogban is jelentőséget kapott.5

�. A történet teológiai értelmezése
A marburgi események értelmezésének kérdését már a 16. századdal el lehetne kezdeni. Ez bi-
zonyos szempontból igen csábító is volna. Mégis néhány, a 19. és 20. századból válogatott ér-
telmezést mutatok itt be. Marburggal kapcsolatban csak olyan téziseket ragadok ki, melyek te-
ológiatörténetileg jellegzetes alapállásokat mutatnak föl.

2.1 A porosz unió bevezetésével és más német tartományok protestáns unióival kapcsolat-
ban kitört úrvacsoraviták újra fölkeltették a marburgi történet értelmezése iránti érdeklődést
és érzékenységet. A lutheránus konfesszionalizmus hangja különösen élesen szólal meg a Carl
Meusel által kiadott Kirchliches Handlexikon-ban, mely Justus Naumann kiadójánál jelent meg
Lipcsében. Az egyes szócikkek az akkori szokásnak megfelelően a szerző neve nélkül szere-
pelnek. Így a marburgi kollokvium leírását is a kézikönyvnek egy anonim szócikkében olvas-
suk.6 A lexikoncikk világosan állást foglal azt hangsúlyozva, hogy Hesseni Fülöp „1528-tól az
úrvacsorakérdésben egyre inkább a svájci irányzat tanítása felé” hajlott. Másodsorban politi-
kai terveit említi meg mint indítékot a vezető teológusok párbeszédjének megszervezésére. A
cikk részletezi a kollokvium menetét. „Luther rendíthetetlenül ragaszkodott a szereztetési igék-
hez: Ez az én testem.” Egyenként felsorolja a Marburgi cikkeket, de csak a 15. úrvacsorai cik-
ket idézi szó szerint. Egy gondolatjel után a következő értékelés olvasható: „A marburgi gyű-
lés időtlen éles tiltakozás mindenfajta, az igazság rovására kötött vagy kötendő unió ellen.”7

Az 1529-es történetet alig lehetett volna világosabban aktualizálni a 19. század számára. Ebben
az esetben ez egyértelműen a Luther és a lutheri úrvacsora-felfogás melletti állásfoglalás jegyé-
ben történt.
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2.2 Albert Hauck reálenciklopédiájának harmadik kiadásához eodor Kolde írta az ide-
vágó cikket.8 Részletesen bemutatja a megbeszélés előtörténetét. Közben kiemeli Zwingli po-
litikai szándékát az összes protestáns egyesítésére.9 A wittenbergieknek erről szerinte sejtel-
mük sem volt. A Hesseni Fülöp és Zwingli közötti egyetértés mint a találkozó előfeltétele Kolde
számára is döntő momentum. Aprólékosan tárgyalja a megbeszélés menetét és a cikkek létre-
jöttét, melyek közül csupán a nyitva maradt kérdést lezáró megfogalmazást idézi szó szerint.
Kolde rámutat arra a pontra, melyen a közeledés zátonyra futott: „Luther egyre azt magya-
rázta, nem az a lényeg, mit osztanak az úrvacsorában, hanem hogy kinek a parancsára.”10 Köz-
vetlenül ehhez kapcsolja első értékelő megjegyzéseit: „a kollokvium inkább az ellentétek tu-
datosítására, mint azok áthidalására szolgált.”11 Kolde, aki ragyogóan tájékozott volt a részle-
tekben, és ezekből a megfelelő következtetéseket is képes volt levonni, mutatóujját a teológiai
nervus rerum-ra helyezte, s úgy állította be Luthert, mint állhatatos hitvallót, akit a politikai ra-
vaszság kelepcébe csalt, ám akinek Zwinglivel szembeni ellenállását a marburgi találkozás csak
megerősítette.

2.3 Zwingli-életrajzában Walther Köhler a marburgi kollokviumot is tárgyalja. Itt a svájci
történeti folyamatok egész politikai hátterét ábrázolja, mely Zwinglit cselekvésre kényszerí-
tette. A reformátornak a hesseni tartománygróffal való előzetes megbeszélései eközben jócskán
gazdagítják a képet.12 A dialógus bemutatása után Köhler erre az eredményre jut: „Kölcsönö-
sen meg tudtak állapodni Krisztus hitben történő lelki evésében.”13 Leírja a két álláspont szel-
lemtörténeti helyét és kapcsolatukat Luther és Zwingli inkarnációfelfogásával.14 A Marburgi
cikkek igen pontos és találó jellemzése után így ír: „a megmérgező polémiát ezzel sikerült ki-
kapcsolni – amennyiben az ígéretet betartották.” Leírja a résztvevők elutazását, és összefog-
lalja a találkozó eredményét, már ahogy maga látja: „Létrejött egy uniós hitvallás, még ha a
végén nyitva is maradt, szemben a lutheránusok zárt hitvallásával.”15

�. Konkordia: igen vagy nem?
Köhler nemcsak itt beszélt uniós hitvallásról. Luther és Zwingli kapcsolatáról szóló hatalmas
monográfiájában ugyanezt a dokumentumot így értékeli: „A Marburgi cikkek a szó legjobb
értelmében konkordia.”16 Ennek Susi Hausammann mondott ellent.17 Ő arra az eredményre
jutott, hogy a cikkek sora „látszólagos konkordia abban az értelemben, hogy a felek csak azt
írták alá, amit már addig is vallottak.”18 Hermann Sasse számára a cikkek konkordiaként való
értelmezése, ahogy azt Köhler javasolja, „felfoghatatlan”.19 Heinrich Bornkamm, aki Luther
úrvacsorai tanítását már korábban bemutatta,20 a Zwinglivel való vitát is behatóan elemző Luther-
életrajzában megengedi, hogy ugyan biztos nincs szó „valódi”, de talán mégis egy „gyakorlati”
konkordiáról.21 Ulrich Gäbler is elutasítja a cikkek konkordiaként való megjelölését. Leszö-
gezi: „Mind a dialógus résztvevői, mind a kortársak teljesen tudatában voltak ezeknek a gyen-
géknek, amiért a marburgi dokumentum a reformáció későbbi történetében nem nyert jelen-
tőséget.” Szerinte mégis volt értelme a találkozónak: „ténylegesen véget vetett a heves vitatko-
zásnak azzal, hogy rögzítette az ellentéteket.” Számára, ahogy sokak számára, fájdalmas maradt,
hogy Luther a svájciaktól és a dél-németektől megtagadta a „testvér” megszólítást.22
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Martin Brecht, aki az úrvacsoravitát úgy sorolja be, mint „egyház- és teológiatörténetileg a
reformációtörténet egyik legfontosabb fejezetét jelentős dogmatikai és politikai implikációk-
kal”, hangsúlyozza, hogy Luthernek a dél-németekhez és svájciakhoz való viszonya életének és
munkásságának lényeges részét alkotja. Ebben nemcsak teológiai alapállása mutatkozik meg
jellegzetesen, hanem sokrétű, s nem mindig egyszerű személyiségjegyei is minden hatásukkal
együtt.23 Luther-életrajzában újra elbeszéli a marburgi történetet. Így foglalja össze: „Marburg
különleges, egyedülálló esélye abban állt, hogy a reformáció korai szakaszának szinte mind-
egyik jelentős személyisége találkozott egymással.”24

Walther von Loewenich is az úrvacsoravita keretei között mutatja be Luther-életrajzában a
marburgi párbeszédet.25 Mivel a szerző tagja volt az úrvacsorai dialógust folytató bizottságnak
és részt vett az arnoldshaini úrvacsoratézisek előzetes kidolgozásában, Luthert érintő kritikája
nyilván saját személyes döntéseivel van összhangban.26 Nyilvánvalóan nehezére esik azono-
sulni a reálprezencia Luther-féle felfogásával.27

Ezen a ponton külön fejezetet kellene szentelni az egyházi és tudományos évfordulós iro-
dalom feldolgozásának, mely a marburgi kollokvium 400. jubileumára jelent meg.28 Nyoma-
tékosan szeretnék ebből utalni Luther utazásának és marburgi tartózkodásának részletes re-
konstrukciójára, melyet Günter Bezzenberger tett közzé.29

Hadd említsem meg egyébként, hogy a katolikus Luther-életrajzokban éppen a reálprezen-
cia az egyetlen téma, melyet a marburgi események elbeszélésekor érdemlegesen tárgyalnak.30

�. A kollokvium történeti-politikai értelmezése
Feltűnő, hogy sok egyháztörténeti és életrajzi feldolgozásban a történeti-politikai elemek31 az
események bemutatásakor igen előtérbe kerülnek. Svájci szempontból Marburgban a Rómá-
tól független evangélikus egyház létrehozása volt a döntő cél.32 Még Carl Heinz Ratschow is
hangsúlyozza 1979-es marburgi jubileumi előadásában, hogy a dialógus indítéka „pusztán po-
litikai” volt.33 Bernhard Lohse kiemeli a politikai motiváció túlsúlyát, mégis megengedi, hogy
a teológiai vita valószínűleg nemcsak a politika oldaláról érthető meg.34 Azt is szükségesnek
tartja, hogy vegyük figyelembe a marburgi formulákat Luther úrvacsoratanának vizsgálata-
kor.35 Johannes Wallmann fölvázolja a dialógus valódi politikai hátterét, mégis azonnal rámutat,
hogy Luther számára a szövetségi problémák másodrangúak voltak a vitában fölvetett igaz-
ságkérdéssel szemben. Wallmann rendkívülinek tartja, hogy ebben a helyzetben mégis elju-
tottak egy a közös elemeket hangsúlyozó konkordiához, bár egy kérdésben az álláspontok ki-
békíthetetlenségét rögzítették.36 Heiko A. Oberman csak röviden és Luther oldaláról érinti a
marburgi kollokviumot Luther-életrajzában, és mindenekelőtt a politikai következményekre
utal.37 Bernd Moeller a Luther-Zwingli vita bemutatásakor a marburgi találkozásnak semmi
teret nem szentel.38 A fentiek csak néhány példát nyújtanak arra a tendenciára, hogy a marburgi
dialógust teológiai jelentősége szempontjából időnként marginálisan kezelik.
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�. zárógondolatok

Az egyház egysége, nemcsak a protestánsok egymás közti viszonyában, ma mindenütt kívá-
natos célként tűnik föl. Ezért nem közelíthetjük meg többé a marburgi esemény egyháztörté-
neti elemzését csupán egyetlen perspektívából. Marburg a kor sok fontos teológusát gyűjtötte
össze. Ezért meg kell próbálnunk, hogy mindegyikük nézőpontjából külön-külön és együtte-
sen gondolkodjunk. Ráadásul ma már túlhaladott, hogy „Rómában” csak egy teológiailag ki-
rekesztendő ellenfelet lássunk. A teológiai kérdés a Krisztus által szerzett úrvacsorának az üd-
vösségben betöltött szerepéről szemléletesen tárul elénk a Marburggal kapcsolatos dokumen-
tumokban, majd az Ágostai hitvalláson keresztül a Wittenbergi konkordiáig, és így hasznos
lehet a mai, ökumenikusan felfogott ítéletalkotáshoz. Eközben fontos tudatosítanunk s a dia-
lógus során felülvizsgálnunk saját előfeltevéseinket. Mindez jól példázza, milyen szolgálatot
nyújthat az egyháztörténet a teológia egésze számára.

(Fordította: Csepregi Zoltán)
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Érintkezési felületek a római katolikus
és lutheránus tanok között a harmincéves
háború előtt
Pentti lAAsonen

A reformáció nem vezetett azonnali egyházszakadáshoz. A Confessio Augustana az ökume-
nizmus dokumentuma, mely még nem volt hajlandó elismerni az egyház széthullásának té-
nyét; az eltérő vélemények (opiniones) és irányzatok (partes) valóban összeegyeztethetőek vol-
tak. A hitvallás nem nyilvánított ki semmit, „ami a Szentírásból, az egyetemes keresztyén egy-
háztól vagy akár a római egyháztól eltérne – amennyire ezt az egyházi írókból ismerjük”.1

Az 1540-es években lezajlott hitviták mégsem vezettek eredményre. A későbbi lutheránus
hitvallás megfogalmazásának hangneme élesebbé vált, a tridenti zsinat pedig (1545–63), mely-
ben a lutheránusok nem vettek részt, határozataival fokozatosan szögesdrót-akadályt emelt a
felek közé, melyen nehéz volt átjutni a kezek véresre horzsolása nélkül. Az ellenreformáció,
melyet magyar részről Fabiny Tibor mutat be hatásosan2, további elhidegülést okozott a viszo-
nyokban.

Az egyházszakadás azonban nem oltotta ki a lutheránusok megegyezési vágyát, ahogy a
megszakadt egységhez való visszatérésért tett erőfeszítések is megmaradtak, és hol a mélyben,
hol a felszínre jutva éltek tovább az egész ortodoxia, a klasszikus lutheranizmus idején.3

Korunkban, mikor az ökumenizmus eszméje új utakat keres, talán nem haszon nélkül való
alapos elemzést nyújtani arról, hogy a római katolikus egyházzal való érintkezési pontok ke-
resése – és másrészről a éledő kapcsolatokkal szembeni elutasítás – miként és milyen érveket
használva folyt az evangélikus egyház klasszikus korszakában. Rövid írásomban néhány olyan,
a korai ortodoxia idejéből származó próbálkozást ismertetek példaként, melyekkel lutheránus
teológusok igyekeztek legalább felvázolni a katolikusokkal közös területre vezető utakat.

A 17. század elején, a harmincéves háború előtti időszakban a két felekezet közötti polémia
viszonylag lanyha volt.4 Több korabeli jelentős lutheránus teológus még a szotériológiában föl-
lelhető szerkezeti egységeket is fölvetette. Az idősebb Polycarpus Leyser, wittenbergi professzor
és drezdai udvari főprédikátor (1552–1610) Luther katekizmusának kommentárjait tartalmazó
könyvének előszavában teljesen elmosni látszik a különbségeket. Részletesen felsorolja a szo-
tériológia lényeges közös elemeit, a Krisztus-hittől a szentségekig, melyekről a lutheránusok és
a „katolikusok” egyformán tanítanak (lehren einmühtiglich).5 Művének második, a „pápis-
ták” tévedéseivel foglalkozó főfejezetében aztán első pillantásra visszavonni látszik mindazt,
amit az előszóban hangsúlyozottan megegyezőnek nyilvánított. A pápista tanokból „szinte tel-
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jesen hiányoztak a megegyezést érintő hitcikkelyek”.6 Hasonló megnyilatkozások máshol is
előfordulnak a műben. Mivel magyarázható ez az ellentmondás?

Leyser műve az ambivalencia bélyegét hordja magán, s ez teszi az egész írást hallatlanul ér-
dekessé. Bírálata dacára nemcsak az egységet dicsőítő részt hagyta meg csorbítatlanul az elő-
szóban, hanem a tulajdonképpeni szövegben is elhelyezett a kritika mellett számos fejtegetést
arról, hogy – éppen az üdvösséget érintő kérdésekben – mennyire jelen van a római katolikus
egyházban a jó és a helyes. Krisztus a pápai hatalom homálya ellenére is magáénak fogadta kis
nyáját. „El kell ismernünk” – írja Leyser –, hogy a katolikus keresztség lényegi tartalma (sub-
santialia Baptismi) helyes. Leyser előadásának hangvétele megenyhül, mikor Krisztus kegyel-
mét „magasztalja”, mely a római egyház híveit is képes üdvösségre vezetni. Ugyancsak elis-
meri a pápa egyházának a tanait a kifogástalan gyónásról és a szentáldozásról.7

Itt most Leyser kritikájának csak azon pontjait vettem figyelembe, melyekben az üdvösség-
gel, a szótérológiával foglalkozott. Az ezekben tapasztalható mély ambivalenciát csak azzal
lehet magyarázni, hogy Leyser a közös hittételek elismerésére törekedett, amit a mű elején ha-
tározottan meg is fogalmazott, ám aztán azokat a rétegeket is bemutatta, amelyek ezekre mind-
két részről rárakódtak; vagy azzal, hogy a római katolikus egyház megfeledkezett valamiről. A
római egyház általános kritikája, mely sok témát magába foglal, Leyser művében egységes egész-
szé fonódott össze; ennek a szotérológia csak egy kis része volt. Az evangélikus felfogás szerint
azonban az ember sola fide, sola gratia üdvözülhet. Miként lehet akkor értelmezni, hogy a
római katolikus egyházban is üdvözültek a hívek?

Leyser a római egyházra vonatkozó, helyenként éles kritikájának jellegzetessége abban áll,
hogy ambivalenciájának csúcsa a szotérológiában bontakozik ki. Mindamellett Leyser szerint
főként az üdvtan volt az a terület a pápa egyházának tanításában, amelyben jó is található;
azonban a jezsuiták elferdítették a tanokat, Tridentben pedig tiltott volt a szabad bizonyságté-
tel. A főbűnös a pápa.8 Ha a pápa megtisztítja egyházát, „azonnal csalatkozni szeretnénk”.9

Leyser művének mondanivalóját részben a kálvinista egyházpolitika kiváltotta reakcióként
szokták érteni.10 A magyarázatot ezzel kell befejeznünk. A kálvinista teológusok Leysernek
szánt éles válaszai témám szempontjából azért érdekesek, mert rámutatnak Leysernek a kritika
alól is eléggé szemmel láthatóan kivilágló, a római katolikusok irányában megnyilvánuló elis-
merésre.11 A kortárs lutheránusok reakcióiban főként két dolog jelenik meg: meg kellett mu-
tatni a kálvinistáknak, hogy az evangélikusok azért mégsem egészen pápisták, továbbá, hogy
miként kell helyesen értelmezni Leysernek a római katolikusokkal kapcsolatos álláspontját.

„Lutherus redivivus”, azaz a wittenbergi Leonard Hutter (1563–1616) pontosítani igyeke-
zett kollégája, Leyser kijelentéseit. Leyser korántsem fogadta el a jezsuiták vallási magyaráza-
tait; ellenkezőleg, egyszerűen elvetette azokat. Ehelyett visszafelé haladt az időben, a jezsuiták
megjelenése, a tridenti zsinat előtti korszakig, amikor a római katolikusok „némely hitcikke-
lyei” közelebb álltak a lutheránus tanokhoz, mint a megfelelő kálvinista tanítások.12 Hutter
tehát nem vetette el Leyser szövegeit; a „némely hitcikkelyek” az üdvtanhoz kapcsolódtak, de
ezek római katolikus megfelelőiért a Trident előtti időkhöz kellett folyamodni.

Ugyanígy érvelt e tübingeni J. G. Sigwart (1587–1618) is. Elutasította azt a kálvinista inter-
pretációit, miszerint Leyser a pápistákkal való egyfajta „misztikus testvériségről” álmodozott
volna. Léteztek ugyanakkor bizonyos, „az üdvösség szempontjából döntő fontosságú hittéte-
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lek”, melyekkel kapcsolatban a lutheránusok a katolikusokkal azonos állásponton voltak.13

Ezek a válaszok arra utalnak, hogy Leyser kijelentései a két tanrendszer közötti egyetértésekről
nem tekinthetőek véletlen félreértéseknek; ellenkezőleg: ezek is – mint más lutheránus teoló-
gusok állásfoglalásaival kapcsolatban is megfigyelhető – saját, mély ambivalenciáját tükrözik.

Ugyanígy ítélte meg a lutheránus tanoknak a katolikusokkal való érintkezési pontjait a szász
választófejedelem udvari prédikátora, Matthias Hoë von Höenegg (1458–1645) is, Evangelisches
Hand-Büchlein című könyvében. Ő több helyütt élesen fogalmazott a római egyházzal kap-
csolatban: ez volt az „istentelenek egyháza”. A behatóbb vizsgálat, melynek kiindulópontjául
Hoë az egyházi csalhatatlanság kérdését választotta, mégis megengedőbb hangvételűvé vált.
Az egyház csalatkozhat particulariter, még a hitet érintő kérdéseket is. Ezzel szemben „az egy-
ház egésze, mely magában foglalja valamennyi igaz tagját, összességében soha nem csalatkoz-
hat”. Az igaz egyház fogalma nem függött Róma fennhatóságától.14 Ezt írván Hoë a lutheránus
egyházat mint részegyházat mondhatni a rómaival azonos szintre helyezte, aminek voltak bi-
zonyos következményei, amikor pontosabban meg kellett határozni, hol is létezett ez a bizonyos
igazi egyház.

Ha tehát „az egyház egésze”, az egyetemes egyház csalhatatlan volt, ez a Hoë által képviselt
gondolatrendszert követve azt jelenti, hogy a római katolikus egyházban is megvolt a csalha-
tatlanság. Hoë Luthert idézi, aki a római egyházban meglévő „igaz mag”-ról (ein rechter Kern)
beszélt. Ez azt jelenti – magyarázza Hoë –, hogy a pápa egyházában is sokan voltak, akik hité-
nek alapjai igazak voltak, akik igaz keresztségben részesültek, és akik megkapták a kellő érveket
az igaz evangélium meghallására. Hoë nyomatékosan hangsúlyozta a két keresztség egységét.
Amikor a római katolikus papok szabályszerűen felszentelve (im ordentlichen Ampt) végez-
ték tevékenységüket, tévedéseiktől függetlenül, „vízzel és igével” mindig is érvényesen keresz-
teltek.15

De Hoë még ennél is tovább ment. Az utolsó kenethez a római katolikus szertartáskönyv-
ben a haldoklók számára egy igazi, hitigazságokon alapuló vigasztalás volt olvasható. „Két-
ségtelen, hogy sok-sok száz keresztyén még halálos ágyán felkészíttetett és elindíttatott az üd-
vösség útján.” „A pápisták egyházán belül megmaradt az Isten egyháza.”16

A szotérológia közös pontjait Leysernek és Hoë-nek nem is kellett keresnie, hiszen maga
Luther – akit Hoë idéz is – megközelítőleg ugyanígy sorolta fel ezeket Von der Winkelmesse und
Pfaffen Weyhe című 1533-as traktátusában.17 A szertartáskönyvek üdvtani vonatkozásaira és
ezeknek az egyházak közötti határokon túlmutató egységére a jezsuita Bellármin Róbert (1542–
1621) is rámutatott kontroverzió teológiájában18, és később ugyanígy tett sok lutheránus is.

A szotérológia közös pontjainak kutatása Hoë gondolkodásában különösen feltűnő. A hang-
súlyok ott kapnak pesszimista színezetet, ahol a tridenti zsinat hatásait tárgyalja. Megkockáz-
tatja: ha csak egyetlen pápista is meg tud nevezni egy Trident előtti tanítót, aki a hit dolgairól
ugyanúgy nyilatkozott, mint a Trident utáni pápisták, annak kész a vezetésére bízni magát.19

Csak néhány lutheránus teológust mutattam be példaként azok közül, akik a nagy háború
előtti időszakban a lutheránus és a katolikus tanok közötti érintkezési területeket igyekeztek fel-
térképezni. Az ortodox korszak végén a harmincéves háború és az ellenreformáció valame-
lyest hűvösebbé tette a hangnemet. Továbbra is érdekes kérdés, hogy a kálvini tanok hatása
hogyan befolyásolta a lutheránusok viszonyulását a katolikusokhoz. A megegyezés vágya egyál-
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talán nem hunyt ki, különféle formákban élt tovább, a helmstedtiek kiegyezési (concordia) kí-
sérletétől kezdve egészen az egyházak egyesítésére (unio ecclesiastica) irányuló törekvésekig.
Ezen törekvéseknek volt részese Gerard Wolter Molanus és Gottfried Wilchelm Leibniz is.20

(Fordította: Kubínyi Katalin)
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A güssingi kolostor könyvtára és a reformáció
GustAv reinGrABner

Régóta tudjuk, hogy a güssingi ferences kolostor könyvtára nemcsak értékes kéziratokat és ős-
nyomtatványokat rejt, de reformációkori művekben is bővelkedik. Sőt, a könyvtár helyenként
szövevényes történetét több alkalommal le is jegyezték – a gyűjtemény jelentős része ugyanis
a ma álló kolostornál régebbről származik.1 Emellett a könyvtár többször képezte kutatások
tárgyát konkrét szempontok alapján is, mint például az egyes kötetekben fellelhető tulajdo-
nosi jegyek.2

Ezek a dolgozatok, amennyiben újabb keletűek, egy P. eodor Tabernigg által összeállított
hely szerinti katalógusra támaszkodnak, amely a második világháború végi könyvelhurcolások
után helyreállított állapotot tükrözi.3 Ez a katalógus nem a köteteket, hanem a műveket veszi
leltárba, azaz minden olyan írást felsorol, amely a könyvekben előfordul, többnyire még azokat
a töredékeket is, amelyeket a borító előállításához vagy töltéséhez használtak fel. Az itt követ-
kező szűkre szabott leírásoknak is ez a katalógus az alapja. Mielőtt azonban rátérnénk írásunk
tulajdonképpeni témájára, hadd szóljunk röviden a könyvtár létrejöttéről és állományáról.

A könyvtár létrejötte�

A könyvtár létrejötte szoros összefüggésben áll azokkal az épületekkel, amelyekben ma a fe-
rences kolostor található. A kolostort feltehetően 1638-ban alapították, ekkor azonban még
másik objektumban működött. A páterek csak tíz évvel később költöztek be – egy házavató
ünnepély keretében – az épületbe, amelyet eleve a kolostoralapítás céljával építettek és alakí-
tottak ki. Ezen a helyen korábban – feltehetőleg 1637-ig – a Batthyányak által alapított és fenn-
tartott felsőbb iskola állott, melyet hol gimnáziumként, hol akadémiaként említenek.5 Az in-
tézmény igen szoros kapcsolatban állt a güssingi reformált egyházzal, amelyet Batthyány Ádám
áttérése után megszüntetett. Ez végleg megpecsételte a gimnázium sorsát is, amelynek alapí-
tása valószínűleg 1576-ra tehető – arra az évre, amelytől kezdve Batthyány Boldizsár bizonyít-
hatóan protestáns hitű volt. Előtte azonban ugyanazon a helyen egy kolostor állt, amely ere-
detileg a domonkos rend, 1510-től kezdődően pedig az ágostonos remeték tulajdonában volt.6

Ez az előtörténet a könyvtárra is rányomta bélyegét: ugyanis nemcsak a güssingi Batthyány-
vár könyvtárának egyes részei kerültek ide, méghozzá főként a család protestáns időszakából
származó vallásos könyvek, illetve azok, amelyek a 16. században elárvult kolostorok valame-
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lyikéből érkeztek Güssingbe, amelyeket tehát a Batthyány család – akkor vagy később – meg-
vásárolt vagy egyszerűen eltulajdonított, hanem a güssingi evangélikus gyülekezet tanárainak
és lelkészeinek tulajdonában lévő kötetek is, valamint egy-egy régebbi könyv vagy kézirat, ame-
lyek korábban talán a protestáns korszak előtti kolostor tulajdonát képezhették.

Ez az állomány később kiegészült a terület elkobzott vagy leadott evangélikus könyveivel,
amelyek korábbi tulajdonosok bejegyzéseit is hordozzák, valamint a ferences szerzetesek által
vásárolt vagy lemásolt könyvekkel.

Az sem kizárt, hogy azok a kötetek, amelyekben más ferences kolostorok tulajdonosi be-
jegyzései találhatóak – mint pl. „a Paradicsomban” jelzés, amely a wienerwaldi, 1529-ben török
pusztítás áldozatául esett Ried mellől származik – 1648 után egy közbülső ferences kolostorból
kerültek Güssingbe. A güssingi könyvtár állományáról csak 1661-ben készült el az első leltár.

A könyvtár mérete
A katalógus tanúsága szerint a könyvtár, amelyet később szemmel láthatóan igen szerény ke-
retek között bővítettek tovább, ezért legfiatalabb kötetei a 18. századból valók (és számuk a
gyűjteményhez képest elenyésző), 3485 kötetből áll, összesen 5450 műből, ezek között az ős-
nyomtatványok száma 212-re, a kéziratok száma 35-re tehető. A tulajdonosi bejegyzések alapján
mintegy 330 kötet származik a Batthyány-könyvtárból (ehhez jön további húsz kötet, amelye-
ket számlák alapján tulajdonítanak a családnak), ennél valamivel több, szám szerint 338 kö-
tetben található meg a Beythe prédikátorcsalád valamely tagjának tulajdonjegye. Kereken hat-
száz kötet volt a tulajdonosi bejegyzések alapján evangélikus személy birtokában. Mintegy 2200
kötetben csak a güssingi ferences könyvtár – részben későbbi keletkezésű – tulajdonjegye ta-
lálható meg, közülük nem egészen száz kötet más ferences kolostorokból került Güssingbe (a
wienerwaldi mellett olyan horvátországi kolostorokból, amelyeket a reformáció századában
feladtak, talán a török támadás miatt).

Ezek az állományok a könyvnyomtatás számos egyedülálló példányát foglalják magukba,
részben olyanokat, amelyeket bibliográfiákban még nem dolgoztak fel, részben olyanokat, ame-
lyeket az idevágó áttekintések, például a Luther-bibliográfiák is említenek és idéznek.

tulajdonosi bejegyzések
A Batthyány család tagjainak bejegyzéseit és jegyeit, különösen Boldizsárét, régóta számon
tartják. A várkönyvtárból szerzett könyvállományról közölt adatok elsősorban ezen feljegyzések
alapján készültek. A güssingi prédikátorok (szuperintendensek) és tanárok megjegyzéseit szin-
tén régen összegezték. Az újabb munkálatok során további tulajdonosi bejegyzéseket oldottak
fel, és egy részüket kiegészítették a tulajdonos életrajzi adataival.

Ennek során kilenc stájerországi és nyugat-magyarországi nemest, valamint tizenhárom ka-
tolikus egyházi személyt azonosítottak, köztük a később mártírhalált szenvedett P. Johann Sar-
kandert. Ezeknél az inkább véletlenszerű felfedezéseknél azonban fontosabbak az evangélikus
prédikátorok és iskolamesterek könyvtulajdonáról tett megfigyelések. A Beythe család tagjain
kívül ötvennél is több hasonló személy kilétét sikerült megállapítani. Közöttük található Cas-
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par Dragonus, Jeremias Homberger, Georg Khuen vagy Elias Ursinus, akik az osztrák és nyu-
gat-magyarországi reformáció mozgalmában kiemelkedő szerepet játszottak. Igaz ugyan, hogy
ezeknek az evangélikusoknak a tulajdonából – eltekintve Hombergertől – csupán kevés (eseten-
ként egyetlen) könyv került a güssingi könyvtár tulajdonába, de a névsor egyrészt kiváló áttekin-
tést nyújt Beythe István és családjának személyes kapcsolatairól (például a grazi Homberger-
rel és Khuennel), másrészt pedig a kötetek arányáról, amelyeket vagy elvettek az evangélikus
iskolamesterektől és prédikátoroktól, vagy ezek hagyták ott őket, mikor a Nyugat-Dunántúl-
ról (a Batthyány-birtokokról) távozniuk kellett.

A könyvtár régi állománya�

Bár a güssingi ferences könyvtár több különböző forrásból nőtt össze, a kolostor módszeres
gyűjtésre irányuló igyekezete pedig csak a későbbi időkben válik nyilvánvalóvá, az állomány
mégis – a sok két és több példányban meglévő kötet ellenére – szerves egységet alkot, ami
ennek fényében szinte meglepő.

Ha a könyvtár állományát rendszerezni akarjuk, természetesen lépten-nyomon szembe ta-
láljuk magunkat létrejöttének körülményeivel. Az elrendezés (valamint az egyes művek köte-
tekbe foglalása) azonban csekély eligazítást nyújt.

Elsőként az ötlik szemünkbe, hogy a klasszikus ókort igen sok mű képviseli, melyeket a 16.
században, illetve a 17. század elején nyomtattak. Szinte nincs is olyan klasszikus római író,
akiknek egy-egy művét nem találnánk meg. Számos mű több példányban is megvan, sokuk
alapként szolgált a humanista szellemű folytatáshoz, feldolgozáshoz és tudományos munkához
(grammatikák, történelmi leírások és lexikonok, ill. szótárak, vagy akár értelmezések). Ezzel
szemben szinte teljesen hiányoznak az ókor keresztyén szerzői, azaz az egyházatyák, pedig Luther
teológiája erőteljesen „ágostoni” teológia, tehát egyértelműen tükrözi a nagy püspök befolyá-
sát. Augustinus írásai, akárcsak más klasszikus keresztyén írókéi, természetesen nem hiá-
nyoznak teljesen (a görög művek főként latin fordításban fordulnak elő), de a könyvtár állo-
mányához viszonyítva arányuk csekélynek mondható. A hiányosság még egyértelműbb a kö-
zépkori teológusok esetében. A skolasztikusokat alig néhány mű képviseli, még leginkább azon
késő középkori misztikusok írásai, akiket Luther nagyra tartott, sőt, részben maga szerkesztette
műveiket, úgy mint Hildegard von Bingen, Geiler von Keisersberg, valamint Berthold Pürs-
tingeer Német teológiája (eologia Teutsch), de nem hiányzik Johannes Tauler sem. Habár
1650 tájékáig e korszakból elegendő utánnyomás készült – főként a katolikus területen – ebből
a forrásból a könyvtár mégis alig-alig gyaradodott.

Ezt a megfigyelést igazolja az a megállapítás is, hogy a könyvtár tartalmaz 15. és 16. századi
humanista és egyéb irodalmat. Gyakran előfordul Paracelsus, Laurentius Valla hat vagy hét
művel képviselteti magát, továbbá megtalálhatóak Ulrich von Hutten, Sebastian Castellio, Trit-
hemius és Conrad Gessner írásai. Errefelé irányult tehát az érdeklődés – akár a teológusoké,
akár a grófoké –, ezeket a könyveket vásárolták és tartották valószínűleg fontosabbnak.

Természetesen nem hiányoznak a reformáció korabeli humanisták sem. Conrad Celtis mel-
lett megtalálható Johannes Fischart vagy Gerhard Mercator is. E művek javarészt a vallásos
irodalom területére tartoznak. Ezenkívül találunk még jogi írásokat is: Justinianus Corpus
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Iuris-ától egészen Verbőczy István Opus tripartitum-áig, amely a magyar államértelmezést igen
jelentős mértékben befolyásolta. Megtalálhatjuk a könyvtárban Leonhard Fronsberger hadvi-
selésről írott könyvét, de nem hiányoznak Ulrich Zasius és omas Erastus jogi írásai, Georg
Agricola „de re metallicá”-ja vagy Sleidan történetírása sem.

Egyértelmű a történelmi érdeklődés, jól mutatja ezt az a tény, hogy a Chronicon Carionis
több példányban (különféle kiadásokban) lelhető fel, hasonlóképpen Jean Bodin, Philipp Mar-
nix, Philipp de Mournay vagy a francia uralkodók művei is, akik között Hotman feltűnően
sok (több mint tizenkét) művel képviselteti magát. Vannak természettudományos írások is,
mint például Johannes Kepler egyik írása vagy Bünting bibliai útikönyve (legalább négy pél-
dányban, részben Luther bibliafordításához csatolva).

A 16. század katolikus irodalma ugyan nem hiányzik, de a meglévő műveknek csak kis há-
nyadát adja: megtalálható Johannes Eck, Johannes Faber, Wimpfeling, omas de Vio, más
néven Cajetanus, Friedrich Nausea és Robert Bellarmin, a felsorolás még kiegészül néhány 17.
századi jezsuita szerzővel. Jelen vannak a humanista „rómaiak”, mint Goclenius, Gropper vagy
Martin Eisengrein, de természetesen nem hiányoznak Johannes Cochlaeus Luther-kommen-
tárjai sem. A lista hivatalos katolikus iratokkal egészül ki, mint a trentói zsinat határozatai vagy
a katekizmusok. A katolikus művek száma azonban egészében tekintve csak a 17. század ké-
sőbbi szakaszában, majd a 18. században növekszik. Ezeket már a ferences kolostor vásárolta
vagy kapta meg.

Nagyszámú írással – a könyvtár kilenc részlege („helye”) közül már az első ötben 41 pél-
dánnyal – található meg Rotterdami Erasmus, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Újszö-
vetség-kiadása, amely Luther 1521–22-es bibliafordításához is alapként szolgált, több pél-
dányban is megtalálható. Úgy is fogalmazhatnánk: jellemző, hogy a humanista, aki kritikusan
állt szemben az egyházzal, bár a reformáció mozgalmába nem találta meg a maga útját, Luther
és Melanchthon mellett a güssingi könyvtár állományában a legsűrűbben előforduló szerző.

Mindez azt mutatja, hogy a könyvtár olyan emberek gyűjteményeiből táplálkozott, akik a
kor szellemének a lehető legpozitívabb értelemben elkötelezettjei voltak – ide tartozott a 16.
századi humanizmus is. Akkor pedig nem volt szokás szoros felekezeti határokkal bajoskodni.
Természetesen túlsúlyban voltak a bázeli tudós humanista művei, de az állományban vannak
olyan teológiai dolgozatok is, amelyek nagy vitákat kavartak. Mégis olvasták ezeket – részei
voltak annak az örökségnek, amelyet a kor emberei igyekeztek felhasználni, és amelyre építettek.

A reformátorok írásai�

Néhány egyéb itt található állománytól eltekintve elmondható: a könyvtár központi magvát a
reformátori teológiával és kegyességgel foglalkozó könyvek teszik ki. Ezek között különös je-
lentősége van a reformátorok írásainak. Természetesen az iratok száma szerzőnként erőteljes
ingadozásokat mutat. Túlnyomó részük Luther és Melanchthon tollából származik. Megtalál-
ható Luther teljes német nyelvű munkássága az egymással konkuráló jénai (1560-as) és wit-
tenbergi kiadásban, a latin művek teljes wittenbergi kiadása, valamint a latin művek egyes kö-
tetei a jénai kiadás szerint. Ezzel a wittenbergi reformátor írásainak magva az olvasók rendel-
kezésére állt, méghozzá a körültekintő vizsgálódásokhoz elengedhetetlenül fontos konkurens
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kiadások figyelembevételével, hiszen ezeket a lutheránusság különböző teológiai irányzatai-
nak képviselői (filippisták, gnézio-lutheránusok) adták ki. E készlet számtalan további pél-
dánnyal egészült ki, méghozzá többek között a reformáció kezdeti éveiből származó írásokkal,
tehát azokból az időkből, amikor még sem a Batthyány, sem a Beythe család nem volt evangé-
likus, és nem is mutatott e kérdések iránt semmiféle érdeklődést. Ide tartozik például a Johan-
nes Eckkel folytatottl Lipcsei Disputatio kötete. Már a güssingi könyvtár első öt részlegében
(polcán) is hetven Luther-írás lelhető fel (némelyik természetesen több példányban).

Majdnem ugyanennyire gyakoriak Melanchthon írásai és művei, méghozzá nem csupán a
teológiai vonatkozásúak. A fent említett állomány (1–5. polc) nem kevesebb, mint hatvanhá-
rom írása származik Melanchthon tollából. Ezzel egyrészt a humanista, történész és pedagó-
gus, másrészt azonban a teológus és a lutheránusság legfontosabb hitvalló iratának szerzője
kapott méltó megbecsülést, még akkor is, ha összegyűjtött műveiből a könyvtárban mindössze
két példány található.

Nem mondható el ugyanez a svájci reformátorokról. Közülük legtöbbször (összesen nem
egészen húsz művel) Johannes Oecolompadius fordul elő. Természetesen nem hiányzik Huldrych
Zwingli, Heinrich Bullinger, Kálvin összegyűjtött művei, Leo Jud, Ambrosius Blarer, Caspar
Hedio vagy eodor de Beze, de tőlük általában – Bullingert leszámítva, aki mintegy tíz könyv-
vel képviselteti magát – egyetlen vagy csupán kis számú írás található a könyvtárban. Fellelhető
viszont a zürichi bibliafordítás, amelynek elkészültében Zwingli vezető szerepet játszott.

Ez a megfigyelés mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen tudjuk, hogy mind Batthyány
Boldizsár, mind a Beythe család tagjai egyértelműen a református vallás felé hajlottak, illetve
azt vallották magukénak. Ennek ellenére az első nemzedék református szerzőinek művei szám-
ban az evangélikus vallás hasonló szerzőihez képest kifejezetten szerénynek mondhatóak.

Az első reformátori nemzedék egyéb szerzőinek írásai�

Ezek a szerzők – írásaikat tekintve is – messze elmaradnak Luther és Melanchthon mögött,
bár nem hiányoznak teljesen. Ez érvényes Johannes Brenzre, aki összes műveinek egyes köte-
teivel és más írásaival képviselteti magát, Dietrich Veitre, akinek elsősorban istentiszteleti írá-
sai találhatóak meg a könyvtárban, Caspar Cruzigerre, Cyriac Spangenbergre többek között a
Házasság tükrével és a Cythara Lutheranaval (mind a négy része), Urbanus Rhegiusra, Justus
Jonasra és Johannes Bugenhagenre, akitől mintegy tucatnyi mű maradt fenn, de Andreas Osi-
anderre is, akit Güssingben megőrzött iratai alapján a legfontosabb szerzők közé számíthatunk
(majdnem húsz írás). A sor kiegészül Franz Lambert von Avignon mintegy fél tucat művével,
méghozzá többnyire a 16. század húszas éveiből származó korai nyomtatványokkal, meglepő
módon azonban nem szerepel köztük a szerző Reformatio Hassiae című írása, amellyel a re-
formáció mozgalmának szinte teljesen új szerkezeti irányultságot adott.

Elmondhatjuk tehát: mindenképpen figyelemre méltó, milyen széles körből származnak a
güssingi könyvtár könyvei – nem kis számban találhatóak meg olyan személyek írásai, akik
Batthyány Boldizsár áttérésének időpontjára már régen elveszítették egyházi jelentőségüket,
vagy befolyásuk szinte teljesen eltűnt, ráadásul részben éppen azért, mert a későbbi fejlődés túl-
haladta műveiket és gondolataikat. Ugyanakkor találkozhatunk olyan személyek alkotásaival
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is, akik semmi esetre sem tartoztak a valódi lutheránusok köréhez, mint például Osiander vagy
Lambert.

Belső protestáns vitairodalom
Az 1540 után keletkezett evangélikus teológiai iratok jelentős része erőteljes véleménykülönb-
ségeket tükröz saját, kialakulófélben lévő vallásán belül is. Ide számíthatunk nem egy írást,
amit Melanchthon idősebb korában adott ki, vagy az Osiander ellenében keletkezett iratokat.
A güssingi könyvtár gyűjteménye szinte minden olyan személyre kiterjed, aki a 16. század na-
gyobb horderejű lutheránus belharcaiban részt vett. Így például megtalálhatóak Justus Menius
és Johann Pfeffinger könyvei, sőt, Georg Maior Összes művei három kötetben, de mindenek-
előtt az örökletes bűn vitájában felszólalók írásai. Valentin Strigeltől már a könyvtár első öt
részlege is harminc írást tartalmaz, nagy ellenlábasától, Matthias Flacius Illyricustól mintegy
húszat, köztük a Magdeburgi centuriák néhány kötetét és a Clavis Scripturae-t. A névsor ki-
egészül a vita egyéb résztvevőivel, mint például Johannes Wiganddal, akinek szintén kereken
húsz műve szerepel a listán vagy a gnézio-lutheránus álláspont népszerűsítőjével, imotheus
Kirchnerrel, akinek Luther-lexikona sem maradhatott ki.

Jakob Andreae-t, a Formula Concordiae „atyját” különösen sok mű képviseli, ami nyilván-
valóvá teszi, hogy Güssingben jól ismerték a lutheránus teológia további alakulását, és igye-
keztek képet alkotni az aktuális viták tartalmáról és eredményeiről. A tény, hogy a könyvtár első
öt részlege Andreae-től nem kevesebb mint negyvenegy művet tartalmaz, két dolgot árul el:
műveit nem csak a güssingi egyházközség vezető alakjai ismerték és tartották polcukon, hanem
sok „egyszerű” prédikátor is az emberek Andreae sok olyan iratát és könyvecskéjét is megvásá-
rolták, amelyek nem kapcsolódtak szorosan a hitvalláshoz, nyilván azért, mert írójukat szerzői
minőségében is ismerték és értékelték. A 16. század második felében élt másik nagy teológus,
David Chytraeus irataira még a későbbiekben is utalunk, az osztrák evangélikus egyházme-
gyékhez fűződő kapcsolataival összefüggésben. Két-három könyvvel képviselteti magát to-
vábbá a kriptokálvinizmus szászországi feje, Caspar Peucer is. Tekintve, hogy Güssingben igye-
keztek elkerülni a reformátusok és lutheránusok közötti szakadást, ezen művek beszerzése ki-
fejezetten pikáns választásnak tűnik.

Természetesen a sort még sok más névvel is ki lehetne egészíteni, akik szintén részt vettek
a vitákban és összeütközésekben, és bár nem tettek szert jelentős hírnévre, mégis érveket so-
rakoztattak fel, vagy igyekeztek közreműködni bizonyos nézetek lutheránus körökben való el-
terjesztésében. A güssingi könyvtárban sok olyan szerző latin és német műve is fellelhető, akik
bizonyos értelemben összeköttetést jelentettek a kor nagyjai (és a viszálykodások szítói), vala-
mint az egyes gyülekezetekben munkálkodó igehirdetők között.
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osztrák evangélikus szerzők��

Míg a reformáció korának magyar szerzőire nagyon kevés könyv utal, addig nem elhanyagol-
ható azon könyvek száma, amelyek szerzője szerepet játszott az osztrák, illetve a stájer prote-
stantizmus történetében.

Elsőként azon professzorok könyveit említhetjük, akiket az osztrák rendek kértek fel, hogy
segítsenek az egyházi intézményrendszer megszervezésében, mint Friedrich Coelestinus, Ni-
kolaus Gallus, Lucas Bacmeister és David Chytraeus. Sőt, utóbbi majdnem negyven iratával a
magukat jelentősebb gyűjteménnyel képviseltető szerzők közé sorolható. Ide tartoznak azok a
prédikátorok és teológusok is, akik Ausztriából származtak, bár később máshol futottak be
karriert. Közülük elsősorban Matthias Hoe von Hoenegg és Polycarp Leyser érdemel említést,
akik közül előbbi egy alsó-ausztriai lovagi nemzetségből származott, és végül udvari főprédi-
kátor lett Drezdában, utóbbi pedig Göllersdoran volt prédikátor, mielőtt Wittenbergben pro-
fesszor és szuperintendens lett. Mindkét személy több írása megtalálható a könyvtárban.

Végül azokat a prédikátorokat kell említenünk, akik az osztrák tartományokban működtek.
Legtöbbjüktől csak egy vagy két írás szerepel, kivéve Jeremias Hombergert, akiről köztudott,
hogy szoros kapcsolatban állt a Beythe családdal. Tőle már az első öt polcon is tizenhárom ira-
tot találunk. Ide sorolható még Georg Khuen, Primoz Trubar, az Alsó-Ausztriában tevékeny-
kedő Christoph Irenaeus, Joachim Magdeburgius, valamint Jakob Heilbrunner, akinek a güs-
singi könyvtár mintegy tíz írását őrzi.

Ha ehhez még hozzávesszük a két érchegységi teológust, Johannes Mathesiust és Johannes
Habermannt, akiknek legfontosabb művei, Mathesius Luther-prédikációi és Habermann ima-
könyve – természetesen – szintén több példányban megtalálhatóak a güssingi könyvtárban,
akkor megállapíthatjuk, hogy a güssingi könyvtár reformációs könyvkincsén belül hangsúlyt
kapnak az osztrák teológusok. Ebből is látszik, hogy a Habsburg örökös tartományokban a
teológia akkortájt semmiképpen nem volt provinciálisnak nevezhető, ellenkezőleg, kimon-
dottan az aktuális teológiai viták szintjén állt.

Igaz ez az istentiszteleti rendtartásra vonatkozó próbálkozásokra is. Az 1571-es alsó-auszt-
riai agenda több példányban lelhető fel a könyvtárban – ezek egyrészt az egyházi rendtartások
állományát gazdagítják, másrészt mutatják az Enns alatti szomszédos tartomány egyházszer-
vezetének hatását is.

egyházi rendtartások, hivatalos iratok
Mióta Philipp Melanchthon hitvallást írt az augsburgi birodalmi gyűlés számára, a lutherá-
nusságban a hitvalló iratok fogalmazása és elismertsége meglehetősen fontossá vált, hiszen úgy
tűnt, hogy segítségükkel definiálni lehet a tanítás lényegét kifejtő pura doctrinát, és ezzel az
evangélikus (lutheránus) egyház alapját képezték. Ezek a hitvallások, amelyeknek az 1576-os
Formula Concordiae bizonyos értelemben mértékadó lezárása volt, szoros összefüggésben áll-
tak azokkal a teológiai vitákkal, amelyekre a güssingi könyvtárban megtalálható művek is utal-
nak. Ennek alapján érthető, hogy ezek a hitvallások – több példányban – az ellenük és mellet-
tük szóló írásokkal egyetemben ugyanúgy fellelhetőek itt, mint a különféle egyházi rendtartá-
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sok, amelyek a születő lutheránus egyháztesteket voltak hivatva kialakítani, illetve szerkezetüket
a megváltozott elvárásokhoz igazítani. Ezekben a rendtartásokban a liturgiai és istentiszteleti,
valamint a hitvallásos és teológiai kérdések fokozatosan háttérbe szorultak, míg a szervezeti-
szerkezeti szabályozások, amelyek a régebbi egyházi rendtartásokban csak az előbbi kérdések
mellett szerepeltek, most előtérbe kerültek. A güssingi könyvtárban megtalálhatóak az ilyen
egyházi rendtartások is.

Ezek közül az iratok közül most csak néhányat említünk: az Ágostai hitvallás, az Apológia,
valamint a kapcsolódó katolikus Confutatio, hasonlóképpen természetesen Luther iratai, ame-
lyek aztán bekerültek a Konkordiakönyvbe (a káték, Schmalkaldeni cikkek), aztán – több pél-
dányban – az 1580-as Konkordiakönyv, valamint védőirata. Emellett megvannak a trentói zsi-
nat és határozatai ellen írott lutheri vitairatok, köztük természetesen Martin Chemnitz Examen
Concilii Tridentini című írása és persze a zsinat által kiadott szövegek. De megtalálható a Hei-
delbergi káté, több evangélikus fejedelem (és teológusaik) hitvallása a lutheránusság belső össze-
tűzéseinek idejéből, valamint a hitvallási kérdésekről kiadott egyetemi állásfoglalások.

A nürnbergi rendtartás mellett többnyire az 1565–1580 közötti időből származó rendtar-
tásokat találhatunk. (Vajon összefügg-e ez a „Batthyány evangélikus szeniorátus” megszervezé-
sére tett kísérlettel?) Külön említést érdemel a hesseni, frankfurti, württembergi és hohenlo-
hei rendtartás. Ezt egészíti ki az agendák egész sora, az alsó-ausztriai agenda példányai mellett
megtalálható a Majna melletti Frankfurtból származó, valamint a Dietrich Veit álatal összeál-
lított agenda is. Emellett számos „Examina Ordinandorum” létezik, amelyek jóval többet je-
lentenek puszta kérdésjegyzéknél, az „igaz tan” kompendiumszerű összefoglalásának tekint-
hetőek, amelyekre az ordinálás előtt álló lelkészeknek esküt kellett tennie – Güssingben ezek
pomerániai és lipcsei változata is megtalálható.

Későbbi reformátori iratok
Látható, hogy az állományért felelős személyek a Nyugat-Dunántúlon még 1600 után is töre-
kedtek arra, hogy hasonló iratokre tegyenek szert. Természetesen a beszerzésen belül is meg-
mutatkozotak a teológiai irodalmon belüli hangsúlyeltolódások. Így például az írások között
található néhány temetési prédikáció, köztük Polykarp Leyseré, Hafenrefferé vagy – utánnyo-
másban – Andreas Osianderé.

Másrészt megvásároltak olyan kézikönyveket, amelyek a lutheránusság tanait mint a tiszta,
az evangéliummal megegyező tanítást igyekeztek erősíteni, mint például Johann Gerhard Loci
theologiciját, amely 1610-től kezdődően több kötetben jelent meg (Güssingben részben dup-
lumként is előfordul), vagy Leonhard Hutter Compendiumát. Végül magas a posztillák és pré-
dikációskönyvek száma is, amelyek a Luther és Anton Corvinus tollából származó régebbi köny-
veket egészítették ki.

A sort francia uralkodók és a szolgálatukban álló írók folytatják, mint Jean Bodin, Philipp
de Mournay vagy Philipp Marnix, mindenekelőtt azonban Francois Hotman, akit több mint
tíz mű képvisel.

Végül vannak későbbi áhítatoskönyvek, amelyek között külön említést érdemel Philipp Ni-
colai német iratainak négy része, valamint Johannes Scheffler művei.
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A könyvbeszerzés jól tükrözi azt a törést, mikor az evangélikus prédikátorokat elűzték a
Batthyány uradalmakról, különösen is Güssingből, ami végül is a városi gimnázium és a ne-
mesiskola bezárásához vezetett. Nem maradt senki, aki az effajta evangélikus teológiai művek
iránt különös érdeklődést mutatott volna. Azok a könyvek pedig, amelyeket másoktól vettek
át, inkább korábbi évtizedekből származtak, mintsem új szerzemények voltak. Így kiegészítés-
ként csupán néhány véletlenszerű szerzemény sorolható fel, valamint azok a könyvek, ame-
lyeket a ferences konvent vásárolt vagy kapott ajándékba. Ugyan hivatalos váltásra nem került
sor, az 1625-ös év utáni időszak mégis egyértelmű cezúrát képez a könyvtár állományának tör-
ténetében.

szerzők és tulajdonosok
Egyik-másik könyvben olyan személyek tulajdonjegyeivel találkozhatunk, akik egyszersmind
a szerzők névsorában is szerepelnek. Ilyen összefüggés ugyan viszonylag ritkán fordul elő,
mégis kimelt figyelmet érdemel. A tulajdonosok elsősorban olyan személyek, akik Güssingben
tevékenykedtek, vagy különleges kapocs fűzte őket a városhoz. Meg kell említenünk Carolus
Clusiust, a botanikust, hasonlóképpen Georg Khuen vagy Elias Ursinus alsó-ausztriai prédi-
kátorokat, de mindenekelőtt Jeremias Hombergert, akinek már említettük Stefan Beythéhez fű-
ződő barátságát.

Magától értetődő, hogy a könyvírók maguk is könyvbirtokosok voltak – hiszen ők is ezek-
ből a forrásokból merítettek. Mégis figyelmet érdemel, hogy ezen kettősségek létrejöttek és
nyomon kísérhetőek.

figyelemre méltó szerzők és könyvek
A különféle iratok között vannak olyanok, amelyek vagy témájuk, vagy szerzőjük miatt külö-
nös érdeklődésre tarthatnak számot, bár a könyvgyűjtemény egészében inkább véletlenszerű-
nek tűnnek. Ez ugyan nem vonatkozik Johannes Crato II. Miksa számára írt halotti beszédére,
de igaz egy Joachim Vadian tollából származó könyvre, vagy a Caspar Tauber 1524-es bécsi ki-
végzéséről írott tudósításra, továbbá Johannes Kepler egyik művére, amely feltehetőleg Grazon
keresztül került Güssingbe. Paulus Melissus Schede alsó-ausztriai nemesek udvarmestereként
a térségben igen ismert volt – tőle is őriz egy könyvet a güssingi könyvtár. Sokkal kevésbé meg-
lepő, hogy a szerzők között jelen van a II. Miksa udvarában létrejött humanista körhöz tartozó
Clusius és Sambuccus, ha figyelembe vesszük Clusius Güssinghez fűződő kapcsolatát. Ludwig
Rabus Historien der Märtyrer (Mártírok históriái) című írása Nyugat-Magyarországon feltehe-
tőleg igen gyakran előfordult, amint azt egy (a Batthyányak fennhatósága alatt álló) szomszé-
dos vásároshelyen napfényre került bizonyíték is mutatja.

De vajon kinek lehetett szüksége Güssingben Wiguleus Hundt bajor-salzburgi helytörté-
neti leírására?

A könyvtárban megtalálható Muratori egy 1756-ban kinyomtatott műve is – ami a beszer-
zések folytatására utal.
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Újabb kori állomány

A 9. polc (részleg) számos régebbi irat mellett azokat a könyveket foglalja magába, amelyeket
a kolostor a 18. században szerzett be, vagy amelyeket a szerzetesi közösség ajándékba kapott.
Megtalálható itt a 18. századi rendi irodalom, valamint régebbi iratok utánnyomása, mint példá-
ul Szent Brigitta művei. Itt van Dietenberger bibliafordítása, amelyet a katolikus egyház is en-
gedélyezett (sőt, a kolostor egy példányt földbirtokosok ajánlásával kapott), sok prédikációs-
könyv, többek között és mindenekelőtt jezsuita szerzőktől, mint Georg Scherer, Cornelius a
Lapide, Hermann Busenbaum, Pázmány Péter, Magyarország ellenreformátora, Bucellini vagy
az alsó-ausztriai David Gregor Corner, aki Göttweigban apát lett. A lista Abraham a Sta. Clara
ágostonos szerzetessel egészül ki. Nem minden érdekesség nélkül való, hogy ezen a polcon 17.
és 18. századi evangélikus posztillás irodalmat is találhatunk. Martin Moller négy kötetében dá-
tummal ellátott bejegyzéseket találunk 1708-ból és 1728-ból – tehát nyilvánvalóan csak később
került a kolostorba. Valerius Heberger posztilláját, akinek „Már búcsút veszek tőled” kezdetű
éneke ma is jól ismert, 1691-ben nyomtatták ki, Johann Arndt posztilláját viszont már 1620-
ban, a jelek szerint mégis később került a kolostorba, mint az állomány többi része. Lehetséges,
hogy ezeket a prédikációskönyveket, amelyek egy polcon sorakoznak az idevágó katolikus iro-
dalommal, azért őrizték, mert felhasználták őket a prédikációk írásához?

Ezt már sohasem tudjuk megmondani, de utalhatunk arra – és az említett 9. részleg ezt tá-
masztja alá –, hogy a könyvtár nem csupán a régebbi és nemkívánatos irodalom temetője volt,
hanem egyszersmind segítségére szolgált a kis szerzetesi közösség tagjainak hitbéli feladataik
teljesítésehez, és a szerzetesek – legalábbis hébe-hóba – használták is azt. Ez legalább egy igen
fontos kérdést vet fel: mekkore jelentősége volt a könyvtár a kolostor számára? Erre doku-
mentumokkal alátámasztható választ csak a 19. század végére és a 20. század elejére vonatko-
zóan tudunk adni, amikor is a kolostor több ízben egyértelműen elutasította a könyvtár to-
vábbadására vagy kiköltöztetésére vonatkozó kérelmet (pl. 1921-ben). Ekkorra a szerzetesek
azonban már tisztában voltak a könyvtár történelmi jelentőségével. És korábban? Csupán becs-
ben tartották, vagy használták is a könyvtárat? Úgy tűnik, bizonyos mértékben használták, bár
ez 1780 körül megszakadt. Egyik-másik témával (és könyvvel) bizonyára a teológiai vitairo-
dalom foglalkozott, és valószínűleg a homiletika tudományága is itt-ott – az evangélikus köny-
vekben is – példaképekre bukkant.

Összefoglalás
Nemcsak egyes gyűjtemények, hanem a könyvtár egésze is érdekes a beható vizsgálódások szá-
mára, hiszen amellett, hogy a gyűjtemények korai nyomtatványokat és reformációkori műve-
ket tartalmaznak, az állomány jelentős része egyrészt 1560 előttről származik, másrészt benne
a fő hangsúly a reformációs irodalomé.

Fellelhetőek itt egyrészt szoros értelemben vett teológiai művek, a forrásokat és vitairatokat
is beleértve, másrészt kézikönyvek és összegyűjött kiadások. Ahhoz azonban, hogy a könyvtár
valódi jelentőségét megállapítsuk, tudnuk kellene, milyen más könyvek voltak 1635 előtt a
Batthyányak tulajdonában, tehát melyek nem szálltak át a ferencesekre, mi került a Beythe-
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könyvtárból máshová, és melyek voltak azok az evangélikus könyvek, amelyeket megsemmi-
sítettek, mielőtt a kolostor könyvtárába kerülhettek volna.

A könyvtár jelentősége – amelyet már több ízben hangoztattunk – mindenekelőtt abban áll,
hogy állományát nem hagyatéki tárgyalások vagy leltárok alapján kell rekonstruálnunk, hanem
ma is egyben van. A különbség ugyanis nem elhanyagolható.

Egyháztörténeti szempontból a könyvtár, létrejöttének véletlenszerűsége és csonka volta el-
lenére, megerősíti azt, amit nemrégiben már a bizonyos értelemben szomszédos Alsó-Auszt-
riára vonatkozóan is megállapítottak: a teológiai ismeretek és munkálatok ezeken a reformá-
ció központjaitól és a birodalmi eseményektől oly távol eső területeken sem negatív értelem-
ben provinciálisak, sem visszamaradottak nem voltak, az egyházi munka alapját itt is a lutheri
hit új és aktuális felismerései képezték. Egyszersmind feltűnő a gyűjtemények kiegyensúlyo-
zottsága, a vitatkozó felek minegyike fontos művekkel képviselteti magát, sok rövidebb írás ár-
nyalja az egyes álláspontokat és kölcsönöz nekik tartalmat és hangsúlyt. A tény, hogy a szoros
értelemben vett építő és prédikációs irodalom ezzel szemben szerényebb méreteket ölt, a helyi
egyházi vezetők személyes érdeklődésével magyarázható, ugyanígy a humanista és klasszikus
irodalom jelentős aránya – ez pontosan megfelelt egy reformációra épülő egyház és iskola jel-
legének.

(Fordította: Mády Katalin)
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Az egyházépítő� luther
Néhány 1523-ban keletkezett írása alapján

reuss András

elhanyagolt szempont
Egyetlen szempontot kiragadni Luther életéből és munkásságából olyan eljárás, amely ma-
gyarázatra szorul, még akkor is, ha az egyházépítő vonás egyoldalú kiemelése vagy más voná-
sokkal szembeállítása nem célkitűzésünk.

Luther személyét a maga teljességében akarta megragadni Heiko A. Oberman2 a jubileumi
év alkalmából. Az elhúzódó identitásválság és a későn elért szexuális intimitás felől igyekezett
megérteni őt Erik H. Erikson.3 Gerhard Ebeling Lutherben a nyelvi jelenséget látja, s megálla-
pítja: „Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy soha az egyetemek történetében nem volt még arra
példa, hogy tanulószobák és előadótermek ilyen közvetlenül és ekkora erővel mozgatták és
változtatták volna meg a világot.”4 Másokhoz hasonlóan Richard Friedenthal is a lázadót látja
Lutherben, aki rohamra indul, de: „A reformáció, amely nagy viharnak és világégésnek indult,
az 1525-ös véres forradalmi esztendő árnyékában kisállami és kisvárosi üggyé szelídült…”5

Ezen koncepciók tárgyalása meghaladja e tanulmány kereteit. Annyi azonban megállapítható
róluk, hogy Luther munkásságában olyan vonásokat tekintenek meghatározónak, amelyek
mellett az egyházépítő vonulatra nem akarnak vagy nem tudnak figyelmet fordítani.6 Noha ez
az elmarasztalás semmiképpen sem vonatkoztatható Heinrich Bornkamm7 és Martin Brecht8

munkáira, akik a reformátor tevékenységének ezt a vonását az egyházépítés szó használata
vagy hangsúlyozása nélkül kísérik figyelemmel, a Luther-ábrázolás fenti hiányossága ismétel-
ten tetten érhető. Az utóbbi években magyarul is megjelent munkáikban Vajta Vilmos9 és Pós-
fay György10 mutatták ki, hogy a szentek közössége, az egyház, az egyetemes egyház Luther te-
ológiájában távolról sem annyira idegen test, mint azt korábban olykor gondolták.

A reformátor olyan szemléletének, amely benne a középkori egyház egységének megbon-
tóját,11 az egyház rombolóját, az egyházkritikust, a rendbontót látja – még ha részben a kor
termékének, részben nagy hatású irányítójának is tekinti12 –, sincs igazán érzéke Lutherben az
egyházépítő vonásait felfedezni. Ez az egyoldalú nézet csak úgy lehetséges, ha nem vesz tudo-
mást arról a tényről, de legalábbis nem tulajdonít jelentőséget neki, hogy a 15–16. században
Európa politikailag, szociálisan, szellemileg és egyházilag egyaránt forrongásban volt. Politi-
kailag, mert a katolikus hitet védelmező uralkodók háborút viselnek a pápákkal és az egyházi
állammal is, a pápák nagyvilági urakként élnek és hódításokat szereznek; gazdaságilag, mert
hirtelen megjelenik és egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a tőke, a hitel, a kamat, a pénzpiac;
szociálisan, mert a jobbágyok, szabad parasztok, kézművesek és lovagok, de még nemesek és
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fejedelmek helyzete is gyökeresen megváltozik, legtöbbször hátrányukra; szellemileg, mert a re-
neszánsszal és humanizmussal megjelenik a kritikai gondolkodás és a saját vélemény; egyhá-
zilag, mert ismételten több pápát választanak, a pápák az egyházhoz egyébként hű uralkodók
fogságába kerülnek, nekik ismételten teljesen kiszolgáltatottak, és egymás után szólalnak meg
kritikus hangok: Wyclif, Husz, Savonarola. A panaszoknak, a vádaknak, a kritikának, a gúny-
nak, a felháborodásnak áradata jellemzi a kor különféle tárgyalásait és birodalmi gyűléseit,
amely csaknem áttekinthetetlen.13 E hatalmas kórusban – melyben jelentős egyháziakon és vi-
lágiakon, városok magisztrátusain és a birodalom rendjein, valamint a már említetteken túl
olyan széles körben ható személyek is hallatták hangjukat, mint Rotterdami Erasmus, Ulrich
von Hutten, Franz von Sickingen, omas Münzer vagy Hans Sachs – szólalt meg Luther is.
Egyáltalán nem az ő hangja volt a legélesebb vagy legellenségesebb, olykor inkább visszafogott
és visszahúzó, olykor csaknem bátortalan és már-már túl lojális. Sokkal később megalkuvó-
nak és konzervatívnak is mondták. Aligha túlzott szerénysége, amikor az általa indított táma-
dást „óvatos Luther-lármának” mondja később.14 De Luther az, aki úgy szólal meg, mint aki-
nek az egyházban a tanításért kell felelősséget hordoznia: teológusként. Mellbevágóan írja le
ezt a tényt a római katolikus Yves M.-J. Congar: „Luther fáradhatatlanul hangsúlyozta: semmi
jelentősége nincs annak, hogyha a pápa ágyasságban él. Viszont elviselhetetlen az, hogy nem
az Evangéliumot prédikálja, sőt inkább meghiúsítja annak érvényesülését. Luther elfogadta
volna a pápát és elsőbbségét, feltéve, ha az Evangéliumot hirdeti.”15 Ezt azonban nem tette meg,
hiszen a Szentírást és kora egyházának rendelkezéseit nem tudta összeegyeztetni. Luther ilyen
fellépése eredményezte, hogy nem kortársai panaszáradatát visszhangozta, hanem az alapvető
kérdéseket, a kérdések velejét ragadta meg. Nem véletlen, hogy az az Erasmus, akire Luther úgy
tekintett, hogy „ékesszólásban és szellemiekben messze felülmúlsz”,16 egy pillanatban úgy látta,
hogy a teológia minden mást elnyel, az emberek csak a Luther melletti és elleni vitairatokat vá-
sárolják és tanulmányozzák, s attól tartott, hogy az egyetemeken elfordulnak a humanista ta-
nulmányoktól.17

figyelemre méltó év
Magyarázatra szorul az 1523-as év kiemelése, de nem vállalkozhatunk arra, hogy az egyház-
építés témáját Luther egész munkásságában nyomon kövessük. Az 1523-ban keletkezett írások
kiválasztása részben esetleges. Mellette szól azonban, hogy egyrészt ennek az évnek a termé-
sét nem vitairatok alkotják, másrészt még a vizitációk nyitányát jelentő 1526-os speyeri biro-
dalmi gyűlés előtt vagyunk, nem is beszélve az 1525-ös német parasztháborúról. Lényegesnek
azért tekinthető ez, mert így nem a teológiai és szellemi ellenfelek, nem is a nagy törés okozta
csalódások határozzák meg az iratok tartalmát. Feltehetően lehetett volna azonban akár az
1522-es, akár az 1524-es esztendő iratait vizsgálat tárgyává tenni.

Figyelemre méltóvá teszi ezt az évet még két apró mozzanat. 1523-ban jelent meg először a
keresztelési könyvecske német fordítása, és ez az év tekinthető az evangélikus egyházi ének
születési évének, amint ezt ebben az évben keletkezett énekei,18 valamint Spalatinhoz küldött
sorai igazolják, amikor segítségét kéri, hogy „egy zsoltárt dallá alakítson”.19
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isten igéje alap, mérték és történés

Már 1520-ban a német nép vezetőinek feladatává tette – a hosszú felsorolásban érdekes módon
az egyetemekkel kapcsolatos tennivalók kapcsán – a Szentírással való foglalkozás előmozdítá-
sát, mivel „az Írás a mi szőlőkertünk, ahol mindnyájunknak foglalatoskodnunk és dolgoznunk
kell.” A helyzetet a problématudat hiányával jellemzi: „nem látjuk, hogy a fiatal nemzedék a ke-
resztyénség körében most is mint eped el és mint vész el nyomorultul, mert az evangéliumot
megvonják tőlük […]”.20 A kolostorok elhagyásában is az az egyik legfőbb érve, hogy ott „Isten
igéje naponként nem gyakoroltatik […] S viszont az is bizonyos, hogy Isten igéje nélkül az
ember naponként Isten előtt nem élhet, és semmiféle fogadalom Isten előtt nem érvényes, s
meg nem állhat, amellyel az ember olyan helyhez köttetik, ahol az Isten igéjét nem gyakorol-
ják, s azt a helyet, ahol Isten igéjét gyakorolják, elhagyja.”21 A leisnigi gyülekezet kérésére ké-
szült egészen rövid kis irat, A gyülekezeti istentisztelet rendjéről,22 elsősorban a feltett kérdéssel
kapcsolatos gyakorlati útmutatást ad, nem fejti ki a Szentírás alapvető fontosságát, csupán né-
hány fundamentális teológiai tételt fogalmaz meg. Kiindulása, hogy az eddigieket, akár az ige-
hirdetői hivatalt, akár az istentiszteletet tekintjük, nem megszüntetni kell, hanem megfelelő
állapotába visszahelyezni, hiszen mindkettő keresztyén, tiszta eredetű. Egyáltalán nem az szól
tehát itt, aki minden áron szakítani akarna a régivel és feltétlenül újat akar. A javítást azonban
erőteljesen akarja: „a keresztyén gyülekezet sohase gyülekezzék össze anélkül, hogy Isten igé-
jét ne hirdessék s ne imádkozzanak, ha mindjárt a legrövidebben is; […] Ahol tehát az Isten
igéjét nem hirdetik, ott jobb ha nem is énekelnek, nem is olvasnak s össze sem gyülekeznek.”23

Hiszen a gyülekezetben 1Kor 14,31 szerint „prófétálni, tanítani és buzdítani kell.”24 Az eddi-
gieken kívül ezért a naponkénti istentiszteletek elengedhetetlen része legyen reggel az Ószö-
vetség, este az Újszövetség, vasárnap reggel a szokásos evangéliumok, este az epistolák olvasása,
magyarázása egy prédikátor által, akinek a lecke fejtegetése a dolga, „hogy a többiek mind
megértsék, belőle okuljanak s buzduljanak”25. Ez tehát értelemmel vagy ésszel való beszéd, ahol
ez hiányzik, „ott a gyülekezet a leckén nem épül”.26 Mindennek a célja pedig az, „hogy a ke-
resztyének az Írásnak naponkénti forgatása folytán az írást megértsék, abban jártasságot s tá-
jékozottságot szerezzenek. Ez nevelt ugyanis hajdan igen buzgó keresztyéneket, szüzeket és
vértanúkat, s ennek kell a jövőben is nevelnie.”27 Az írás kitér még olyan gyakorlati kérdésekre,
mint az istentisztelet hosszúsága, a részvétel önkéntessége. Az úrvacsora kiszolgáltatása va-
sárnap történjék, de ha kérik, hétköznap is lehet. Maradjanak meg az eddig használt énekek,
zsoltárok, responsoriumok, antifónák, de a szentekre és a keresztre vonatkozók megrostálan-
dók, „mert borzasztó sok bennük a szemét.”28

Az irat nem a meglévő wittenbergi gyakorlatot írja le, hanem azt, amit az írással egy időben
vezettek be, s amelyben nehézséget okozott megfelelő prédikátor találása.29 Ezért – intette már
három évvel azelőtt is a német nemzet nemeseit – az egyháznak komolyan kellene vennie,
hogy „a Szentírás doktorát senki sem teremti elő, hanemha egyesegyedül a mennyből való
Szentlélek,” nem a külsőségekkel kellene tehát foglalkozni, s a jelölteknek sem csak a doktori
cím után kapaszkodni.30

Nem csak a gyülekezeti istentisztelettel összefüggésben hangsúlyozza Luther Isten igéjének,
azaz ígéretének és cselekvésének elsőbbségét, hanem az úrvacsora értelmezésében is. A cseh és
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morva testvéreknek küldött tájékoztatást kérő és nyújtó iratban,31 tömören fogalmazza meg
tételét, „hogy a szentségben a legfőbb és fődolog a Krisztus igéje”.32 „Életnek és üdvösségnek
szavai ezek, úgyhogy aki hiszen bennük, annak a hit által minden bűnei megbocsáttatnak és
az életnek gyermekévé lett, erőt vett a poklon és a halálon. Kimondhatatlan, hogy mily nagyok
és hatalmasak ezen igék, mert ezek teszik az egész evangéliumnak summáját. Sokkal fonto-
sabbak azért ezek az igék, mint maga a szentség, és a keresztyén ember szokja meg, hogy in-
kább ezeket az igéket tartsa szem előtt, mintsem a szentséget; […] Ha az igéket kevésbé tiszte-
led, mint magát a szentséget, biztos jele ez annak, hogy nem jól értelmezed a szentséget. Tehát
ha a szentség előtt hajlongasz és térdepelsz, és nem teszed ezt sokkal inkább a szentség igéi
előtt, főképpen szívedben, a tiszteletet meghamisítod. […] Azért nagyon is szükséges volna a
népet a szentségről ismét az igékre irányítani és arra szoktatni, hogy az igéket többre becsül-
jék, mint a szentséget; akkor azután könnyen lehet prédikálni a szentség tiszteletéről.”33 Három
évvel korábban kelt harci iratában már szinte szóról szóra ugyanígy fogalmazott: „[…] a mi-
sében Krisztus igéje a testamentum, a kenyér és a bor a sacramentum, és valamint fontosabb
az Ige, mint a jel, éppen úgy fontosabb a testamentum is, mint a sacramentum. Mert az ember
az igét vagy testamentumot bírhatja és használhatja jel avagy sacramentum nélkül.”34 A szent-
ség imádásával kapcsolatos, a cseh-morva testvérekkel folytatott párbeszédben ez most azt je-
lenti, hogy a szentség igaz tisztelete nem a külsőségekben nyilvánul meg, hanem az ige szívbeli
befogadásában: ha ez nincs meg, akkor hiábavaló akár az úrvacsorával való gyakori élés is.
Szentség nélkül lehet, ige nélkül nem lehet élni és üdvözülni.35 Amikor igéről beszél Luther,
akkor semmiképpen sem csupán valamilyen ismeretre kell gondolni, nem is egykor elhangzott
szavakra, régi történésekre, amelynek a szívbe fogadása „tudás vagy emlékezés” lehetne. Élő,
örök, mindenható ige ez, „amely életet ad, minden bűntől és haláltól megszabadít, örökké meg-
tart, és magában foglalja mindazt, amit mond, ú.m. a Krisztust az ő testével és vérével és min-
denével. Mert olyan ige ez, mely mindenre képes és meg is cselekszi, miért is olyannak kíván
tartatni. […] e tisztelet semmi más, mint igazi, a szív mélyéből fakadó hit, mely ezen igét igaz-
nak tartja és benne örökké bízik.”36 Ebből az alapvető meggyőződésből kiindulva kézenfekvő
a következtetése, hogy a keresztyén gyülekezet legbiztosabb ismertetőjele, hogy ott „a tiszta
evangélium prédikáltatik.” Ahol az evangéliumot hirdetik, ott vannak keresztyének, még ha ke-
vesek és gyarlók is, és nincsenek keresztyének, bármily sokan vannak és akármily szentül is
élnek is, ahol nem hirdetik az evangéliumot.37

A hirdetett ige újbóli előtérbe helyezésével Luther a félrevivő és félrevezető magyarázatok
ellen fordul. Az ige nem magyarázatra szoruló tudás, nem szavaknak az emberi szívekről le-
pergő folyama, hanem Isten cselekvése a világban, az emberben. Isten munkáját pedig nem az
embernek valami természetfeletti megragadásával képzeli el, hanem úgy, hogy az ember hallja
Isten ígéreteit és bízik bennük. Nem olyan folyamatról van tehát szó, amelynél az emberi érte-
lem kikapcsolását kellene feltételezni.

A cseh-morva testvéreknek küldött irat páratlan dokumentuma egyúttal annak is, hogy
mely nézetek voltak azok 1523-ban, azaz a reformáció különböző irányzatai közötti nagy úr-
vacsorai viták kezdete előtt, amelyeket Luther már ekkor vitatott.38 A bibliai szavak pontos ér-
telme elengedhetetlen, hiszen ebből következik a megfelelő gyakorlat. Négy felfogással vitázik
Krisztus úrvacsorai jelenlétével kapcsolatban, s eközben egyre hajtogatja, hogy az igéhez kell
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ragaszkodni, az igék mellett megmaradni, nem szabad önkényesnek lenni az igével szemben.
Kitart a szereztetési igék szavai mellett, azoknak pedig, akik 1Kor 10,16-ra hivatkoznak, így
érvel: „Itt sem mondja, hogy mi a kenyér, hanem hogy mit nyújt.”39 Mindebből az a messzire
ható végkövetkeztetés vonható le: „vonatkozó ige nélkül egyetlen szent, kiválasztott szavára
sem szabad építenünk.”40

A német lovagrend urai is, akik különös rendet alkottak, hiszen azért alapították, hogy a
hitetlenek ellen hadakozzanak, vállalták a szerzetesi élettel járó szüzességet, szegénységet, en-
gedelmességet. Luther nyilvánosan olyan megújítását javasolja a rendnek, hogy tagjai meghá-
zasodjanak.41 Az észérvek mellett bibliai érveket is felsorakoztat. A fő érve 1Móz 2,18: „Nem
jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illó segítőtársat.” Luther szerint ezt az isteni szót
nem lehet másképpen megérteni, csak hitben. Sem az értelem, sem a természet nem képes fel-
fogni, mindenki tiltakozik ellene, és ezzel Istent hazuggá teszik. Persze a cölibátus hagyomá-
nyára szoktak hivatkozni, hogy sok zsinat és atya szólt mellette, és a gyakorlat az apostoli idő-
kig nyúlik vissza. Maga Luther egyrészt nem lenne kész meghalni ennek a hagyománynak min-
den kétséget kizáró voltáért, másrészt megkérdezi: „Mit szólnak azonban ahhoz, hogy Isten
idősebb minden zsinatnál és atyánál? Ő nagyobb és több, mint az összes zsinat és atya. Ugyan-
így az Írás is régibb és több, mint az összes zsinat és atyák. Ugyanígy az angyalok is mind Is-
tennel és az Írással tartanak. Ugyanígy az Ádámtól meglévő szokás is régibb, mint amely a
pápák révén keletkezett.42 Attól, aki arra hivatkozna, hogy az egyház zsinata által bevezetett és
megszabott rendről van szó, amelyet csak zsinat változtathat meg, azt kérdezi, ki adott hatal-
mat Isten igéjének megváltoztatására, érvénytelenítésére és újbóli bevezetésére? „Így kell Istent
iskolába vinni és a Szentlélek tollait simogatni.”43 Hiszen a zsinatok csak azt határozzák, ami
ideigvaló dolgokat érint vagy még tisztázatlan. Ami azonban nyilvánosan szem előtt van, ami
Isten igéje és akarata, ott nem kell zsinatokra várni, hanem Istent kell félni, hozzá hajlani és
aszerint tenni. Nem kell várni, hogy zsinati határozatok szülessenek olyan dolgokról, amelyek
az Írás alapján a hitünk alapja. Aki a házasság dolgában zsinati döntéseket vár ahelyett, hogy
Isten igéjére figyelne, az szívében megveti és lábbal tiporja Isten igéjét.44 A kolostort elhagyó
apácák esetében is felmerül a fogadalom kérdése, amelyre nézve itt is határozottan az Írás –
nem formai, hanem tartalmi – mértékére utal: „nézd meg előbb, hogy vajon lehetséges-e s
Isten törvényével egyező-e, amit megfogadtál.”45 A keresztyén gyülekezet, egyáltalán a ke-
resztyén élet nem épülhet tekintélyre, hiszen az ember örök lelkét csak az örök igével szabad
igazgatni, s Isten igéje és az emberi tan egymással sokszor ellenkeznek.46

Gyakorlati kérdésekben foglal állást Luther itt is. Nem elméletileg fejtegeti az ige elsőbbsé-
gét minden más tekintéllyel vagy véleménnyel szemben. Tételét igazában nem tekinti bizo-
nyításra szorulónak. Kiindulása nyilvánvaló: az ige, Isten igéje, a hirdetett és a Szentírásban
olvasható ige hozza létre a hitet és az egyházat. Ez az ige az ember számára érthető. A magya-
rázatok, s főként ha csak magyarázzák az igét, ha csak róla beszélnek, de nem teszik ki magu-
kat közvetlenül az isteni ige hatásának, óhatatlanul eltorlaszolják a befogadásához és megérté-
séhez vezető utat. Ezért elébe vagy fölébe helyezni semmit nem szabad.
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Az evangélium

Nem került ki Luther tolla alól ún. nagy reformátori irat ebben az évben, de az evangélium
tartalma határozza meg egész gondolkodását, bármilyen kérdésről is legyen szó. Az Ószövet-
séghez írt előszavában az Újtestamentumot „evangélium vagy kegyelem könyvének” mondja,
de mellette az Ótestamentumnak is nagy jelentőséget tulajdonít, mivel „a törvények mellett
néhány ígéretet és kegyelmi mondást is megjövendöl, amelyek által a szent atyák és próféták a
törvény alatt Krisztus hitében, hozzánk hasonlóan, megtartattak.”47 Megtalálható benne a hit
és szeretet törvénye is, amely minden törvénynél előbbre való, amint az előszó erre példákat is
felidéz,48 mégis, Mózes és a mózesi törvény inkább félelmet kelt, „hacsak az egyetlen Dávid,
Krisztus, a mi Urunk, meg nem váltana bennünket mindezektől. Mert ha Krisztus fényessége
nem állna Mózesé mellett, a törvény ragyogását, a bűn és a halál rettenetét senki el nem visel-
hetné.”49 Tömörebben aligha lehetne összefoglalni az evangéliumot, mint a záró felszólítások-
ban: „Ha jól és biztosan akarsz értelmezni, érts mindent Krisztusra, mert ő az az ember, aki-
ről mindezek szólnak.” És: „Ezért minden olvasómat Krisztushoz utasítom, …”50

A kor kérdésfelvetésében és vitahelyzetében a reformáció oldalán a Krisztusra hivatkozás a
sajátos mondanivaló, a tiszta evangélium kifejezése volt. Az a levél, amelyet Luther először
csak kézzel írva, tehát nem közlésre szánva küldött útmutatásként Esslingen város gyülekeze-
tének, minden rövidsége mellett is pontosan adja vissza a kor problémáját is és a reformáció
válaszát is. A helyi plébános hat tételben foglalta össze az általa követett gyónási és bűnbánati
ténykedés elveit a reformáció által már megérintett városlakók között. Ezek: 1. Feloldozzák
azokat, akik a lutheri tanokat elhagyják, bár a pápai és birodalmi jog szerint ezt nem volna
szabad megtenniük. 2. Elutasítják azokat, akik a római egyház szokásától eltérnek és elfogad-
ható ok nélkül húst vagy tojást esznek. 3. Arra intik az embereket, hogy minden tudott bűnü-
ket gyónják meg, mivel Luther is sokra tartja a gyónást. 4. A pápának és a püspököknek fenn-
tartott esetekben továbbra is az eddigiek szerint járnak el. 5. Mivel a jó szokás ugyanannyira
érvényes, mint a jog és a törvény, arra intik az embereket, hogy böjtben kétszer gyónjanak. 6.
Nem oldozzák fel azokat, akik arra hivatkozva nem adnak elégtételt, hogy Krisztus minden-
kiért elégtételt adott.51

Róm 3,23–25 szavait idézve válaszol Luther: nem saját cselekedetünk, hanem Krisztus vére
szabadít meg, ha ezt hisszük. Az ember nem tudja Krisztus vérét és szabadítását a cselekede-
teivel kiérdemelni. Ha az ember a saját cselekedetével egyetlen bűnétől szabadulást és bocsá-
natot szerezhetne, akkor végül minden bűnére is. Mivel pedig minden bűnére nem tud bo-
csánatot szerezni, ezért egyetlen egyre sem. Ezért vagy az igaz, hogy nem tudjuk egyetlen bű-
nünket sem eltörölni, vagy az, hogy bűnünket cselekedeteinkkel el tudjuk törölni és kegyelmet
tudunk nyerni, de akkor Krisztus vére szükségtelenül és ok nélkül hullott, és hamis az, amit Pál
apostol mond. „Aki tehát a plébánosnak ezt a tételét követni akarja, annak Krisztust és az ő
vérét meg kell tagadnia és bálványimádást tennie, amint a plébános követőivel együtt teszi.”52

A keresztyén ember persze adósa a felebarátnak, de semmi mással, csak a szeretettel, ezért
minden törvény és parancsolat, amelyet úgy állítanak be, hogy azokkal vezeklünk a bűnökért,
nem Istentől való, hanem Krisztus megtagadása. „De mindazok a törvények, cselekedetek és
parancsolatok, amelyeket tőlünk a felebarát szolgálatára követelnek, jók, ezeket meg kell ten-
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nünk, amint a világi felsőbbségnek kormányzásában engedelmeskedni, őt követni és szolgálni,
az éhezőket táplálni, a szükségben levőnek segíteni, stb.”53 Ezért mindenféle hagyományos szo-
kás is követhető –, „gyónjál bátran, böjtölj vidáman, ha akarsz” –, ha az ember nem gondol arra,
hogy ezt meg kell tennie, vagy hogy ezzel Isten előtt eleget tehet bűneiért, mert „az ilyen véle-
kedéssel elesel a hitben, és nem vagy már keresztyén.”54 Eközben azonban tekintettel kell lenni
a gyengékre, hogy magatartásunk botránkozást ne keltsen, és hitükben meg ne botoljanak, vi-
szont a „szemtelen hajcsároknak”55 és a nem gyenge lelkiismeretnek, ellent kell állni, hogy ne
a cselekedeteké, hanem egyedül Krisztus véréé legyen a bűntől való szabadítás dicsősége.

emberi felelősség isten igéjéért
Isten igéjét emberek használatában veszedelmes helyen tudja Luther, ezért a tan megítélésében
nem lehet mérték sem emberi törvény, jog, gyakorlat vagy szokás. A megítélés joga és köte-
lessége nem korlátozódhat bizonyos személyekre vagy testületekre, mert „Krisztus … elveszi
a püspököktől, a tudósoktól és a zsinatoktól mind a kettőt: a jogot is, a hatalmat is ítélni a tan
felett, és azt megadja minden embernek és minden keresztyéneknek közösen, …”56 Ez a jog a
juhokat (Jn 10,14.27), a tanítványokat (Mt 7,15), röviden: az ige hallgatóit illeti meg, hiszen
hogyan lehetne másképpen az igazi prófétákat a hamisaktól megkülönböztetni (1essz
5,21)?57 Mt 24,4-5-re hivatkozva a tan és az igehirdetés megítélését nemcsak jognak mondja,
hanem egyenesen kötelességnek is „lelkeik üdvössége elvesztésének terhe alatt”, „Isten szent fel-
ségének kegye elvesztésének terhe alatt”.58 Ebből a tételből egyenesen következik először, hogy
akik „Isten és Isten igéje ellenére tanítanak és uralkodnak”, azokat „az isteni jog és a lelkek üd-
vösségére szükséges […] letenni vagy elkerülni, mellőzni: – ebben megnyugodhatunk. To-
vábbá, hogy mivel keresztyén gyülekezetnek Isten igéje nélkül nem szabad, de nem is lehet
lennie, abból egészen világosan folyik, hogy a keresztyén gyülekezetnek kell mégis tanítójá-
nak, prédikátorának lennie, aki az Isten igéjét hirdesse.”59 Miután nem várható, hogy az egy-
házi kormányzat „nem ilyen prédikátorok és ilyenek lenni nem is akarnak, sem ilyeneket nem
adnak, sem ilyeneket tűrni nem akarnak, és Istent kísértenünk és azt várnunk, hogy az égből
új tanítókat küldjön, nem szabad: a Szentíráshoz kell tartanunk magunkat, és magunk közül
kell prédikátorokul meghívnunk és beiktatnunk olyanokat, akiket arra alkalmatosaknak íté-
lünk, s kiknek lelkét az Isten józan ésszel világította meg, s kiket azon felül erre az Isten a maga
kegyadományaival felruházott.”60 Az érvelés mindkét szempontja fontos: egyrészt a gyüleke-
zet, az egyház Isten igéjéből, az evangéliumból él, csak így élhet, másrészt az adott körülmé-
nyek között az egyházi vezetők nem állnak hivatásuk magaslatán és az egyház életszükségle-
téről nem gondoskodnak tisztük szerint. Nem valamely apróság miatt esett nézeteltérésről van
tehát szó. Nem egy különleges alkatú lázadó okvetetlenkedése ez, hanem alapkérdés. S ennek
megfelelően szükséghelyzet, amely azonban nem Luther fellépésével kezdődött, hanem előtte
már sokáig húzódott, sokat panaszolták, de egyre tűrhetetlenebbé vált mások szerint is.
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egyetemes papság

Amit már a német nemességet megszólítva is hangsúlyozott Luther, ti. a hivők egyetemes pap-
ságát, az egyházi és a világi rend különbözősége másból is állhatna, „mint ami a hivatallal vagy
foglalkozással jár”,61 azt az igehirdetés szolgálatával kapcsolatosan is alkalmazza, amikor a el-
hívás kérdését veti fel. Kétféle helyzetet különböztet meg. Az egyik az, ahol nincsenek ke-
resztyének. Itt nincs szükség elhivatásra, hiszen az ilyen helyzetben levő keresztyénnek az evan-
géliumot „a felebaráti szeretet kötelességéből kifolyólag,” kell tanítania, „habár őt senki ember
fia el sem hívta is,” vagyis „a szeretet tartozik segíteni ott, ahol különben senki sincs, aki segí-
tene, vagy akinek segítenie kellene.”62 A másik helyzet az, ahol keresztyének vannak. Mivel
ugyanolyan jogai vannak mindenkinek, ezért nem tolakodni kell, hanem megvárni, hogy „őt
elhívják és előtérbe állítsák”.63 Még ebben az esetben is megtörténhet, hogy nincs tanító, és
ekkor „felléphet és fellépni és tanítani köteles, […] de ennek tisztességesen és becsülettel kell
történnie.”64 Ezen 1Kor 14,30 alapján azt érti, hogy a szólók adják át egymásnak a szólás lehető-
ségét. Az igehirdetés hivatalát a legmagasabbra kell tartani, és helytelen, ha a püspökök és
papok ezt másokra bízzák: „Ők pedig ezalatt bérmálnak és harangot, oltárt és templomot szentel-
nek, ami sem nem keresztyéni, sem nem a püspök dolga, hanem amit ők maguk gondoltak ki.”65

Félreértés „A keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról” az akkori helyzetben megszó-
laló Luther elgondolását akként értelmezni, hogy ő „szabad közösségi egyházakat akart szer-
vezni, az Ige által felvilágosított tagokból álló, minden kötelező törvény nélküli gyülekezeteket,
melyek közt testvéri szövetség áll fönn.”66 Hiszen nem jól működő szervezetet vagy közössé-
get támadott, hanem olyat, amely a legelemibb funkciókat is alig volt képes jól ellátni. Nem a
vezetés és a vezetők szükségességét vonta kétségbe, hanem a rossz vezetés és a rossz vezetők
adta helyzeten igyekezett segíteni. Sem ekkor, sem korábban, sem később nem dédelgetett
olyan álmokat magában, hogy valaha is bűntelen és nem tévedő emberek közössége lehet az
egyház. Erre nem a parasztháború tapasztalatai nyomán jutott el, hanem azon felismerése és
meggyőződése alapján, hogy Isten igéje hatékony. A maga korának problémáira, de azokra a
helyzetekre nézve is, amikor az emberek szemében – okkal vagy ok nélkül – a tekintélyek meg-
rendülnek, és az egyesnek a nézetek sokféleségében kell eligazodnia, előremutató az a lutheri
látás, amely az egyént a végső alaphoz utalja. Luther nem az egyes ember hitében vagy kom-
petenciájában bízik, hanem a megszólaló és ható isteni igében, amely végül is „kőszálként meg-
áll”. S azt a tényt, hogy Isten igéje a reformáció előtt is megvolt és hatott az egyházban, nem is
vonta kétségbe.

Életszentség
Benno püspök szentté avatása alkalmat ad, hogy Luther a szentek tiszteletének kérdésével kap-
csolatosan is állást foglaljon.67 Itt szenvedélyesen, kemény hangon, olykor gúnyosan, nem tisz-
telettudóan fogalmaz. A szentek felmagasztalásában – ez alkalommal is – azt a veszedelmet
látja, hogy az embereknek Istennek kegyelmébe és Krisztusba vetett bizodalma másfelé fordul
és a szenteknek érdemeire és másokért való könyörgéseire irányul. […] Így azután Isten helyébe
a szentek lépnek,”68 a felebaráti szeretet gyakorlása is háttérbe szorul. „Pedig az igazi szentek-
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nek semmi sem kedvesebb, mint hogy a hit tiszta és hamisítatlan, a szeretet hatékony és ál-
landó legyen az emberek között.”69 A Szentíráshoz ragaszkodva „el kell fordulnunk a mennyben
lévő szentektől, s a földön való szentekhez kell fordulnunk,”70 ez a helyes, ez tetszik Istennek.

Ember nem tudhatja, kiben mi lakozik, ezért csak azokat volna szabad szentnek tartani,
„akiket Isten az ő igéjében felmagasztalt, kihirdetett és szentnek nyilvánított”.71

A mindennapi ember életszentségének kérdését is tárgyalja Luther A világi felsőségről szóló
iratában.72 leszögezi, hogy a tökéletesség és tökéletlenség, a megszentelt új élet vagy annak hi-
ánya, „nem cselekedetekben áll, és nem képez semmi különös hivatást a keresztyének között,
hanem áll szívben, hitben és szeretetben, […] mert szeretet és hit nem csinál szektákat, sem
külső különbségtételeket.”73 Ugyanis, „ha nincs a szívben a Szentlélek, anélkül senki sem lehet
kegyes, bármily tiszta cselekedeteket tesz is.”74 Jól teszi, aki a szeretet ösztönzésére a felebarát
segítségére siet, de hiba volna azt gondolni, hogy az ember ennek alapján, tehát tetteivel lesz
istenfélő vagy boldog, ezt „a hitre bízzad, mely cselekedetek nélkül új teremtménnyé tesz
téged”,75 aki aztán természetesen ennek megfelelő életet is él, hiszen „az igaz magától mindent
és többet tesz, mint amennyit minden jog követel.”76 A világ (és az egyház) külső rendjét azon-
ban erre mégsem lehet építeni, mert a világ nem áll csupa igazi keresztyénekből és hívőkből, s
„mivel természettől fogva egy ember sem keresztyén vagy kegyes, hanem mindnyájan bűnö-
sök és gonoszak”.77 Ezért ha a keresztyénségre alapoznánk a világ rendjét, akkor „a gonoszok
a keresztyén név alatt visszaélnének az evangéliumi szabadsággal, folytatnák garázdálkodásu-
kat, s mondanák, hogy ők keresztyének, és semmiféle törvénynek, vagy hatalomnak nincsenek
alávetve,”78 amint ezt minden kor embere tapasztalhatja.

felsőbbség és közhivatal
Nem lehet kétséges, hogy külső rendre és törvényekre, világi és egyházi vezetőkre szükség van.
A jog és hatalom Isten akaratából és rendeléséből van a világon. Teljesen megakadályozni a
rosszat nem tudja, de aki gonoszat akar tenni, az így nem teheti „félelem nélkül, sem békével
és szerencsével.”79 A világi felsőbbségnek a fegyver az eszköze, amely szükséges és hasznos
ahhoz, „a béke fenntartható, a bűn büntethető s a gonoszok akadályozhatók legyenek, ez okból
[a keresztyén ember] a legkészségesebben alárendeli magát a hatalom uralmának, szívesen
enged neki, tiszteli a felsőbbséget, szolgál, s mindent megtesz […]”80. Mivel pedig a felebarát-
nak szüksége van arra, hogy békéje legyen, a világ és a felebarát hasznára lehet és kell a világi
felsőbbséget szolgálni és javát előmozdítani. A kard, tehát a közhivatal ezért olyan, mint a többi
földi hivatás. Úgy meg kell becsülni, „mint akár a házasságot vagy földművelést vagy más fog-
lalkozást, melyeket szintén az Isten rendelt.”81

A keresztyén embernek a maga szempontjából nem kell szükségesnek tartania, hogy a go-
noszokat megbüntessék, de ez szükséges „a te beteg felebarátodnak, akin segíteni tartozol,
hogy békéje legyen és ellenségének ne adózzon”.82 A lelki hatalom eszköze az evangélium,
amely ott képes rendet tartani, ahol keresztyének vannak, mivel ez lehetetlen, ezért lehetetlen
az is, „hogy a keresztyén kormányzás általános legyen az egész világ felett, avagy csak egy or-
szág vagy tömeg felett is, mert sokkal többen vannak a gonoszak, mint az istenfélők.”83 Ha va-
laki mégis ilyesmivel próbálkozna, az olyan lenne, „mintha egy pásztor egy istállóba hajtana
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farkasokat, oroszlánokat, sasokat, juhokat, s mindegyiket szabadon hagyná a többi között jár-
ni…”84 A kétféle kormányzat ezért összeegyeztethető, amikor az ember belsőleg és magáért el-
szenvedi a jogtalanságot és a rosszat, de külsőleg és a felebarátért ellenáll, és megbünteti a jog-
talanságot és a rosszat.

Akinek az a tiszte, hogy Isten igéjének hirdetője legyen, annak ezzel annyi tennivalója van,
hogy a világi hatalomról le kell mondania, hogy végezzék azok, „akiknek nem mesterségük
prédikálni.”85 A kétféle hatalmat nem szabad összekeverni. A világi felsőbbség nem paran-
csolhat a hit dolgaiban, hiszen ott Isten igéje a mérvadó. A földi hatalom nem erőszakolhatja
ki a hitet, azt csak Isten teremtheti meg. Csak külső dolgokat lehet parancsolni, hiszen csak a
látható dolgokat tudja ellenőrizni és számon kérni, a szívbelieket nem, hiszen „a gondolatok
vámmentesek.”86 Ezért az eretnekek ellen sem lehet erőszakkal védekezni, hanem csak Isten
igéjével. Pap és püspök kormányzása az egyházban „nem felsőség vagy hatalom, hanem szol-
gálat és hivatás, mert ők nem állnak magasabban, s nem jobbak más keresztyéneknél. […] Az
ő kormányzásuk semmi más, mint Isten igéjének terjesztése, hogy a keresztyéneket vezessék,
az eretnekeket meggyőzzék.”87

A keresztyén fejedelemre nézve az első megállapítása, hogy „sajnos nagyon kevesen van-
nak.”88 Magatartására nézve először is változzék meg: ne a maga, hanem mások hasznára ural-
kodjék; a törvényt jobban kezelje, mint a fegyvert; ésszel kormányozzon. Istenhez ragaszkodjék,
tőle kérjen bölcsességet.89 Szentelje szívét alattvalóinak,90 ne bízzék meg egyetlen emberben
sem, csak Istenben,91 a gonosztevőkkel bánjék el bölcsen, ha kell háborúval, de békére töre-
kedve, nem a saját hasznát keresve.92 A jogtalanul elvett javak visszaadásában a szeretet és a ter-
mészetjog legyen irányadó.93

E megnyilatkozásait gyakran jellemzik azzal, hogy Luther lojális, túl lojális volt a felsőbb-
ség iránt. Éppen A világi felsőségről írt irata nem tükrözi ezt a túlzott lojalitást. Egyrészt persze
kétségtelenül ragaszkodik a világi hatalom szükségességéhez, hiszen a kor sok kiábrándító ta-
pasztalata nyomán általánosan megrendült a bizalom és megfogyatkozott a remény a hata-
lommal járó tisztséget viselők irányában. A rajongók már egyenesen arra gondoltak, hogy ilyen
hatalomra nincs is szükség, különben is a világ a rossz, a keresztyén, az igazán hívők jók. Más-
részt útmutatást adott egyháznak és világnak. Aligha volt kétséges előtte vállalkozásának kilá-
tástalansága: a kis szerzetes az egyházi és világi fejedelmekkel szemben. Kísérlete nem külde-
téstudatából vagy önbizalmából érthető, hanem abból a meggyőződéséből, hogy az igét szó-
laltatja meg, amely Isten rendjét, törvényét és ígéretét tudatja a világgal.

A társadalmi, hatalmi és politikai berendezkedés Luther kora óta gyökeresen megváltozott.
De az 1523-as iratok (sem) a 16. század rendjét propagálják, hanem annak ismeretében, ahhoz
a korhoz és abból a korból szólnak. Semmiképpen sem volt szándék későbbi századokhoz
szólni. A politikai élet mai közszereplői mégis jól tennék, ha figyelembe vennék a lutheri fel-
ismeréseket.

Házasság és gyermeknevelés
Nehéz eldönteni, hogy a felsőbbségről írt-e többet és gyakrabban Luther vagy a házasságról és
gyermeknevelésről. Összekapcsolja a kettőt, hogy számára az egyik éppúgy hivatás, mint a
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másik.94 Mindkettőhöz, a világ külső rendjéhez éppúgy ragaszkodik, mint férfi és nő rendezett
kapcsolatához, mert mindkettőben isteni gondviselést és rendet, s mindkettőben a földi élet
fenntartásának eszközét és feltételét látja.

A kolostort elhagyó apácák védelmére kelve,95 miután az érintettek segítségkérésére hivat-
kozik, s arra, hogy a kolostorokban „az Isten igéje naponként […] nem gyakoroltatik,”96 az
egyik fő érve, hogy Istent ott „kikényszerítve s kedvetlenül”97 szolgálják, így az nem lehet Is-
tennek tetsző. A másik érv, hogy a „szaporodjatok, sokasodjatok” (1Móz 1,28) parancsa alap-
ján „egy asszonynak nem az a hivatása, hogy hajadon maradjon, hanem hogy gyermekeket
szüljön,” „hacsak Isten nem tesz kivételt vele, nem a mi fogadalmaink s szabad elhatározá-
sunk, hanem a maga hathatós tanácsa és akarata által.”98 Lehetetlennek tartja, hogy a szűzies-
ség kivételes adományát oly sokan megkapják, amennyien a kolostorokban élnek. Ezért a fo-
gadalmak nagy része lehetetlen fogadalom, amely nem Isten adományán alapul. Hieronymus
(Szent Jeromos) is jobban tette volna, ha Pál apostol tanácsa (1Kor 7,9) szerint megházasodott
volna, mert „az Isten lehetőleg őrizzen meg engem Szt. Jeromos szüzességétől, aki maga is be-
ismeri, hogy saját testének háborgásait s időnkénti fellobbanásait semmiféle böjttel és erőlkö-
déssel nem tudta megfékezni.”99

A német lovagrend urai nem igazolásra, hanem bátorításra szorulnak Luther értelmezésé-
ben. A hozzájuk intézett irat felszólítás a rendi szabályzat megváltoztatására és a házasélet fel-
vételével való példaadásra.100 Ezzel a lépéssel alattvalóik számára is elviselhetőbb lenne létezé-
sük, hiszen mindenki tudja, hogy a szüzesség ritka dolog, s ezért aggódnia kell felesége és
leánya miatt. Ha még a házasoknak is meg kell küzdeniük azért, hogy ellenálljanak a kísérté-
seknek, mennyivel kevésbé lehet megbízni azokban, akik nem házasok. „Ott ugyanis nincs re-
mény, sem bizalom, hanem csupa veszély szüntelenül.”101 Mindez azonban csak emberi meg-
fontolás és tapasztalat. 1Móz 2,18 igéje, amely az asszonyt a férfihoz illő segítőtársnak mondja,
csak hitben érthető meg. Ezt az igét sem az értelem, sem a természet nem képes felfogni, ezért
Istent hazugnak tartja az egész világ. Istent oktatja az ember, s persze a pápa, amikor az asszonyt
nem segítőtársnak, hanem akadálynak tekinti Isten szolgálatában. A szűzi élet régiségére, ősi
hagyományára való hivatkozás nem állja meg a helyét, mert Isten parancsa ősibb, s ezt kell kö-
vetni. „Isten előtt ugyanis becses, nemes, jó cselekedet gyermekeket felnevelni és tanítani, asz-
szonyt és cselédséget kormányozni, az orca verejtékében táplálkozni, sok szerencsétlenséget
és bosszúságot asszonnyal, gyerekkel, cselédséggel valamint másokkal elszenvedni. Ez a jó nem
fénylik. Gonosz dolog ez (mondja a pápa), és akadályoz Isten szolgálatában, azaz »a jó, lusta
napokban«. Aki azonban hisz és jól felismeri, azt meglátja, milyen jó ez a léleknek, még ha
rossz is a testnek és kívánságainak.102 Az is, hogy a szülők tiszteletének parancsolata az Isten-
nel kapcsolatos parancsolatok után következik, mutatja, hogy sem a világi, sem az egyházi ren-
det nem tartja annyira tiszteletre méltónak. Ezért is tartja felháborítónak Luther, hogy Benno
püspök olyan pápa mellé állt a császár ellenében, aki a császár fiát, „kinek Isten parancsa sze-
rint tiszteletet és engedelmességet kell tanúsítani szülője irányában, az apa ellen uszította”.103

A szülők tiszteletének parancsolata is elég lenne ahhoz, hogy bizonyosak legyünk, Isten a há-
zasságot nagy becsben tartja és akarja.

Az ember úgy van teremtve, hogy úgy tegyünk, mint szüleink, gyermekeket nemzzünk és
tápláljunk. Ezt bizonyítják testünk tagjai és mindennapos érzésünk és az egész világ példája. A

Reuss András: Az egyházépítő Luther

��



megrögzöttek azonban arra akarnak kényszeríteni, hogy a férfi ne érezze férfiúi testét, és a nő
ne érezze női testét.104

Nem kell kiemelni, hogy Luther számára a házasság lényegében egyet jelent a gyermekne-
veléssel, vagyis azonos a gyermekvállalással. Az is zavaró, hogy a feleség a cselédséggel vagy tu-
lajdoni tárgyakkal egy sorban kerül említésre. Nem tudjuk itt az egykori nyelvi kifejezés mai
értelmezése és az egykorú tényleges állapotok, valóságos életformák közötti viszony kérdését
vizsgálni. De megállapítjuk, hogy Luther a házasság, gyermeknevelés, család egyenjogúságá-
ért és egyenértékűségéért harcolt a korabeli leértékeléssel és megvetésével szemben. S eköz-
ben – más megnyilatkozásaiban – férfi és nő, szülő és gyermek meghitt, emberi, szép kapcso-
latának is egyik kiemelkedő megfogalmazója lett.

szenvedés és vértanúság
A két ágostonos szerzetes 1523. július 1-jei máglyán történt brüsszeli kivégzése indította Luthert,
hogy a németalföldi keresztyéneknek levelet írjon.105 Az irat bevezetése hálaadás azért, hogy
abból a sötétségből, amelyben bűneink miatt voltunk, most Isten csodálatos világosságát lát-
hatják. Olyan ez, mint amikor a tél után gerlebúgást hallunk, és virágok jelentek meg a földön
(Énekek 2,12). Ebben az örömben a németalföldi keresztyének nemcsak részesültek, hanem a
legelőkelőbb helyre kerültek. „Mert mindeneknek előtte néktek adatott, hogy ne csak hallgas-
sátok az evangéliumot és megismerjétek Krisztust, hanem az is, hogy ti legyetek az elsők, akik
Krisztusért most elszenvedtek gyalázatot és veszteséget, bút és bánatot, tömlöcöt és veszedel-
met. Ti vagytok az elsők, akikben az evangélium oly bőséges gyümölcsöket termett és oly erőt
ébresztett, hogy ti azt saját véretekkel megöntöztétek és megerősítettétek. […] Ó, nagyon cse-
kélybe veszik a világ gyalázását azok, akik tudják, hogy az ő vérük drága (Zsolt 72,14), és hogy
az Úrnak szemei előtt becsületes az ő haláluk, (Zsolt 116,15) mint a zsoltárok zengik. […] Ál-
dott legyen Az Úr neve örökkön örökké, hogy láthattunk igazi szenteket és valódi vértanúkat,
mi, akik eddig oly sok hamis szentet dicsőítettünk és imádtunk! Mi itt a felvidéken még nem
találtattunk eddig méltóknak, hogy ily drága és becses áldozatjaivá legyünk a Krisztusnak, bár
híveink közül soknak kellett és kell még most is üldöztetést szenvednie. […] Azért, szeretteim,
bízzatok és örvendezzetek a Krisztusban. Adjunk hálákat a Krisztusnak a jelekért és csodákért,
melyeket közöttünk mívelni kezdett! […] Amikor tehát a jelen háborúságot látjuk és ilyen erős
vigasztaló ígéretünk vagyon, újuljunk meg szíveinkben, legyünk bátorsággal, és áldozzuk fel
örömmel életünket az Úrnak! […] És ha ellenségeink e szent vértanúkat huszitáknak, wyclefis-
táknak és lutheránusoknak is fogják gyalázni, és dicsekedni fognak is gyilkosságukkal, ezen el
ne csodálkozzunk. Sőt inkább erősítésünkre legyen ez, mert Krisztus keresztjének kell, hogy
gyalázói legyenek. […] Imádkozzatok, édes testvéreim, érettünk is és magatokért is, hogy hű-
ségesen kezet nyújtva egymásnak mindnyájan egy szívvel csüngjünk a mi fejünkön, a Jézus
Krisztuson, aki benneteket kegyelmével erősítsen és tökéletesítsen szent nevének dicsőségére,
melynek is legyen dicsőség, hála és köszönet nálatok és minden teremtménynél mindörökké!
Ámen.”106

A rövid kis iratból nem is idézni kellene, hanem az egészet közölni, hogy érzékeltessük nem-
csak tartalmát, hanem hangulatát is. Találó az Énekek Énekéből vett idézet, szinte virágok il-
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latát érezni és gerlebúgást hallani: tavaszi levegő árad. Nem marad el ugyan az utalás Krisztus
eljövendő ítéletére, de mégsem ez a fő dallam. Az irat azoknak szól, akik szenvednek: őket bá-
torítja és vigasztalja. A szenvedést és vértanúságot a keresztyén élet elengedhetetlen részének
tekinti. Ez minden korok üldözött és szenvedő keresztyénei számára megszívlelendő tanítás:
nem elégtétel keresése, nem vádaskodás, hanem méltónak találtatni arra, hogy Krisztusért
szenvedhessen valaki.

Riga, Reval és Dorpat keresztyéneit, akik Isten igaz igéjét szívből és örömmel befogadták,
arra inti, készüljenek fel a kísértésekre, a közéjük lopozó farkasokra, mert ahol a tiszta tanítá-
son „csüngnek és ahhoz ragaszkodnak, ott a kereszt és az üldözés nem marad el.”107

Nem ilyen megengedő és elnéző ugyanebben a kérdésben, ha a másik oldalról, Hadrianus-
ról van szó, ő „Jánost és Henriket, ez igazi szenteket, Brüsszelben megégette, de Bennot, sőt
magát az Ördögöt felmagasztalja.”108

A másik oldalon azonban ott vannak, akik meggyőződtek ugyan az evangélium igazságá-
ról, de nem mernek nyíltan fellépni mellette. Lehetetlen felismerni az evangélium igazságát és
nem aszerint szólni, élni és cselekedni, – írja a tanácsot Albrecht mansfeldi grófnak válaszul:
„Aki tehát úgy tudja és hiszi is, hogy a szentség mindkét alakjával való élést a Krisztus rendelte
el, és ezt Isten igéjének és akaratának vallja, annak az igazságot szóval és tettel vallania kell,
úgy ahogy azt az idézett szentírási helyek követelik. Nem is lesz abból haszna, ha a felsőbbségtől
való félelmében, vagy hogy annak kedvében járjon, mellőzi vagy megtagadja.”109 A wittenbergi
kanonokok sem lelkesedtek a reformációért, ők a választófejedelem gazdag ereklyegyűjte-
ménnyel rendelkező vártemplomától kapták javadalmukat. Türelmet kértek, mivel nincsen kö-
zöttük dékán és ezért semmit sem tehetnek. Luther sürgeti őket: „Hiszen lehetne türelmet és
elnézést gyakorolni, ha emberi intézményekről volna szó. De minthogy olyasmiről van szó,
ami Krisztus tiszta tanítása és a hit ellen irányul, bizony, édes uraim, nem szabad tovább hall-
gatni és türelemmel lenni. Eléggé sokáig tűrtünk a gyengék és tudatlanok kedveért, minden to-
vábbi türelem rajtunk szárad és minket terhel meg mások bűneivel.” Hivatkoztak a választó-
fejedelem iránti engedelmességre is: ilyesmit nem parancsolt. A sokszor „fejedelemhűnek” ki-
kiáltott Luther határozottan válaszol: „Én most a ti lelkiismeretetekhez szólok; mi közünk ilyen
dolgokban a választófejedelemhez?”110

Anyagi javak és szociális kérdés
Nem szükséges különös magyarázat annak megértésére, hogy amikor a reformáció anyagi ér-
dekekbe szólt bele, akkor az minden érintettnek elevenébe vágott. Amikor Luther a Benno
tiszteletére fordított pompánál, költségnél és fáradtságnál többre becsülte, és inkább Istennek
tetszőnek tartotta egyetlenegy szegény keresztyén megsegítését, akkor ez egyrészt szociális ér-
zékéről tanúskodik,111 másrészt azt kell hozzá tenni, hogy ezt komolyan gondolta. Leisnig város
tanácsa az egyházi javakat keresztyénellenes rendeltetésüktől elvonta, de magának akarta meg-
tartani, figyelmen kívül hagyva, „hogy az a kötelessége, hogy ezeket ismét keresztyéni rendel-
tetésre fordítsa…”112 A helyzetet az jellemezte, hogy az elvetemedett gonoszság „eddigelé az
Isten szolgálatjának örve alatt a világ minden gazdagságával hizlalta magát.” A dolgokon tehát
változtatni kellett. „Mindamellett ügyelni kell arra, hogy az ilyen elhagyatott rendházaknak
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javai közprédává ne váljanak, hogy el ne harácsolja ki-ki azt, ami keze ügyébe esik.”113 Aki el-
hagyja a kolostort, hitbeli meggyőződésből hagyja el, a dolgok rendezésébe bele ne vágjon, „ha
csak előbb az evangéliumból alaposan meg nem tanulta és meg nem értette, …” mert: „Az
ilyen fontos kérdéshez komoly erős keresztyéni lelkiismerettel kell közeledni, különben a bajt
csak elmérgesítjük és halálos ágyunkon keserves megbánás fog gyötörni.”114 Ezért elengedhe-
tetlennek tartja, hogy erőszakkal senkit se kényszerítsenek a kolostor elhagyására, a mara-
dókkal kíméletlenül ne bánjanak, hanem gondoskodjanak róluk bőségesebben és embersége-
sebben, mint talán azelőtt, úgy, „hogy érezzék, hogy nem a kapzsiság támad az egyházi javak
ellen, hanem a keresztyén hit a szerzetesi élet ellen.”115 A kolostort elhagyókat „valami tisztes-
séges összeggel” kell elengedni, hogy új életet kezdhessenek. „ebben a keresztyéni szeretet, ne
pedig a szigorú emberi jog legyen a döntő, és ha valakinek kárt vagy veszteséget kell szenved-
nie, az csak a kolostor legyen, ne az egyesek, mert hisz a kolostor oka az ő megtévelyedésük-
nek.”116 Ezek után kerülhet a kolostori vagyon egy gyülekezeti közpénztárba közös vagyon-
ként, összhangban az alapítók rendelkezésével, hogy a rászorulókat segítsék belőle. Még azt is
elképzelhetőnek tartja, hogy az alapítók örököseire visszaszálljon, ha elszegényedtek és szo-
rultságban élnek. „Mert hiszen apáik akaratja nem lehetett az, hogy gyermekeik és leszárma-
zók szájából kivegyék a falatot és másoknak adják. De sőt ha ez is lett volna a szándékuk, az ily
eljárás téves és nem keresztyéni eljárás lett volna. Az apáknak ugyanis első kötelessége, hogy
gyermekeikről gondoskodjanak. Ez az első istentisztelet, mely földi javakkal végezhető.”117 A
kolostorok városi házait jó iskolákká kellene alakítani, vagy pedig a város szükségleteit szolgáló
házakká kellene átépíteni.

A közpénztár rendjének tulajdonképpeni szövege pénzügyi szabályzatnak is tekinthető, hi-
szen a bevételek és kiadásokat, a pénzkezelést és az ellenőrzést írja elő. Mégis több, hiszen az
anyagiak kezelését és felhasználását a keresztyén hittel kapcsolja össze: „minekutána a min-
denható Istennek kegyelméből és az evangéliumi keresztyén Szentírás kijelentéséből nemcsak
állhatatos hitet, hanem alapos ösméretét is nyertük annak, hogy a keresztyén hívők minden
külső és belső vagyonának az Isten dicsőségére, felebarátainknak és keresztyén testvéreinknek
szeretetteljes gyámolítására kell szolgálnia, mégpedig az isteni igazság rendelése és parancso-
latja szerint, nem pedig embereknek kénye-kedve szerint.”118 Elkötelezik magukat, hogy a gyü-
lekezet lelkészi hivatalának betöltésében nyert keresztyéni szabadságukban a Szentírás szava-
inak rendelkezése szerint fognak eljárni, „a Szentírásban járatos tudósoknak alapos oktatását
és tanítását őszinte alázatossággal és engedelmességgel akarjuk befogadni és követni, mint Is-
tennek kegyelmét.”119 Minden családapa, gyermeke és háza népe kötelességének tartja Isten
igéjének hallgatását és hogy „javulására szívébe fogadja” azt.120 Isten nevének dicsőítéséhez
mindenki a maga házában ragaszkodik, a bűnöktől tartózkodnak, azoknak elejét veszik és tilt-
ják őket, a gyülekezeten belül pedig egymást intik.

Csak ezután veszi számba a közpénztár rendje a bevételeket, rendelkezik a javak és adomá-
nyok számbavételéről, őrzéséről, az épületek karbantartásáról, majd végül a különböző kiadá-
sokról rendelkezik. „Akire nem nehezedik sem aggság, sem betegség, az dolgozzék, különben
ki fog utasíttatni a mi egyházi járásunkból […].”121 Sem idegen tanulók, sem koldusok nem
kaphatnak támogatást. A papi hivatal és az egyházfi javadalma után az iskola, a betegekről,
szegény idősekről és árvákról való gondoskodás következik. A szegények először kölcsönt kap-
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janak, amelyet visszafizetnek. „Akik pedig hűséges munkájuk és szorgalmuk mellett sem vol-
nának képesek az előleg visszafizetésére, azoknak az Isten nevében sanyarú helyzetükre való te-
kintettel engedtessék el.”122 Nem zárja ki, hogy az ott segítséget kereső idegeneknek kölcsö-
nökkel vagy adományokkal támogassák, hogy ne maradjanak „vigasztalan elhagyatottságban,
hanem szégyentől és nyilvános gonoszságoktól megóvassanak.”123 Gondoskodjanak továbbá
az épületekről: templom, paplak, iskola, egyházfi lakás, kórház, híd. Az olcsó években gon-
doskodjanak gabona és borsó beszerzéséről és raktározásáról, hogy szükség idején tudják se-
gíteni a rászorulókat kölcsönnel vagy ajándékkal. Ha a bevételek minderre nem elégségesek,
akkor a gyülekezet tagjai évenként ajánljanak fel egy összeget vagyonukhoz és képességeikhez
mérten, és minden gyülekezeti tag évenként és személyenként fizessen bizonyos hozzájáru-
lást. „És a gyülekezet tagjai se most, se a jövőben ezen csekély évi járulék és segítség miatt,
mely Isten dicsőségére és a felebaráti szeretet gyakorlására szolgál, ne nehezteljenek”124 külö-
nösen, ha a korábbi mérhetetlen és tűrhetetlen megadóztatásra gondolnak. „Most pediglen
ezen állapotok Isten kegyelméből ismét a keresztyén szellemnek szabadságára fordultak, és
minden keresztyén embernek legnagyobb buzgósággal azon kell lennie, hogy elhárítsa, hogy
ezt a keresztyéni szabadságot gyalázatos fösvénység palástolására ne használják.”125

Még ma is benyomást keltő – minden korhoz kötöttsége mellett is – a gyülekezeti köz-
pénztár lutheri rendje az emberi közösség minden területét átfogó szemléletével. Ahogyan ki-
terjed a figyelme az élet minden területére, egyúttal azt is jelzi, hogy az adott pillanatban még
nem észrevételezett problémákra is nyitott. Hangsúlyos a munka, szemben az uzsorával és a
koldulással, valamint a jog, de nem rekeszti ki azokat, akiknek a szigorú jog szerint már nem
lehetne esélyük vagy éppen munkaképtelenek. Távol tartja a vándor koldusokat, de kész befo-
gadni és segíteni az idegeneket.

A közpénztár rendje hordoz olyan vonásokat, amelyek alapján mintha valami kis keresztyén
respublica körvonalazódna. Félreértés lenne azonban valamilyen törvénynélküliséget feltéte-
lezni, hiszen éppen ennek a rendnek volt a rendeltetése, hogy a nem vagy rosszul működő régi
helyett létrehozza a jó struktúrákat.

iskola és kultúra
Már a kolostorok városi házaival kapcsolatban is megemlítette, hogy azokat jó iskolákká kel-
lene tenni fiúk és leányok számára. A serdülő fiúk erkölcsös nevelésére és tanítására iskola-
mester alkalmazása szükséges, a gyülekezet ezért juttasson neki „tisztességes évi fizetést és
némi ellátást is, mégpedig negyedévi részletekben.”126 Már itt is szólt a leányok tanításáról, né-
metül írni és olvasni, amely szintén a gyülekezet gondja legyen. Az oktatás átfogó programját
és feladatait azonban már az az irat tartalmazza, amely 1524 elején jelent meg.127

luther ����-ban
Szembeötlő az év során tárgyalt témák gazdagsága, a címzettek és a címek sokfélesége. Nem po-
litikusként, nem egy érdek szószólójaként, hanem teológusként és igehirdetőként foglal állást
a hozzá intézett kérdésekben vagy a tudomására jutott dolgokban.
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A tárgyalt iratokban bibliai idézetektől eltekintve nem fordul elő a megigazulás szó,128 amely-
nek kimondása nélkül későbbi korok Luthert el sem tudnák képzelni. Minden kérdés megkö-
zelítése azonban abból indul ki, hogy mi az ember helyzete Isten előtt és ebből mi következik.
Nem részekre osztott világot lát Luther, és nem ilyenben él, hanem számára minden összetar-
tozik és egymással összefügg. Hit és cselekedet, egyház és világ, üdvösség és kultúra – ezeket
a fogalmakat világosan megkülönbözteti, de semmiképpen sem szakítja el egymástól, hanem
otthon érzi magát mindegyik területen, tudatában van elválaszthatatlan összetartozásuknak.
Egyáltalán nem fél attól, amitől sokan, akik hűségesen akartak ragaszkodni tanításához, hogy
a mindennapi életre nézve konkrét tanácsokat és útmutatásokat adni. Nincsenek távol tőle
olyan evilági és humanisztikus megoldások sem, mint jog, természetjog, de a szeretet sem oldja
fel a rendet és a jogot.

Stílusa ezekben az iratokban is erőteljes, nem riad vissza olykor a gúnytól vagy iróniától
sem. A cseh és morva testvérekhez intézett irata azonban, bár véleménykülönbségekről szól, a
legkényesebb ízlésnek és illemnek is eleget tesz. Nem palástolja azonban ellenszenvét a másik
Szászország fejedelmével, György szász herceggel szemben, aki a fejedelmek között mindig is
ellenségesen viseltetett vele szemben, amikor hozzá intézett levelében a szokásos „fejedelmi
kegyelmességed” helyett makacsul „fejedelmi kegyelmetlenséged” megszólítással illeti.129 Ezért
megalapozottnak tűnik az az állítás, hogy Luther oly gyakran elmarasztalt kirobbanó stílusa
nem pusztán az ő, hanem vitapartnerei egyéniségével és stílusával is magyarázandó.130 S hoz-
zátehetjük: a vitázó felek közül Luther volt az, akit egyházi és birodalmi átok sújtott.

A történelmi helyzetről és Luther hatásáról csak igen felületes benyomások alapján állítható
ezen iratok alapján, hogy Luther elindított valamit, amit nem tudott kézben tartani. Sokkal in-
kább azt kell mondani, hogy égető problémák közepette igyekezett útmutatást adni. Egyesek
szemében túl messzire ment, mások szemében nem ment elég messzire. Tételünk, hogy az egy-
házat építeni akarta. Nem mentegetni akarjuk Luthert, amikor egyházépítő tevékenységére
hívjuk fel a figyelmet. Megismerni és megérteni akarjuk. Csak ezután lehet arról beszélni, hogy
miben lehet vagy kell meghaladni.
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JeGyzeteK
1 Az „egyházszervezés” szót használva az egyház intézmény jellege, és ezzel a vallásalapítás gondolata lenne

előtérben. A gyakorlati teológiában újabban használatos „gyülekezetépítés” fogalma a komplex, a gyülekezeti
élet egészét szem előtt tartó lelkészi szolgálatot jelenti. Lehetne a „nagykorú keresztyén élet” kifejezést használni,
ez azonban egyrészt foglalt, másrészt állandóan hozzá kell mondani, hogy ez nem lehet az egyháztól független.
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„Hogy megvédelmeztessék vikáriátusotok
obszervanciája”
Epizódok Luther erfurti szerzetes idejéből

HAns scHneider

Hieronymus Dungersheim von Ochsenfurt1 lipcsei teológiaprofesszor, Luther dühödt ellen-
sége, Luther ellen irányuló vitairatai egyikében olyan epizódokat hagyományozott át az erfurti
ágostonos kolostor szerzetesének idejéből, melyek életrajzi szempontból is érdekesek. Dun-
gersheim szemére vetette Luthernak, a hűtlen szerzetesnek, hogy egykor a kegyes szerzetesi
élet látszatát keltette, és amellett ki is állt:

„Te, Béliál eltévelyedett gyermeke2, aki hosszú éveken át színlelted, hogy kegyes ágostonos vagy!
Úgy dicsértetted magad a mulhauseni női kolostorban annak vizitációja alkalmából rended
kegyes atyjával, Dr. Johannes Nathinnal, mint második Pált, akit Krisztus csodálatos módon
megtérített stb., ahogyan ezt még kegyes keresztény papok és mások tanúsítják, akik jelen vol-
tak és hallották mindezt. És ugyanezen doktorral együtt leborultál Halléban a magdeburgi
alapítvány dómprépostja, Adolf úr, az immár boldog emlékezetű anhalti herceg és későbbi
merseburgi püspök előtt, hogy megvédelmeztessék vikáriátusotok obszervanciája, segítséget és
tanácsot kértél, és általa még írásos támogatást (Vorschri) is akartál szerezni a nevezett ala-
pítvány érsekétől, Ernő herceg úrtól, aki azóta már szintén megboldogult. Ezt én magam hal-
lottam nemegyszer a nevezett Adolf úr szájából, sok más dologgal egyetemben, tudniillik le-
veleidről, amelyeket mint ágostonos írtál neki, s amelyekben keresztény életet és tanítást szín-
leltél.”3

Dungersheim három példát említ Luther – szerinte tettetett – szerzetesi életvitelére. Ezek-
nél az esteknél Dungersheim tanúkra hivatkozik, akik jótállnak az eseményekért: az első esetben
„kegyes keresztény papokra és másokra, akik jelen voltak és hallották mindezt”, a második és
harmadik alkalomnál magára Adolf von Anhaltra, akitől ezeket Dungersheim „nemegyszer”
hallotta. Dungersheim, akit nem a Luther iránti történeti-biográfiai érdeklődés vezetett, hanem
polemikus szemszögből írt, sajnos nem hagyott pontos bizonyítékokat azokról az események-
ről, amelyekre utal. Mindenekelőtt a kronológiai adatok hiányoznak, így az események pontos
időbeli elhelyezése bizonytalan marad.

Ezek az epizódok ismételten felkeltették a Luther-kutatás érdeklődését, alapos vizsgálat alá
azonban még nem kerültek, illetve részben félremagyarázták őket.
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i.

Első példaként Dungersheim egy olyan esetre utal, amely a „muhlhauseni” apácakolostor vi-
zitációjakor történt. Dr. Johannes Nathin4, Luther rendtársa és tanítója, második Pálként ma-
gasztalta volna őt, aki csodálatos módon jutott megtérésre. Dungersheim azt panaszolja fel,
hogy Luther engedte magát magasztalni, azaz hogy ehhez hozzájárult, illetve erre ösztönözte
Nathint. Dungersheim számára azonban nem volt kétséges, hogy Luther szerzetesi buzgalma
kezdettől fogva mímelt volt, s már csodálatos megtérését is csak színlelte.

A „megtérés” fogalmát itt a szerzetesi terminológia5 szerint használja, melyben a „conver-
sio” a szerzetesi életmód felvételét jelenti. Amennyiben Nathin úgy magasztalta Luthert, mint
„egy második Pált, akit Krisztus csodálatos módon megtérített”6, akkor Luther kolostorba lé-
pését vonta párhuzamba Pálnak az Apostolok Cselekedetei 9,3kk-ben leírt, Damaszkusz előtti
megtérésével. Az összehasonlítás lényege tehát nem „a hirtelenség és határozottság ebben a lé-
pésében”7, hanem a megtérés csodálatos volta. Luther 1505. július 2-ai, stotternheimi élmé-
nyére gondol, amely ahhoz az elhatározáshoz vezette, hogy szerzetes lesz8. Ennek az esemény-
nek az összehasonlítása a damaszkuszi jelenettel már abban az időben felbukkant. A humanista
Crotus Rubianus, aki a búcsúról folytatott vita idején ismét felvette a kapcsolatot tudóstársá-
val, Lutherral, 1519-ben arra emlékezteti őt, hogyan „teremtett földhöz Erfurt városa előtt egy
mennyei villámcsapás mint egy második Pált visszafelé úton a szüleidtől, és a mi közössé-
günkből, amely távozásod miatt rendkívül szomorú volt, az ágostonos kolostorba űzött”.9 Luther
maga is említi a De votis monasticis című irathoz apjának írt ajánlásában, hogy úgy hiszi, „ré-
mület által hívott engem a menny”.10 Középkori szerzetesek életrajzai beszámoltak hasonló
csodás megtérésekről; így tudósítanak például Norbert von Xantenről, hogy őt is egy vil-
lámcsapás indította a szerzetesi élet felvételére.11

Azok az epizódok, amelyekről Dungersheim tudósít éppen Luther kolostori időszakának
kezdetéhez tartoznak. Kézenfekvő, hogy egy olyan időpontban történtek, amikor ez a csodás
megtérés még közeli esemény volt. Nathin tehát egy új belépésre utalhatott (egy új noviciá-
tusra, vagy egy olyan szerzetesre, aki nemrég tette le fogadalmát). Ezzel szemben kevésbé va-
lószínű ennek megtörténtét későbbre datálni12, amikor megtérése óta már néhány év eltelt.

A történtek színhelye kétségtelenül a türingiai Mühlhausen volt13 (nem Mühlheim im
Tal/Ehrenbreitstein14). Mivel Dungersheim 1525-ben átmenetileg prédikátorként tevékenyke-
dett Mühlhausenben15, ott beszámolhattak neki erről az eseményről „kegyes keresztény papok
és mások, akik jelen voltak és hallották mindezt”. De melyik „apácakolostorról” van szó, s mit
keresett ott Nathin? A város egyetlen női kolostora a Mária Magdolna kolostor volt, amelyet
földrajzi fekvése miatt „hídi kolostornak” (monasterium in ponte) is hívtak.16 Itt a Magdolna-
rend (ordo S. Mariae Magdalenae sororum poenitentiae) egy 13. század óta fennálló alapításáról
van szó17, amely Ágoston Reguláját követte. Andreas Proles-nak, a német ágostonos reform-
kongregáció generális vikáriusának unszolására VI. Sándor pápa az ágostonos kongregáció ju-
riszdikciója alá rendelte a női rend erfurti, langensalzai, mühlhauseni és schlotheimi kolosto-
rát.18 Így érthető, hogy Nathin – ahogyan Dungersheim beszámol róla – egy vizitáció során ott
tartózkodott.

Az azonban nem világos, hogy Nathin milyen minőségben volt jelen a vizitációnál. Az 1492-
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es pápai bulla alapján a négy türingiai Magdolna-rendi kolostor vizitációs joga az ágostonos
kongregáció mindenkori generális vikáriusát illette meg; ezt a hivatalt 1503-tól Johann von
Staupitz töltötte be. Staupitz maga végezte volna-e tehát a vizitációt és Nathin csupán a vizitá-
tor kísérője volt? Vagy Nathint (mint erfurti priort19 vagy a konvent tekintélyes tagját) megbízta
a vikárius a vizitációval?

Staupitz tartózkodása az erfurti ágostonos kolostorban 1506. április 3-án igazolható.20 Ez-
által lehetséges, hogy ez alkalommal a Magdolna-rend erfurti kolostorában, valamint a mühl-
hauseni, langensalzai és schlotheimi női kolostorokban is végzett vizitációt, még ha erről a vi-
zitációról nem is maradt fenn tudósítás.21 Ebben az esetben Staupitz lenne a vizitátor, Nathin
pedig az ő kísérője; ekkor pedig Staupitz is tanúja lett volna, amint Nathin Luthert magasztalta
a nővéreknek. Ez ellen szól, hogy úgy tűnik, Dungersheim mit sem tud a generális vikárius je-
lenlétéről. Vagy csupán Nathint nevezte meg, hogy ezáltal megteremtse személyes kapcsolatát
az éppen említett epizóddal? Akárhogyan is történt – ha el is tekintünk ettől a lehetőségtől –,
bizonyosan feltételezhető, hogy Nathin 1506 tavaszán, erfurti látogatása alkalmával felhívta
Staupitz figyelmét az új kolostori barátra, erre a »csodásan megtért második Pálra«. Ezáltal a
Staupitz erfurti látogatásáról szóló beszámoló mindenképpen jelentős Luther és a generális vi-
kárius ismeretsége és kettejük kapcsolata szempontjából.22

ii.
Különös érdeklődésre tarthat számot a Dungersheim által közvetlenül ez után említett máso-
dik eset, Nathin és Luther egy utazása Halléba. Dungersheim itt sem jelöli meg az időt, és az
út hátteréről is csak egész általánosságban szól.

Kronológiailag Luther erfurti idejére lehet behatárolni a közös utat Nathinnal. A terminus
ante quem, amelyet a mellettük megemlített személyek hivatali idejéből nyerhetünk, sem vezet
végeredményben tovább: az itt dómprépostként megnevezett Adolf von Anhalt23 1514-ben lett
Merseburg püspöke, a magdeburgi érsek, Ernst von Sachsen 1513-ban halt meg24.

Ami az utazás hátterét illeti, a feljegyzésből arra következtethetünk, hogy a két erfurti ágos-
tonos Halléba küldése a renden belüli vagy a rend körüli vitákkal volt összefüggésben; Nathin
és Luther tehát vikáriátusuk obszervanciájának védelmében szálltak síkra. Itt az ágostonos ere-
miták német reformkongregációjára történik utalás, amely egy (generális) vikárius vezetése
alatt állt. Közismerten ebben tömörült a német ágostonos eremiták reformpárti konventje,
amely a szerzetesi életvitel szigorú felügyeletét (obszervancia) követte. Ehhez tartozott az er-
furti kolostor is, amelybe Luther belépett. Amennyiben az utazással Nathin és Luther hozzá
akart járulni az obszervancia megvédelmezéséhez, akkor az nyilvánvalóan veszélyben volt.

Johannes Nathin és Luther Halléba utaztak, hogy ott Adolf von Anhalt magdeburgi dóm-
préposthoz25 forduljanak. Ezzel a közbenjárással akarták megkísérelni, hogy a magdeburgi ér-
sektől, Ernst von Sachsentől írásos támogatást is szerezzenek. Azért volt Halle az úticél, mert
1503 márciusa óta az újonnan épített Moritzburgban székelt az érsek és udvartartása.26 Adolf
von Anhalt dómprépost, aki az udvarnál tartózkodott, állt az érseki tanács élén. Egy korabeli
krónikás kiemeli, hogy az érsek minden fontos ügyben tanácskozott vele, és a dómprépost dol-
gozta ki az érseki rendeleteket.27 Ezért fordultak az erfurti küldöttek az érseki kúria legbefo-
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lyásosabb emberéhez, hogy megkapják a kívánt írást. Az érsek írásos támogatásának megszer-
zésére tett erőfeszítések oka az volt, hogy annak különleges szerepe volt a renddel kapcsolatban:
XXII. János pápa egy 1317. május 14-én kelt bullában Mainz, Köln és Magdeburg mindenkori
érsekét jelölte ki az ágostonos eremiták állandó protektorául. Mint iudices et conservatores iu-
rium, privilegiorum et libertatum kellett őrködniük afelett, hogy az ágostonos eremiták a szent-
széktől nekik juttatott privilégiumok gyakorlásában ne akadályoztassanak, és mindazok ellen,
akik azokat meg merik sérteni, egyházi büntetésekkel lépjenek fel.28

Dungersheim beszámolójából nem derül ki, hogy mi volt ennek a közvetítő útnak a konk-
rét indítéka, vagyis mi veszélyeztethette az obszervanciát. Azt sem közli, hogy a kért ajánlóle-
veleknek mi volt a tartalma29 és mely címzetteknél kellett rendelkeznie. Így az ágostonos rend
történetében, illetve különösen annak német reformkongregációjában kell keresni azt a kons-
tellációt, amely megvilágítja annak szükségességét vagy ajánlatos voltát, hogy erőfeszítéseket
tegyenek az obszervancia megvédelmezésére.

A hallei utat és az arra tett kísérletet, hogy a dómprépost közbenjárásával kieszközöljék az
érsek írásos támogatását, már a korábbi kutatásban is összefüggésbe hozták azzal a konflik-
tussal, amelyet Johann von Staupitz rendi politikája lobbantott lángra, s amely Luther római út-
jának is a hátterében állt. A hallei kiküldetést 1510 őszén már Heinrich Böhmer Luther római
útjára30 vonatkozó kutatásai is közvetlenül annak (vélhető31) kezdete elé helyezi.

Böhmer előadása szerint a vita főbb állomásai a következők: az obszerváns kolostori reform
kiterjesztésére tett fáradozásai nyomán sikerült Staupitznak, hogy kieszközölje Carvajal kar-
dinális legátus 1507. december 15-én Memmingenben kiállított bulláját, amelyben jóváhagyta
a reformkongregáció egyesülését, valamint egyenesen előírta a még „reformálatlan” szász pro-
vincia kolostorainak a csatlakozást a kongregációhoz.32 A kísérlet, hogy megnyerjék a tervnek
a kongregációt, mégis néhány konvent heves ellenállásába ütközött, ezért Staupitz késleltette a
bulla kihirdetését. Csak amikor Aegidius von Viterbo rendi generális 1510. június 26-án ki-
nevezte őt szász provinciálisnak, és az ágostonosokat a legsúlyosabb büntetések terhe alatt en-
gedelmességre kötelezte, tette közzé a bullát 1510. szeptember 30-án. Miközben a legtöbb kon-
vent egyetértőleg nyilatkozott az unióról, hét közülük mégis kitartott az ellenállásban, ame-
lyek között a legjelentősebbek Erfurt és Nürnberg voltak. Böhmer és az őt követő kutatók azt
fogadják el, hogy az ellenkező kolostorok csak közvetlenül a bulla kihirdetése előtt, 1510 őszén
váltak aktívvá, hogy a tervek keresztülvitelét megakadályozzák. A hét renitens kolostor – így
feltételezik – csak ekkor határozott úgy, hogy a pápához apellálnak és ennek érdekében két
küldöttet indítanak Rómába: egy név szerint nem ismert szerzetest és Luthert.

Böhmer megkísérli a hét renitens konvent állítólagos végzéséről szóló hipotézist összefüg-
gésbe hozni a Nathin és Luther hallei útjáról szóló híradással. A támogatást, amit a magde-
burgi érseknél el akartak érni, a Rómához való apellálás engedélyezéseként értelmezi. Miután
a kísérlet kudarcot vallott Halléban, a renitensek egy nürnbergi konferencián hoztak volna
döntést a fellebbezésről. A római utazással való összefüggés megteremtéséért Böhmer áthe-
lyezi a hallei utazás időpontját 1510 őszére, s ezáltal a két utazás kapcsolódna egymáshoz.

Dungersheim szerint az utazás célja a vikáriátus obszervanciájának megvédelmezése volt.
Ez meg is felelne az 1510. évi helyzetnek, amennyiben a német kongregáció renitens kolosto-
rai a provincia „reformálatlan” konventjeinek határozata nyomán a szigorú rendi fegyelem fel-
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lazulásától tartottak. Dungersheim tudósításában azonban írásos támogatásról van szó, nem
pedig a kúriához való fellebbezés engedélyezéséről.33 Továbbá a magdeburgi érsek nem is ad-
hatott volna semmiféle ilyen engedélyt, mivel a memmingeri bulla kifejezetten kizárta az apel-
lálás lehetőségét.34

A nürnbergi konferencia, amelyen meg kellett születnie a pápához való fellebbezésről szóló
határozatnak, Böhmer fejtegetéseinek sarkalatos pontja. Ez azonban mégis inkább hipotetikus
posztulátum, nem támasztja alá egyetlen forrás sem. Semmi sem szól a renitensek összejöve-
teléről 1510 őszén, s annak Nürnbergbe helyezése pusztán abból a szerepből következik, ame-
lyet Böhmer a nürnbergi konventnek, illetve a birodalmi város tanácsának tulajdonít a konf-
liktusban. Ez a hipotetikus konstrukció abból a – téves – feltevésből indul ki, hogy Luther a re-
nitens kolostorok megbízásából utazott Rómába, hogy ott Staupitz-cal (és a rendi generálissal)
szemben a pápára apelláljon. Böhmer számára még nem volt ismert, hogy a renitens kolosto-
rok már 1510 áprilisában, majd másodszor 1510. augusztusában fellebbeztek.35 Ezért a konf-
liktus egész kifejtését revideálni kell.36 Ha valóban a fellebbezés engedélyezéséről lett volna szó,
a hallei útnak már 1510 tavaszán meg kellett volna történnie.

A megfogalmazás, „hogy vikáriátusotok obszervanciája megvédelmeztessék” jobban illesz-
kedik a vita egy korábbi, az obszerváns kongregációért folytatott szakaszába, mégpedig az 1506.
évben. Kettős indok szól amellett, hogy kronológiai szempontból ide soroljuk: először is egy
mindeddig figyelmen kívül hagyott körülmény. Adolf von Anhaltot, akihez az erfurti küldöt-
tek fordultak, már 1505-ben püspöki koadjutorrá nevezte ki ilo von Trotha püspök az utód-
lás jogával; II. Gyula pápa 1507. július 5-én adta ehhez hozzájárulását.37 Habár Adolf a mag-
deburgi dómpréposti hivatalt csak merseburgi püspökké szentelése után adta át testvérének,
Magnusnak, 1507 óta többnyire Merseburgban tartózkodott. A másik érv a hallei utazás 1506-
ra helyezése mellett az a megfigyelés, hogy ugyanebben az évben nyomon követhetőek a kong-
regáció egyéb próbálkozásai is, hogy befolyásos személyek és intézmények írásos támogatását
megnyerjék.

Johann von Staupitz megkísérelte, hogy a legjelentősebb itáliai, a lombard reformkongre-
gációval összefogva kiépítse és biztosítsa saját kongregációjának a helyzetét. Sikerült neki egy
sor pápai privilégiumot elérnie, mindenekelőtt a kongregációt gyakorlatilag a rendi generális
juriszdikciója helyett közvetlenül a pápa alá rendelték. Ez biztosította, hogy a mindenkori rendi
vezetés reformszándékaitól függetlenül járjanak el, és az obszerváns életrendet keresztül tud-
ják vinni. Úgy tűnt, hogy a német kongregáció szoros szervezeti kapcsolata a lombard ob-
szervánsokkal lehetővé teszi, hogy hasonló függetlenséget érjenek el.

Staupitz küldöttje, Nikolaus Besler müncheni prior a német és lombard kongregáció szoros
szövetségét érte el a lombard kongregáció 1505. április 19-én Vercelliben tartott káptalanján.
A megállapodás kilátásba helyezte, hogy bár mindkét kongregáció megőrzi önállóságát, a
német kongregáció a lombardok minden privilégiumát megkapja, és a lombard kongregáció
generális prokurátorának a német érdekeket is képviselnie kell a római kúriánál.38 Beslernek az
is sikerült, hogy elnyerje a pápai udvarnál a Vercelliben kötött megállapodás szükséges meg-
erősítését, amit egy 1505. június 21-én kelt pápai bulla mondott ki.39 Besler vezette a tárgyaláso-
kat a generális hivatalának megüresedése idején a előírás szerinti hivatali utat, a rendi vezetést
és a generális prokurátort megkerülve. Nemcsak ennek a (teljesen tudatosan elkövetett) terhelő
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formai hibának kellett a rend vezetését a legkomolyabban riasztania, hanem az elért ered-
ménynek is, amely a német kongregációnak a generális juriszdikciója alóli kiválását is magá-
ban foglalta. 1506 márciusában Augustin von Terni újonnan választott generális jelentős sike-
reket könyvelhetett el a kúriánál egy jogi ellentámadás alkalmával. Ugyan nem tudta elérni a
német és lombard kongregáció közötti szövetség teljes megsemmisítését, azt azonban kiesz-
közölte, hogy az elhamarkodottan megadott privilégiumokat lényegesen leszűkítsék, és a pápa
Staupitz illegális eljárását meghiusítsa. A generálishoz intézett, 1506. március 24-én kelt Nuper
Nobis kezdetű brévéjében40 a pápa annyiban teljesítette a rend vezetésének kívánságát, ameny-
nyiben a tavaszi bullát restriktív értelemben pontosította41: a lombard kongregációt ugyan köz-
vetlenül a szentszéknek rendelte alá, Staupitz42 azonban azt az apostoli iratot, amely a német
kongregációra is kiterjesztette az egzemciót, a protektor és a generális prior tudta és beleegye-
zése nélkül a puszta megerősítés látszatát keltve szerezte meg. Staupitz jogtalanul viselkedett
úgy, mintha fel lenne mentve a generális juriszdikcója alól, s csupán a pápának lenne alávetve.
A német kongregáció felmentése a generálisnak való engedelmesség alól csak túlságosan ve-
szélyes feszültségekhez vezetne, mivel akkor az obszervánsok a többi barátot (konventuálisok)
a világi hercegek támogatásával „háborgatnák”. A pápa egyértelművé tette, hogy a német ob-
szervánsok nem kapnak egzemciót, hanem ugyanúgy alá vannak rendelve a generálisnak, mint
korábban.

A rendi generális valószínűleg gondoskodott arról, hogy az általa elért pápai döntést lehe-
tőleg egész Németországban ismertté tegye. Amikor Staupitz 1506. április 3-án az erfurti ko-
lostorban tartózkodott43, ez még nem került nyilvánosságra, de valószínűleg már voltak infor-
mációi Beslertől a bekövetkező, új fejleményekről.

1506 júliusának közepén hallunk az első reakcióról a pápai rendelkezéssel kapcsolatban az
egyik birodalmi városból, Nürnbergből, amelynek fontos szerepet kellett játszania a következő
év során a renden belüli vitákban. Fel kell tenni, hogy Staupitz, aki jó kapcsolatot tartott fenn
a város befolyásos köreivel44, értesítette a nürnbergieket a római fejleményekről. 1506. július 17-
én a városi tanács II. Gyula pápához fordult.45 Az írásból kitűnik, milyen aggodalmak voltak
az új helyzet láttán. Nyilvánvalóan attól tartottak, hogy Staupitz eljárásának, amelyet brévéjé-
ben a pápa helytelenített, további negatív következményei lehetnek. A generális sikere után a
nürnbergiek az obszervancia fennmaradását is veszélyeztetve látták Németországban. Ezért
sürgette a tanács a pápánál, hogy az elődei által az ágostonosoknak adott szabadságokat és jo-
gokat csorbítatlanul őrizze meg, és ne tegye lehetővé, hogy az obszervancia megszűnjön.
Ugyanakkor azzal a kéréssel fordult a tanács egy másik iratban Johannes Antonius bíboros-
hoz46, hogy vegye kiemelt védelme alá a rendet a fenyegető támadásokkal szemben. Továbbá
azt a feladatot kapta Caspar Wirt, a konstanzi Szent István kanonokja, a nürnbergiek képvise-
lője Rómában47, hogy ebben az értelemben tevékenykedjen a kúriánál.48

A nürnbergi tanács tehát veszélyeztetve látta az obszervanciát 1506 júliusában, és arra kérte a
pápát, hogy ne engedje annak felbomlását. Ehhez illik Dungersheim megjegyzése, hogy Nathin
és Luther azért utaztak Halléba, hogy „vikáriátusotok obszervanciája megvédelmeztessék”. Az
írásos támogatás, amit a dómprépost közvetítésével a magdeburgi érseknél mint a rend német
protektoránál el akartak érni, az obszerváns kongregáció – veszélyeztetettnek tekintett – fenn-
maradására vonatkozott volna. Ebben az esetben egy olyan akcióval lenne dolgunk, amely a
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nürnbergi tanács iniciatívájával párhuzamosan folyt volna. Ahogyan Staupitz állt a nürnber-
giek lépése mögött is, a javaslat valószínűleg ebben az esetben sem az erfurti konventtől indult
ki, hanem a generális vikárius Staupitz utasítására.

Ahogyan II. Vilmos hesseni tartománygróf két, 1506. október 18-ai keltezésű, újonnan fel-
fedezett írásából kiviláglik49, maga Staupitz is fáradozott más befolyásos személyek írásos tá-
mogatásának megszerzéséért. Ahogyan a II. Gyula pápának és Aegidius von Viterbo ágosto-
nos eremita generális vikáriusnak címzett írásokból kiderül, Staupitz panaszt emelt a kasseli
tartománygrófi udvarban, beszámolt a reformkongregáció körüli újabb vitákról, és kieszkö-
zölte ezt a két írást a német obszervánsok érdekében. Ha Nathin és Luther Halléba utaztak,
hogy írásos támogatást szerezzenek, „hogy vikáriátusotok obszervanciája megvédelmeztes-
sék”, úgy maga Staupitz is fáradozott a tartománygróf ajánlóleveléért az obszerváns kongregá-
ció fennmaradása érdekében (pro conservatione unionis).

Amennyiben tehát Nathin és Luther hallei útját 1506 késő nyarára vagy kora őszére he-
lyezzük (mielőtt Staupitz elindult volna Itáliába), akkor céljuk az volt, hogy további támoga-
tást szerezzenek a generális vikárius rendi politikájának.

Ennek az epizódnak ilyen kronológiai besorolásával szemben mindenesetre felhozható egy
ellenvetés. 1506 nyarán és kora őszén Luther még noviciátus volt, vagy csak röviddel korábban
tette le szerzetesi fogadalmát.50 Elképzelhető, hogy egy noviciátusra vagy a fogadalmát éppen
letett szerzetesre bíztak egy ilyen fontos küldetést? A kételyt oszlatja az a közlés, hogy a tárgyalás
vezetője kétségtelenül Nathin volt, Luther pedig csupán elkísérte őt, és ebben a feladatkörben
akár egy noviciátus vagy fiatal szerzetes is elképzelhető. Ehhez még hozzátehetünk két másik
lehetséges érvet is, hogy Nathin miért éppen Luthert vitte magával: először is Luther „minta-
szerzetes” volt. Dungersheim közvetlenül az idézett rész előtt azt beszéli el, hogy Nathin mi-
ként dicsekedett Erfurton kívül a nemrég csodálatos módon a szerzetbe tért baráttal. Luther
tehát élő példaként szolgálhatott arra, hogy az obszerváns kolostorok milyen vonzóak voltak
tehetséges fiatalemberek számára. Másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy Luther szemé-
lyesen ismerte Dr. Paul Mosshauert, az érsek officiálisát. Mosshauer Mansfeldből származott
és rokonságban állt az ottani kohómesterek családjaival; az ő házában is megfordult Luther
magdeburgi iskolaideje alatt.51 Ez a kapcsolat talán hasznos lehetett a hallei tárgyalások során.

iii.
Dungersheim harmadik példájára vonatkozóan sajnos nem világos, hogy Luthernak mely
Adolf von Anhalthoz írt leveleire utal. Levelezésük csak a későbbi évekből ismert. Talán már
1517-ben, amikor a búcsú kérdésében levélben fordult a különböző püspökökhöz, írt Luther
Adolf von Anhaltnak is, aki 1514-től merseburgi püspök volt.52 Csupán egy 1520-ból való le-
vélváltásuk maradt fenn53: február 4-én kelt levélében Luther megpróbálta helyesbíteni azokat
a híreszteléseket, amelyek eljutottak felőle a püspökhöz; arra kéri, hogy jelezze neki esetleges
tévedését.54 Válaszlevelében a püspök sajnálkozását fejezi ki, hogy De venerabili Eucharistie
communione (Szermó az úrvacsoráról55) című iratában Luther elbizonytalanította az egyszerű
népet, különösen is az ő püspöksége területén. Azt kívánja, hogy Luther hagyjon fel a jövőben
a pápa elleni támadásokkal, és kilátásba helyez egy Luther által kért személyes kihallgatást.56
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Dungersheim Luthernak több, Adolf von Anhalthoz címzett leveléről beszél: „amelyeket
mint ágostonos írtál neki, s amelyekben keresztény életet és tanítást színleltél.” Az egyetlen
fennmaradt, 1520. február 4-ei levél csupán az igaz tanításról szól. Luther és Adolf von Anhalt
korábbi levelezéséről, amikor az még magdeburgi dómprépost volt, semmi sem ismert.57 Is-
merve azonban a Luther korai időszakában írt levelek különösen hiányos és esetleges fenn-
maradását, ez semmiképp sem jelenti azt, hogy nem létezhetett egy ilyen levelezés – például a
hallei utazás körül. Ez azonban spekuláció, így a kérdés nyitott marad, hogy Luther mely leveleit
tartja szem előtt polémiájában Dungersheim.

Ha visszatekintünk a Dungersheim által említett három epizód vizsgálatára, kitűnik, hogy
azok a polemikus kontextus ellenére is értékes tudósításokat tartalmaznak Luther korai biográ-
fiájáról. Nagy valószínűséggel legalább az első két esemény az 1506-os évhez köthető. Megvi-
lágítják azt a tekintélyt, amelyet „a csodásan megtért második Pál” élvezett az erfurti kolos-
torban. Nathin és Luther hallei útjának besorolása a német ágostonos reformkongregáció kö-
rüli viták első szakaszába egyértelművé teszi, hogy Luther – még ha csak alárendelt szerepben
is – már a renden belüli viták igen korai szakaszában egy fontos delegáció tagja volt, s így első
betekintést nyerhetett a rend politikájába. Ezek az epizódok ugyanakkor mozaikköveket je-
lentenek Staupitz generális vikárius konfliktusokkal terhes rendi politikájának színes képében is.
Új megvilágításba kerül továbbá Luther római utazása is, amelyre néhány évvel később a Stau-
pitz-vita miatt (causa contentionis Staupitii) indul.58

(Fordította: Korányi András)
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26 Vö. Michael Scholz: Residenz, Hof und Verwaltung der Erzbischöfe von Magdeburg. In: Halle in der ersten
Häle des 16. Jahrhunderts. Sigmaringen, 1997., 157.

27 Vö. Struck 13. és 16. megj., Scholz 46., 37. megj.
28 Vö. eodor Kolde: Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise. Zeitschri

für Kirchengeschichte 2 (1877). 460–480., itt 464. Uő.: Augustiner-Congregation 46.
29 Köstlin: Luther I. 91., feltételez „valamilyen támogatásokra irányuló kérést”.
30 Böhmer: Romfahrt 57k.; Paulus 745; Scheel II., 252k.; Reinhold Weijenborg: Neuentdeckte Dokumente im

Zusammenhang mit Luthers Romreise. Antonianum 33. 1957. 147–202., itt 187k.; Kunzelmann, V., 462; Brecht:
Luther I. 104.

31 Az újabb kutatás (Böhmer óta) Luther római utazását 1510–11 telére helyezi. Ahogyan a római útról szóló
tanulmányban bemutatom, a korábbi álláspont, hogy a római út 1511–12 telén történt, előnyben részesítendő.

32 Lásd 18. megj.
33 Paulus 745 úgy véli: „A »támogatás«, amelyet Luther és Nathin megkísérelt megszerezni a magdeburgi ér-

sektől, a rend német protektorától, egyben ajánlólevél volt a pápához. Ezzel az írással ment volna aztán Luther
1510 késő őszén Rómába.”

34 appellatione postposita (lásd 18. megj.)
35 Vö. Willigis Eckermann: Neue Dokumente zur Auseinanuőetzung zwischen Johann von Staupitz und der

sächsischen Reformkongregation. Analecta Augustiniana 40. 1977. 279–296.
36 Vö. Hans Schneider: Contentio Staupitiana. Der „Staupitz-Streit” in der Observanz der deutschen Au-

gustinereremiten 1507–1512., ZKG 117. 2007. 2–44. Uő.: Neue Quellen zum Konflikt in der deutschen Reform-
kongregation der Augustinereremiten zu Beginn des 16. Jahrhunderts. In: Analecta Augustiniana 71 (2008.) 9–37.

37 Struck 13.
38 Quaesivistis a nobis humiliter […] per venerandum sacrae theologiae cursorum, fratrem Nicolaum Besler,

Monasterii Monacensis benemeritum priorem, ut duo vobis ex gratia speciali concedere dignaremur. Unum, ut
vestram congregationem nostrae aggregamus, associaremus, uniremus, non ea tamen unione, qua ex duabus istis
congregationibus una fierit, nec ut vestri istinc huc ad nos vel nostri hinc isthuc ad vos religiosi demorandi causa
se transferrent, verum remanentibus in suo robore utriusque congregationis moribus, legibus et institutis, […] ad
id solum, ut privilegiorum nostrorum possetis esse participes. Alterum, ut procurator nostrae congregationis ge-
neralis, qui pro tempore in curia Romana per diffinitorium nostrum deputabitur, vestrae congregationis perinde
ac nostrae posset procuratore, agere, sollicitare et expedire negotia. […] Quae praedicta bina, in quantum licite
possumus et debemus, elargimur. Besler: Mare magnum, f. 162v; Josef Hemmerle: Archiv des ehemaligen Au-
gustinerklosters München (Bayrische Archivinventare 4). München, 1956. 40., Urk. Nr. 79 (Regeszta).

39 Hemmerle: Archiv 41 Urk. Nr. 81 (Regeszta).
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40 Nem bulláról van szó (Kolde: Augustiner-Congregation. 230., Kunzelmann V., 451.), hanem egy brévéről
(helyesen: Alphons Viktor Müller: Der Augustinerobservantismus und die Kritik und Psychologie Luthers. Ar-
chiv für Reformationsgeschichte 18 (1921.) 1–35., itt 11.).

41 Nyomtatásban: Lorenzo Empoli: Bullarium Ordinis Eremitarum Sancti Augustini. Rom, 1628., 202–204.
42 Joannes de Scantz helyett Joannes de Staupitz olvasandó (már így Kolde: Augustiner-Congregation 230, 2.

megj.).
43 Overmann III., 255. Ez a tudósítás Stupitznak egy Erfurtban tett látogatásáról Luther és a vikárius isme-

retsége kérdésében is jelentős; ez adja Alphons Viktor Müller feltevését: Luthers Werdegang bis zum Turmer-
lebnis. Gotha, 1920. 45k., szemben Scheellel, II., 30., Recht.

44 Vö. ebben a kérdésben az irodalmat: Markus Wriedt: Gnade und Erwählung. Eine Untersuchung zu Jo-
hann von Staupitz und Martin Luther. Mainz, 1991., 8., 38. megj.

45 StA Nürnberg, Brieuch LVII., 227.
46 Kardinális, SS. Nereus et Achilleus‘ címzetes papja; vö. Alphonsus Ciaconius: Vitae et res gestae Pontificum

Romanorum et cardinalium III., Rom, 1677. 168. Conrad Eubel: Hierarchia catholica medii aevi III. Münster, 1910.
47 A jogi képviselethez vö. Andreas Sohn: Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frührenais-

sance (1431–1474). Köln, 1997.
48 StA Nürnberg, Brieuch LVII., 227.
49 Hess. Staatsarchiv Marburg, Bestand 2, III B 49 (Konzepte). Vö. Hans Schneider: Eine hessische Intervention

in Rom für Johannes von Staupitz und die deutschen Augustinerobservanten (1506), in: ZKG 115 (2004), 295–317.
50 A fogadalomtétel időpontja közismerten nem bizonyos. Az újabb Luther-biográfiák Scheel feltevését köve-

tik, hogy Luther 1505 szeptemberében kezdte meg noviciátusát és a Staupitz konstitúcióiban (cap. 15k.) előírt
egy év elteltével, 1506 őszén tette le a fogadalmat. Megfontolásra érdemes A. V. Müller nézete, hogy Luther eseté-
ben a noviciátus szokott idejét jelentősen lerövidítették, amit a fogadalom már 1505. november 21. és decem-
ber 31. között követett. Ez a vélemény a De votis monasticis című irat 1521. november 21-ei előszavára tá-
maszkodik, amelyben Luther szerzetességének közelgő 16. évfordulóját említi, és egy önéletrajzi utalásra, amely-
ben ezt mondja: „1505 monachus in fine anni eiusdem”. Vö. Müller: Werdegang 37–39., uő., Nochmals Luthers
Eintritt ins Kloster. eologische Studien und Kritiken 93. 1920–21. 278–285., itt: 283–285; megegyezőleg: Ema-
nuel Hirsch: Noch einmal: Luthers Eintritt ins Kloster. eologische Studien und Kritiken 95. 1923–24. 155–
158., itt: 158., Ernst Wolf: Staupitz und Luther. Leipzig, 1927. 137.

51 A magdeburgi polgármesterhez, Claus Stormhoz 1522. június 15-én kelt levelében ezt írja Luther: „habár
igaz, hogy Doctor Paulus Moßhauernél ismertelek meg benneteket, nem a ti házatokban, hanem ő officiális volt,
és ti néhányszor vendégek voltatok ott, mivel én ebben az időben Hans Reineckével a »nullbruderekhez« jár-
tam iskolába” (WA. Briefe 2., 563,4–7 [Nr. 510]). Vö. Brecht: Martin Luther I. 27.

52 Ezt feltételezi Hans Volz: Luthers esenanschlag. Weimar, 1959. 23.
53 A kontextushoz vö. Martin Brecht: Martin Luther I. 327.
54 WA. Briefe 2., Nr. 247.
55 Magyarul: Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (ford.: Wiczián Dezső). In: Luther Márton:

Bűnbánat, keresztség, úrvacsora. Három sermo a szentségekről. Magyar Luther Füzetek 4. Magyarországi Luther
Szövetség, 1994. 32–44.

56 WA. Briefe 2., Nr. 258.
57 A magdeburgi dómprépostság levéltári anyaga néhány kivétellel megsemmisült egy 1945. áprilisi légitá-

madás során a zerbsti állami levéltárban. Vö. Wolf-Heino Struck: Archiv und Verwaltung der Magdeburger
Dompröpste Adolf, Magnus und Georg, Fürsten von Anhalt (1488–1533). Archivalische Zeitschri 54. 1958. 11–
48., itt 11., 1. megj. A levélállományt azonban számos reformációtörténész kiaknázta (Vö. Struck 27k., 113.
megj.), úgyhogy aligha vehetünk számításba figyelmen kívül maradt Luther-leveleket.

58 WA. Tischreden 2., Nr. 2717.
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david chytraeus és magyarország
szABó András

Az utóbbi esztendők német egyháztörténeti és művelődéstörténeti kutatásában megélénkült az
érdeklődés David Chytraeus (Kochhafen) rostocki teológus iránt.1 Először egy helytörténeti ki-
advány elevenítette fel az ő és jeles humanistaként számon tartott öccse, Nathan emlékét,2 majd
e kötet egyik teológus szerzője, Rudolf Keller vizsgálta meg alaposabban egy fontos művének
hátterét.3 Ugyanő legutóbb már mint Melanchthon tanítványát méltatta a rostocki professzort,
hangsúlyozva, hogy nem a kései Melanchthont követte, s egységben látta Luther és humanista
reformátor társának tevékenységét.4

Magyar vonatkozásban idáig egyedül Holl Béla 1981-es cikke jelezte,5 hogy van mit keres-
niük azoknak is, akik az esetleges kapcsolattörténeti anyagok után kutatnak. Holl megjelölte
azokat a legfontosabb pontokat a teológus életrajzában, környezetében és munkásságában,
amelyek valamilyen módon Magyarországhoz kapcsolódnak. Az első ilyen az az erdélyi szász
küldöttség, amely 1562-ben többek között a rostocki egyetem véleményét is kikérte az úrva-
csorával kapcsolatos vitákról. (Ennek az eredeti iratai talán még megvannak Rostockban.) A
második az erdélyi származású nyomdász, Jacobus Lucius, aki tizenöt esztendőn keresztül
nyomtatott az északi kikötővárosban, nem utolsósorban éppen Chytraeus munkáit is. A har-
madik ilyen pont az egyetemre beiratkozott magyarországi és erdélyi hallgatók személye; fő-
ként erdélyi szászok ők, akik között az egyetlen „kakukktojás” az 1579-ben ide érkezett refor-
mátus magyar Pesti Gáspár. A negyedik érintkezési pont Chytraeus Magyarországi látogatása
1569-ben (Holl Béla tévesen írta azt ezzel kapcsolatban, hogy ezután bejárta a Török Birodal-
mat). Az ötödik a művekben, elsősorban a keleti egyház helyzetéről írott könyvében,6 megje-
lenő Magyarország-kép, amelyben Jacobus Paleologustól kapott információkat is felhasznált.
E könyvre aztán Antonio Possevino írt választ és vitairatot.

Mindez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy a magyar egyház- és művelődéstörténet is
különös figyelmet fordítson a rostocki professzor munkásságára; németországi (elsősorban
wolfenbütteli) kutatásaim során azonban lényeges új adatokra, sőt szövegekre is bukkantam a
témával kapcsolatban – ezeket szeretném az alábbiakban ismertetni.

Először is sikerült részleteket megtudnom a magyarországi utazás körülményeiről, elolvas-
tam ugyanis Chytraeus tanítványának és kísérőjének verses Hoedo-poricon-ját, amelynek Holl
Béla csak címét említette.7 Ausztriából látogattak át ide, ott a neves teológus 1568 végétől Miksa
császár támogatásával az osztrák evangélikusoknak nyújtott segítséget. 1569. május 25-én in-
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dultak el Bécsből Pozsonyba, ahol a két humanista orvos, Georg Purkircher és Zsámboky (Sam-
bucus) János is felkereste őket. Zsámboky felvitte őket a várba, a városi tanács bort küldött, s
az egyik tanácsos vendégül is látta őket. Ezután Komáromba mentek, itt egy bizonyos „Dasky”
(talán Paksy) házában aludtak, kicsit panaszkodva a kemény magyar párnákra. Itt konstatálták,
hogy Buda már csak nyolc mérföldnyire van, elmerengtek az egykor virágzó ország pusztulá-
sán, de mivel féltek, hogy fogolyként fogják megtekinteni Konstantinápolyt, visszafordultak.
Győrben Eck von Salm főkapitány vendégei voltak, Sopronban Simon Gerengel elsőpappal ta-
lálkoztak, dicsérték a város borait, majd Bécsújhelyen keresztül visszaértek a Habsburgok szék-
városába.8

Ha most újra elővesszük Chytraeusnak azt a Holl Béla által korábban már említett művét,
amelynek címében a magyarországi egyházi helyzet vázlatát ígéri, meglehetősen egyoldalú
képet találunk. Megjelenik kontrasztként a Mátyás-kori ország, majd szóba kerül Győr, Eck
von Salm és a helybeli protestáns lelkész; Sopron és Simon Gerengel;9 egy Lazar von Schwen-
ditől kapott információ nyomán a budai katolikus-protestáns közös templomhasználat; a bá-
nyavárosok és az erdélyi szászok, név szerint Johannes Honterus és Valentin Wagner; illetve a
végén az antitrinitarizmus mint múló zavar. Jogosnak tűnik a jezsuita Antonio Possevino bí-
rálata a felületes adatgyűjtéssel kapcsolatban (bár ő csak a görögökről írottakat kritizálta):10

ebben a műben bizony szó sincs a magyarokról, sem pedig a helvét irányú egyházról.
Ez az elfogultság később megszűnt, s ez arra vezethető vissza, hogy Chytraeusnak mint Me-

lanchthon hű tanítványának nagyon erős történeti érdeklődése volt. Már 1560–61-ben elkezdte
előadásait a rostocki egyetemen a Carion-krónikáról, de különösen izgatták a törökök és a
török uralom alatt élő görögök. Hogy információkhoz jusson, hajlandó volt még Jacobus Pa-
leologussal is felvenni a kapcsolatot, pedig ekkor már mindenki tudott annak antitrinitárius
vonzalmairól.11 Láthatóan kapcsolatban állt annak a késő humanista nemzetközi „respublica
litteraria”-nak a tagjaival is, akik egyébként többségükben a helvét irányú reformáció hívei
voltak.

Hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy Chytraeus mint evangélikus teológus egyik szer-
zője volt a Formula Concordiae-nek? Úgy tűnik. azok közé a Melanchthon-tanítványok közé
tartozott, akik Lutherhez is hűek akartak maradni, de nem kedvelték a két nagy protestáns
irányzat közötti eldurvult vitákat sem.12 Nem lett belőle kriptokálvinista, mint a Melanchthon-
követők többségéből (köztük a saját öccséből, Nathanból), ugyanakkor lutheránusként is meg-
őrizte szellemi nyitottságát. Nem kötötte magát egyetlen filozófiai irányzathoz sem: Platónt
adott ki, olvasta a sztoikusokat, nagyon kedvelte Justus Lipsius De constantia-ját és más mű-
veit, vele levelezett is. Csodálta Ramust, a francia hugenotta gondolkodóhoz is levelet írt. Egyik
hozzá hasonlóan evangélikus Melanchthon-tanítvány, de konzervatív arisztoteliánus pálya-
társa, Matthaeus Dresser (egyébként a magyar református diákok levelezőpartnere13) 1588-
ban szemrehányást is tett neki ramizmusa miatt, amellyel egyedül állt a lutheránus teológusok
között. Idősebb korában barátai közé tartozott egy iú németalföldi kálvinista, Janus Gruterus,
akinek lehetőséget adott a rostocki egyetemen való tanításra.14 Ő később a wittenbergi, majd
a heidelbergi egyetem professzora, a neves Bibliotheca Palatina őre lett.

Chytraeus szerteágazó kapcsolatairól pontos képet ad a levelezése, amelyből halála után egy
jelentős anyagot közreadott az egyik fia.15 A könyv névmutatóját Otto Friedrich Schütz idézett
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munkája tartalmazza,16 ezt végigolvasva ott találjuk a késő humanista elit tagjait is, csak sze-
melgetve a nevekből: Johannes Posthius, Fran-ciscus Junius, Hugo Blotius, Lazar von Schwendi,
Paulus Melissus, Justus Lipsius, Jacobus Monavius, Nicolaus Reusner, Jacobus Paleologus és Ja-
cobus Bongarsius. Aki kicsit is ismeri a korszak irodalom- és művelődéstörténetét, az jól tudja,
hogy a felsoroltak többsége igen szoros magyar kapcsolatokkal is rendelkezett, tehát nem okoz-
hat nagy meglepetést, ha a levelezéskötetben magyar peregrinusokkal is találkozunk. Nem más
vette fel vele a kapcsolatot, mint a Wittenbergben tanuló későbbi történetíró, Baranyai Decsi
János. Chytraeusnak egy hozzá írott levele maradt így ránk, a második levélben már a witten-
bergi magyar coetus két másik diákjával együtt szólítja meg őt a rostocki professzor.

A továbbiakban a két levél szövegét közlöm, amelyek újabb adalékok a wittenbergi magyar
coetus, mint egyfajta előakadémia és tudós társaság történetéhez.17 Bizonyítékot adnak arra,
mennyire része volt a korszakban Európa szellemi életének Magyarország is, s ugyanakkor jel-
zik, hogy a felekezeti ortodoxiák és a protestáns egyházak közötti éles hitviták korában is le-
hetséges volt a különböző vallású értelmiségiek barátsága.

Ioanni Decsio Ungaro

Jobbulást kíván a betegségből. Kéri elküldeni Báthory István lengyel király genealógiáját. Hogyan
rokona Báthorynak Bánffy Ferenc, s Bánffynak hogyan a Temesvárnál elesett Losonci István?
Milyen rokonságban állt Báthory András vajda Báthory Istvánnal, mivel tudomása szerint két
Báthory család van? Ha pontosabban megírja Decsi, hogy mit akar, szívesen ír könyvajánlást
Bánffy Farkasnak, mivel nagyon hálás a küldött pénzajándékért. Küldi Magyarország várainak
és birtokainak jegyzékét és Picco della Mirandola imádságait, amelyből a kisfia minden nap fel
szokott olvasni az asztalánál.

Filium Dei, Dominum et Servatorem nostrum Iesum Christum avnqrwvpwn swthpa ejpi xuron
hvdh eovntwn, a cuius genethliis, quae salutis nostrae exordium sunt, annum novum recens
exorsi sumus, ardentibus votis precor, út annum foelicem, tranquillum et salutarem tibi et toti
Ecclesiae ac Reipublicae Christianae tribuat, et nos omnes doceat, gubernet et servet. Hunc
ajlexivkakon oro, ut tibi etiam ac generoso Domino tuo,18 depulsis morborum, quibus vexari vos
hoc tempore indicas, molestiis, vires animi et corpori firmas ac vegetas tribuat et conservet.
Quod vero aliquam vobis dolorum levationem literis meis allatam esse, abundantia quandam
tuae erga me benevolentiae significas, optarim sane eam medendi vestrae invaletudini vim ac
efficacitatem infuisse, eoque maiore voluntate crebrius per litteras colloquerer. Stephani regis19

Genealogiam ab annis centum, si non altius deductam, et gradum cognationis, quo generosus
Comes tuus illi iunctus est, si, ut promittis, intra paucos menses mecum communicabis, be-
neficio me non vulgari afficies. Docebis etiam me, an Stephanus Losoncius, qui Temeswaro
praefuit, et anno 1552 a Turcis crudeliter, contra fidem datam trucidatus est, ex generosi Do-
mini tui familia ortum habuierit. Cumque in eadem historia, Andreae Bathorei Palatini men-
tio fiat, quaeso, ut me erudias, an et qua ratione Stephano Bathoreo cognatione iunctus fuerit.
Duas enim Bathoreorum familioas vigere audio, alteram de Somlio, quam recens Stephani
Bathorei virtus et felicitas illustravit: alteram nobiliorem de Bathor, quae in Bonfinio, regis
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Matthiae temporibus et alibi celebratur. Haec si ex te cognoscam, publicae etiam utilitati ami-
citia nostra et suzhvthsi" serviet. Nam quod scribis sperare te, alia aliqua occasione iudicium
nostrum publicum vos confecturos esse, quod et vestrae spei satisfaciat et illustri domino Co-
miti parenti20 non ingratum futurum sit: id si paulo expressius indicabis, an prosfwvvhsin ali-
quam expectetis, summa voluntate vobis gratificabor. Nam pro munere vestro Romano, et pat-
rio, aureo et argenteo in hac fortunae meae teuitate nulla ratione aliqua, quam voce et literis
bonitatem vestram celebrantibus, grati animi significationem ostendere possum. Itaque vo-
luntatem vestram diapphvdhn ostendes. Mitto catalogum arcium et praediorum Ungariae, cuius
inspectionem vobis non iniucundam fore confido. Addidi etiam Pici Mirandulae preces, pie et
erudite conceptas, ex quibus aliquot versus insigniores ad mensam mihi quotidie filiolus reci-
tat. Bene et feliciter vale. Rhodopoli, instantibus Genethliis Filii Dei ordientibus annum 1588.21

Johanni Czaholino,22 Johanni Deczio et Martini unio23 [!] Ungaris

Nem látta Johannes Frisiust, akivel a mieink legújabb győzelméről a törökök felett levelet küld-
tek a címzettek. Magát a, levelet április végén Dánián keresztül kapta meg, de már sokkal ko-
rábban megjött Prágából a szikszói csatáról kiadott képes beszámoló. Néhány hete betegen fek-
szik, de jóidulatukra ezzel a rövid diktált levéllel akar válaszolni, s mellékelten könyveket is küld.
Megírja, mennyiért lehet Hamburgból Angliába hajózni. Ha kérik, ajánlólevelet ad a királyi tit-
kárhoz.

Salutem dicit. Ornatissimi et optimi viri, amici colendi, sicut sumus in oculis, et pluvia in
messe, ita nuncius piger, his qui miserunt, et ad quos mittitur, molestus est, Johannem Fri-
sium, per quem de recenti tum victoria nostrorum adversus Turcas scripsistis, non vidi, ac li-
terae vestrae, superiore mense Aprili exeunte demum, ex Dania ad me pervenerunt; cum Si-
xense proelium, typis descriptum et pictum, multo ante Praga accepissem.24 Nihilominus vestra
erga me benevolentia et fide magnopere delector, et quanquam aliquot iam hebdomadas aeger
decumbo: tamen gratissimum mihi vestrum scribendi officium fuisse, brevi hoc epistolio, ad
vos exlecto pariter dictato, testari volui. Epistolae brevitatem libelli adiuncti compen-sabunt.
In Angliam traiiecentes, ex urbe Hamburga, duos Joachimicos pro navigio, solvere audio, et 50
Ioachimicis a frugali viatore, iter totum honeste confici posse arbitror. Dabo autem profec-
turo, si volet, ad Secretarium regium literas, per quem pluribus aliis innotescet. Bene valete. Die
Gothardi 1589.25
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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 jelennek meg,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 könnyen megismerhetjük 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, hanem Körmöcbányáról
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.17 A varsádiak közül ketten
kísérték a hosszú útra: Pozsonyig szekéren, onnan tovább Mijavára lovon mentek.18 Ekkor már
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. Ebben már nem
szolgálata, hanem távozása körülményeiről számolt be. Hesseni hívei közé reformátusok is ér-
keztek,22 akik arra kérték, hogy kovászos kenyérrel osszon nekik úrvacsorát. Iúkorában Kon-
rad Dieterich23 kátéjából24 azt tanulta, mindegy, hogy az úrvacsorai kenyér búzából, rozsból
vagy kovásszal készül.25 Megvizsgálta 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, hanem meggyőzni
őket tévedésükről, ő azonban a kátét idomította a rendkívüli helyzethez és nem fordítva.

Bertram esetében az a figyelemreméltó, 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 iú
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
Bertram majosi 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
Gyönkön működött,30 végül Pozsonyba távozott. Itt érte a Veszprém megyében letelepülő szlo-
vákok hívása, 1725-ben már Bakonycsernyén lelkészkedett,31 de a bakonytamásiak is mint pap-
jukról emlékeznek meg 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 figyelmünkre, az az, hogy meggondolatlan 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
Pfaff (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,37 márpedig a varsádi lelkész a teológiai közeledés
ingoványos talajára lépett! Semmi nyoma annak, hogy Schwartzwalder ismerte volna Pfaff ta-
nait, akinek ugyanekkor magyarországi hallgatói is voltak, pl. Konrad Leopold Tierunk és
Michael Weiß: egyikük varsádi, másikuk kismányoki utódja lett a következő években Schwartz-
waldernek. Weiß még emlékkönyvében is megőrizte a híres professzor keze vonását.38 A 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: Friedrich Wilhelm Beer (1691–1764) pozsonyi evangélikus rektor 1739-ben Johann
Arndt (1555–1621) Igaz kereszténységével szeretné a református atyafiakat 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 weitläuigkeit nicht aualte, so berichte Sie hiemit kürtz-
lich, wie daß mich der liebe Gott nach unterschiedlichen fatis allhier in Ungarn als meinem irr-
dischen vaterland zwar gezüchtiget, alldieweil ich nur nach meinem 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
meine mutter 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 fluch 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 dorff oder wüsten, welches vorzeiten auch zwar gebaut gewesen, aber durch den türcken
und andere völcker verwüstet worden und bis dato wüste gelegen ist. Dergleichen dörffer 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 auch mein 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 nahmen meiner 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 so möchte 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. 9.45 Ob gleich das papstthum wütet und jetzt am allermeisten tobet als sonsten
zu anderer zeit, so kan doch und will auch noch das kleine häufflein 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 werffen 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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Archiv der Franckeschen Stiungen Hauptabteilung C 562:3. Autográf. Megjelent: Csepregi:
Magyar pietizmus. 2000. 140–143. (nr. 37).

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 auff
meinen brieff und bitte antworten und etwas zu meiner armuth bey meiner armseeligen pfarre
an büchern oder sonsten etwas schicken wollen. Weil aber gedachter h. Eisenreich nicht wuste,
wo mein ort zu finden, 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 ich mich anjetzo befinde. Ich
bin von etlichen teutschen francken, die aus dem reich in Ungarn gezogen, ad pastoratum be-
ruffen 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 in meiner jugend Dieterici47 Catecheticam
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
vernuns 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 zum wenigsten, in Ungarn mit 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 die meisten
pfarrherren, absonderlich 2 in Preßburg.48 Dieses papsthum lies mich gleich gefangen neh-
men als einen neuen ketzer und muste in Fünff-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 scheiterhauffen verurtheilen, allein da ich die 50 prügeln erlitten, wurde ich darzu ins
exilium getrieben und befinde 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 brieff 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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die Noten der unbekannten Melodeyen Und dazu gehörige nützliche Register in sich haltend In gegenwärtiger be-
quemer Ordnung und Form samt einer Vorrede herausgegeben. Halle, 1704. Zweiter eil: Neues Geist-reiches Ge-
sang-Buch, auserlesene, so Alte als Neue, geistliche und liebliche Lieder… Halle, 1714. (Egy kötetben: Halle, 1741).

45 Mt 9,37–38, Lk 10,2.
46 Johann Rudolph Eisenreich: soproni származású bécsi kereskedő, 1703-tól kezdve a legfontosabb közve-

títő a Dunántúl és Halle között, fia, Johann Jacob 1712-től hallgatott jogot Halléban.
47 Konrad Dieterich (1575–1639) gießeni teológiaprofesszor (1605-től), ulmi szuperintendens (1614-től), so-

káig népszerű tankönyvek szerzője: Neue Deutsche Biographie 3,672.
48 Pozsonyban ekkor négy lelkész volt: Wodilay Márton, Johann Andreas Rabbacher, Bél Mátyás és Matt-

hias Marth.
49 Johann Heinrich Michaelis kiadása: Halle, 1720.
50 Heinrich Julius Elers (1667–1728): Francke munkatársa, a hallei árvaház könyvkereskedésének (1697-

től) és nyomdájának (1701-től) vezetője.
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„theologia pacifica” erdélyben
(Gardenius, Poiret, Köleséri)

Font ZSuZSA

A református Köleséri Sámuel (1663–1732) Szebenben 1709-ben megjelenteti Jacobus Garde-
nius eologica pacifica sive comparativa című művét.1 A kiadvány több szempontból is érde-
kes lehet a 18. század első felének kutatója számára.

Noha a mű és a Köleséri által írt kísérő szövegek forráskérdései korántsem tisztázottak, a sze-
beni kiadás ténye közelebb visz bennünket ahhoz a szellemi környezethez, melyben a kiadó
ekkor már több mint egy évtizede élt: az erdélyi szászok intellektuális elitjéhez.

Az egyetemi disputációk után ez Köleséri Sámuel vallási szövegeinek elsője, és a Zoványi és
Trausch által is említett Rationabilium hujus seculi dubitationum elenchus című kézirattal együtt
az indifferentizmus vádjának egyik forrása lehetett.2

A címadó munka addig háromszor jelent meg latinul: Discursus academicus de eologia
comparativa címmel Londonban 1699-ben, illetve Pierre Poiret (1646–1719) kiadásában Amsz-
terdamban 1702-ben és 1708-ban.3 Könyvtári katalógusok jeleznek még önálló latin kiadáso-
kat 1700-ból és 1702-ből is. Köleséri 1709-es edíciójában nincs utalás az általa használt kia-
dásra; könyvtárának jegyzéke nem tartalmazza Gardenius művét. Poiret-nak több munkája
megvolt bibliotékájában, köztük koraiak is, mint az Irenicum universale (1702), a Gardenius-
szöveget is közreadó gyűjteményes Poiret-kötetek azonban nem voltak (már?) könyvei között
a majd másfél évtizeddel halála után felvett leltár időpontjában, 1745-ben.4

Gardenius művének kiadásai közül nekem csak a Poiret-féle 1708-as kiadást volt módom
látni, a Bibliotheca Mysticorum selecta című kötetben. A Köleséri által közreadott főszöveg tel-
jesen megegyezik az ott közölttel, Kölesérinél viszont nem találjuk meg az Editor ad lectori sa-
lutem bevezetőt, mely az első kiadás kiadói előszava lehetett. Köleséri ugyanakkor terjedelmes
új előszót írt a műhöz, továbbá a végére egy szinopszist is elhelyezett a keresztény vallás lé-
nyegéről. Ezt latin nyelvű vers (Ad Jesum Aeternum Patris Verbum…), majd Kempis-citátum
és Poiret-idézet követi a Cogitationes rationales második, 1685-ös kiadásából. A francia filo-
zófusnak ezzel az első művével tovább bővül Köleséri Poiret-ismeretének köre,5 azzal a művel,
amely még karteziánus szellemben fogant ugyan, de a Descartes-tól való eltávolodás nyomait
is hordozza; a distanciát felerősítik az átdolgozott kiadások, illetve azok előszavai.

Marjolaine Chevallier a Gardenius-mű egyik legfontosabb forrásaként a kései Poiret min-
taképét, Antoinette Bourignont jelöli meg. A források, az esetleges ösztönző művek bizonyo-
san számosabbak ennél. A kis terjedelmű munka – a 12o kötetben két és fél ív – megértése cse-
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kély dogmatikai tudást kívánt, nem véletlen, hogy anyanyelvű fordításai is rövidesen elkészül-
tek: angolul 1700-ban, németül 1721-ben jelent meg. Ismereteink szerint a bevett vallások ol-
daláról megfogalmazott bírálatok sem soká várattak magukra, s ebben a német lutheránus
egyetemek professzorai jártak az élen.6 Nem lényegtelen és valószínű nem is véletlen, hogy er-
délyi disputáció is készült ellene, a kolozsvári jezsuitáknál 1735-ben Haller Pál Opusculum po-
lemicum. Adversus late, praesertim inter Politicos, et doctores Acatholicos grassantem sectam,
vulgo indifferentismum dictam, hujusque celebriores hoc seculo Defensores, Poiretum, Garde-
nium, et Puffendorfium…7

A eologica pacifica szerzője a skót teológus, James Garden (1647–1726). Családja aber-
deeni származású, az itteni egyetem hallgatója volt ő és fivére is. Itt lett magiszter, majd a teo-
lógia doktora, 1680-tól pedig a teológia professzora a King’s College-ban. Ebből az időből,
1681-ből ismerjük teológiai disputációjának téziseit De gratia efficacia címmel. 1697-ben par-
lamenti vizsgálóbizottság mentette fel állásából.8 Fivérével együtt a skót episzkopális egyház
hívei, emiatt többször szenvednek mellőztetést, őt egyetemi állásából, testvérét lelkészi hiva-
talából mentik fel. Ő egyébként az a George Garden (1649–1733) volt, aki mint a szigetországi
misztika, Pierre Poiret és Antoinette Bourignon (1616–1680) műveinek kiadója, népszerűsí-
tője ismert. James Gardent csak a Szebenben is kiadott művel jegyzi a lexikális irodalom, Jö-
cher a eologia pacifica sive contemplativa találó címelírással veszi fel a munkát lexikonába.
Munkásságának szigetországi hatásáról a legújabb filozófia-történeti összefoglalásokban alig ta-
lálunk említést.9 Életútját fivérével párhuzamosan tárgyalják, megjegyezve, hogy osztozott
annak sorsában és részben nézeteiben is (Anna királynő halála után a jakobita párthoz, a ka-
tolikus II. Jakab követőihez csatlakoztak), vonzalmában a misztikus teológia iránt; vele ellen-
tétben nem képviselt viszont doktrinális újítást.10

James Garden művének keletkezéséről is annyit lehet csak tudni, ami a különböző nyelvű
kiadások címlapjain is szerepel, hogy egy teológiai vitán elhangzott álláspontját foglalta írásba.
Elterjedését, kontinentális népszerűségét Poiret kiadásai biztosították.11 Poiret kiadói tette mel-
lett valójában az ő besorolása látszik igazán fontosnak, az, hogy misztikus válogatása élére he-
lyezi ezt a művet, azzal a megokolással, hogy a eologia comparativa nélkül lehetetlen a misz-
tikus teológiához eljutni, annak ez mintegy első állomását jelenti. Meglátásom szerint a mű
igen redukált módon mutatja Bourignon hatását, Poiret eszméinek is csak egy minimumával
van összhangban: a felekezeti különbségek következetes eliminálásában. Fivérétől, George-tól
eltérően James Garden munkássága (vagy legalább is a Köleséri által kiadott munkája) a szá-
zadvég Skóciájának zűrzavaros politikai, egyházpolitikai viszonyaihoz sem köthető közvetle-
nül. A eologia pacifica és szerzője nem tekinthető a skót bourignonizmus markáns képvise-
lőjének se, pedig ennek az áramlatnak erőteljes hatását már kortársak is kiemelték.12

A mű szebeni kiadója, Köleséri Sámuel az azonos nevű puritánus partiumi prédikátor fia,
teológiai tanulmányait Németalföldön végezte, majd a legszűkszavúbb lexikoncikkekben is fel-
jegyzett anekdota szerint, miután első prédikációja alatt eltévesztette a Miatyánkot, visszatért
tanulmányai színhelyére, és az orvostudomány doktoraként tért haza. Hivatali működését Sze-
benben kezdte, városi, majd katonaorvos volt. 1700-tól az erdélyi ércbányák felügyelője lett,
1715-től guberniumi titkár, majd 1727-től a szász náció részéről guberniumi tanácsos.13 Élete
végéig Szebenben találjuk, innen tartott kapcsolatot Nyugat-Európa tudósaival, tudós társasá-
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gaival. A korabeli tudományosság eredményeit közvetítette a román fejedelemségek felé is. A
század második évtizedétől fennmaradt levelezése jól dokumentálja a nyugati tudományos
világ érdeklődésére is számot tartó természettudományos és filozófiai műveltségét.14 Közve-
títő szerepéről, külföldi – elsősorban orvosokkal, világi tudósokkal fenntartott – kapcsolatairól
rendelkezünk már lényeges információkkal. Nem történt azonban kísérlet az erdélyi szász ér-
telmiségi világban betöltött helyének bemutatására. Feltűnő pedig a törekvések párhuzamos-
sága, amit bizonyosan nem lehet véletlennek tekinteni. Abban az időben, amikor a szebeni
polgármester (később a szászok gróa), a szintén orvosnak tanult Andreas Teutsch (1669–1730)
felveszi a kapcsolatot a hallei pietizmus vezérével, August Hermann Franckéval, rövidesen Kö-
leséri mostohafia (a gyermek feltehetően szász feleségének, Asnatha Medernek első házassá-
gából való fia) is megjelenik a hallei paedagogium regiumban.15 A fiút 1709-ben szívélyesen
ajánlja Francke figyelmébe mind Teutsch, mind pedig az ekkor Bécsben tartózkodó Johann
Hossmann von Rothenfels.16 A fenti szász világiak által Szebenbe hívott pietista tanár, Chris-
toph Voigt pedig mint törekvéseit értő patrónustól vesz búcsút Köleséritől 1713-ban.17 A sze-
mélyes kapcsolatok is elég egyértelműen szólnak amellett, hogy ezidőben Köleséri is valami-
lyen fokon megismerkedett a német pietizmus eszméivel. Esetünkben azonban tájékozódásá-
nak egy másik irányára érdemes figyelmünket fordítani: bizonyos, hogy 1708-9 táján mindkét
szebeni férfiú, Andreas Teutsch és Köleséri Sámuel filozófiai-teológiai gondolatvilágát a kar-
teziánizmustól a misztika felé forduló Pierre Poiret határozta meg. Teutsch a De vera methodo
inveniendi című Poiret-művet adta ki önálló kommentárral Szebenben 1708-ban.18 A Garde-
nius-szöveg kiadásához ez időben is közel esik, ami megerősíthet bennünket abban a feltevés-
ben, hogy a két művelt, igényes orvos-író – bár egyikük tiszántúli származású magyar refor-
mátus, a másik helybéli szász lutheránus volt – figyelt és hatott egymásra.

Köleséri Poiret-ismeretét Németalföldről származtathatjuk. 1680–81-es disputációi: Contra
atheos, De lumine stb. a karteziánus, de Spinozát is nagyra becsülő Burcher de Volder leideni
professzor vezetésével készültek.19 Hallei kapcsolatai esetében feltételezhetjük a szebeni világi
értelmiség – orvosok, hivatalnokok, főképpen Andreas Teutsch – közvetítő szerepét. Előfor-
dulhat, hogy a 18. század első évtizedében a kiadványokkal is demonstrált szellemi orientáci-
óban a hat évvel idősebb és jóval korábban végzett Kölesérié volt az irányító szerep. A két ve-
zető szebeni személyiség korai ismeretségét bizonyítaná Andreas Teutsch 1693-as utrechti or-
vosi disszertációjának szebeni példányán található kéziratos ajánlása. Sajnos ez datálatlan, de
nincs különösebb okunk kései voltát feltételezni.20

* * *

A mű szerzőjére, kiadójára, a megjelenési körülményekre való legfontosabb adatok vázolása
után az alábbiakban ismertetjük Gardenius munkáját.
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eologia Pacifica sive comparativa, Religionis Christianae Essentialia ab
Accessoriis, necessaria a minus necessariis discernens21

prooemium

A keresztény vallásokban (omnes religiones Christianae) közös, hogy mind isteni kinyilat-
koztatás következményei (revelatae et praescriptae). A vallások összehasonlításából kiderül
bizonyos parancsok fontossága, mások mellékes volta. A kereszténység romlása jórészt ennek
az összehasonlító, másképpen abszolút teológiai ismeretnek (cognitio theologica absoluta seu
comparativa) a nem tudásából eredt. A megromlott kereszténységben megmutatkozó bűnök
egyébként súlyosabbak, mint a tévedések. Az összehasonlító teológia haszna nemcsak az egyes
ember élete és erkölcse, hanem a közösség szempontjából is fontos.

Sectio prima
A vallás lényege (essentia religionis) az az egyetlen követelmény, hogy az ember az Istent sze-
resse. Az Isten a teremtésért, azért, hogy az embert és az embernek alávetett materiális világot
létrehozta, nem vár mást, csupán szeretetet. A jó és rossz tudásának fájától azért tiltotta el az
embert, mert érzékelte benne a teremtett dolgok iránti szeretetet, s inteni és figyelmeztetni
akarta arra, hogy ő is alávetett. Amikor az ember a szabadsággal visszaélt, elvesztette Isten sze-
retetét, és Isten a vele kötött szövetséget megszakította.

Az bűnös embert Isten meg akarja újítani. Ahogy a bűntelenség állapotában, úgy a meg-
újulást kívánó állapotban is (in statu vero naturae humanae lapsae ac reparandae) a vallás leg-
főbb célja az Isten iránti szeretet; a keresztény vallás többi része, az út és az eszközök ennek van-
nak alárendelve.

Sectio secunda
Az ember megújulásra önmagában nem képes, csak az Istentől kapott kegyelemmel és irga-
lommal. Irgalmának közvetítője (salutis medium) Krisztus, akinek szeretettel és köszönettel
(amor et gratitudo) tartozunk.

Megromlott természetünknek állandó ellenségei kell legyünk, vissza kell szorítani, bűnein-
ket megbánni, magunkat és a világot megtagadni, a keresztet felvenni, és levetni az ó embert
(poenitentia, sui ipsius anegatio, mundi renuntiatio, carnis crucifixo, crucis gestatio, veteris
hominis expoliatio). Hagyni kell Isten közvetlen jelenlétét hatni. Mivel az emberi természet
megromlott, a vallás e követelményei csak isteni kegyelemmel érhetők el.

A Szentlélek hangjának meghallása csendes, nyugodt lelket kíván, csak az újjászületett
ember (homo irregenitus) képes meghallani, ezért külső eszközöket is segítségül kell hívni.
Azért küldte Isten a prófétákat, hogy nevében intsék az embereket. A következő fokozat volt,
hogy Krisztust (Unigenitus Dei filius), emberi testtel és gyengeségekkel, de bűnök nélkül, az

PIETIZMUS

���



emberek közé küldte, hogy az üdvösségre vágyóknak életével és szenvedésével látható példát
mutasson arra, hogy a keresztényi élet Isten kegyelmével nem elérhetetlen.

A vallás minden tanítását, Krisztus szavait és tetteit, a próféták és az apostolok kinyilatkoz-
tatását tartalmazza a Biblia.

Az Isten szeretetére visszatérni – ez a legfőbb parancs. Sokan nem ismerik, vagy nem ké-
pesek a Szentírásban foglalt parancsokat követni. Erre való a pásztor: tanítani, inteni, büntetni,
vigasztalni. Azért alapíttattak keresztény gyülekezetek (ecclesiae), hogy a közjót előmozdítsák,
egymásnak segédkezet nyújtsanak. Ezek rendjére ügyelni, ezek közösségét, köztük a békét
fenntartani jött létre az egyház kormányzata (regimen ecclesiasticum).

E láncolat ismeretében mindenki el tudja dönteni, hogy mi a cél és mik az eszközök.
Ha az ember szívében az Isten iránti szeretet tökéletes – ami a vallás legfőbb parancsa –

nincs többé szükség az eszközökre: szentségek, lelkész, gyülekezet (ecclesia), Szentírás nem
kellenek többé. Mint ahogy az építőmester is eldobja az állványzatot, ha kész az épület.

Az eszközöknek is van azonban hierarchiája:
1. egyesek szükségesek, bizonyosak és csalhatatlanok (necessaria, certa et infallibilia),
2. mások szükségesek ugyan, de nem bizonyosak és csalhatatlanok,
3. megint mások sem nem bizonyosak, sem nem csalhatatlanok és nem is szükségesek.
Ezekhez a következők tartoznak:
1. A Krisztusban való hit, a bűnbánat, a megromlott természet (ó ember) megölése, a világról

való lemondás (fides in Christum mediatorem, poenitentia, naturae corruptae seu veteris ho-
minis mortificatio, mundi… abrenunciacio),

2. a Szentírás (Szent Ágoston nyomán a korai kereszténység remetéit hozza példának),
3. prédikátorok, vallási-egyházi közösségek, szentségek, nyilvános istentisztelet, egyházfe-

gyelem (pastores, societates religiosae seu ecclesiae, sacramenta, cultus religiosus publicus,
disciplina seu politia Ecclesiastica); ezek ugyan Istentől az emberek ébresztésére adottak, de az
üdvözüléshez nem föltétlenül szükségesek.

Sectio tertia
Az összehasonlító teológia fő tételeit és hasznát tárgyalja itt.
Isten törvényei a szeretetéből következnek, s az üdvösségre kiválasztottak kemény szabályok-
kal, bűnbánattal, maguk és a világ megtagadásával juthatnak el azok megismeréséhez. A ke-
gyelem gyarapodik a jámborok számára, aszerint, ahogy a biztosított szabad akaratot hasz-
nálják, de a tökéletességre csak a jó gyakorlása által jutnak (ugyanígy válnak az istentelenek
végképpen megátalkodottá).

A vallásban azok a dolgok, amelyeket oly nagyra tartanak: ortodoxia, helyes ítélet, hit (rerum
divinarum cognitio, sive orthodoxia, fides) a vallásüldözés elviselése – az üdvösség szem-
pontjából haszontalanok. Csalatkoznak azok, akik úgy képzelik, különös jelentősége van annak,
hogy a keresztények azon csoportjához (coetus) tartoznak, akik a Szentírás hallgatásában, ol-
vasásában, könyörgésben, úrvacsora vételben serények. Ez kevés, súlytalan, ha megromlott
természetük ellen nem harcolnak, a világot és magukat nem tagadják meg.
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A vallás alapelvei az első nemben levőkből állnak; ha az Írásból ezek megismerhetők, az bi-
zonyos és csalhatatlan zsinórmérték.

Hasonlóképpen kell a tévedéseket is megítélni, változatait megkülönböztetni (errores dam-
nabiles, seu perniciosos, periculosos, et innoxios). A keresztény vallás olyan híd, amely a sira-
lom völgyén át ível, s a fény és a béke országába juthatunk rajta. Az alapelvek a híd pillérei, meg-
sértésük az égbe vezető utat teszi lehetetlenné (pl. akik tagadják, hogy a gonoszok feltámadnak,
és azt mondják, lelkük a semmibe jut). Vannak azonban ártalmatlan tévedések is.

Szabad, sőt kell azt az egyházat, vallást (coetus et societates christianorum, quas ecclesias ap-
pellamus) elhagyni, amelyik nem segít az üdvösséghez; vagy amelyik a megromlott termé-
szetnek hízeleg tanaival; vagy a világi élet káros példáival riaszt; vagy ahol a gyülekezet joga
méltatlan feltételekhez kötött. De tűrni kell, ha nagy vétke nincs, és nagy sérelem nélkül el nem
hagyható.

Az egyházi elöljáróknak (ecclesiarum gubernacula) tekintélyüket, hatalmukat nem szabad
rombolásra, csak építésre, a keresztények javára használni. Senkit sem szabad lelkiismerete
ellen valamely külső egyházba kényszeríteni, amivel szemben áll a szenteknek az a belső vagy
lelki egyháza, amit Krisztus a szentek láthatatlan egyházaként (sanctorum, id est invisibilis
ecclesia) méltatott.

A vallásban külső kényszert nem szabad alkalmazni (pénzbüntetés, száműzetés, bebörtönzés).
Az egyházkormányzat (regimen ecclesiasticum) sem nem szükséges, sem nem csalhatatlan

eszköz az isteni szeretet elérésére. Ezek különbözősége gyűlöletet, ellenségeskedést ébreszt,
pedig tanácsosabb volna egymás elviselésére, békére buzdítani, és hagyni, hogy a másik tetszése
szerint ítéljen, beszéljen, cselekedjen a mások kára és a kötelező szeretet sérelme nélkül.

Conclusio
Nem jut el az üdvösséghez az, aki a vallás minden előírását egyformán fontosnak tartja, a pa-
rancsokat nem vonatkoztatja egymásra. Úgy jár, mint a szántóvető, aki minden igyekezetét a
szántásra, vetésre, gyomlálásra összpontosítja, de nem figyel ezek rendjére és az időre. Az ilyen
nem fog eljutni az aratáshoz, ahogy amaz a kegyes élet gyümölcsét, az újjászületést nem fogja
élvezni. Sokan vannak, akik az isteni autoritásról szólnak, de nem beszélnek a végső célról.

Mások a vallás könnyű, apró tételeit a nagyok és fontosak elé helyezik. A legtöbben vétke-
sek abban, hogy az igaz hitről (recta fides) és szükségtelen dolgokról értekeznek: a keresztény
szekták (christianorum sectae) különbözőségéről, az istentisztelet külsődleges rendjéről, kü-
lönböző egyházkormányzati formákról, egyházfegyelemről szólnak az élet szentsége helyett; or-
todoxiáról, a szertartás tisztaságáról az alázat és a szeretet helyett. Magukhoz ölelik a külsőd-
leges dolgokról hasonlóan gondolkodókat, függetlenül attól, hogy azok milyen életet élnek.
Mindenkit a saját szektájukba (propria secta) vezetnének, ahelyett hogy Krisztus gyermekei
közé irányítanák őket. A velük nem egy hiten lévőkkel szemben haraggal viseltetnek; az ilyen
világias, ádáz alapelvek (prava quaedam principia practica) a keresztények minden társaságá-
ban (omnes societates Christianorum) uralkodnak.

Hasonlóképpen hibáznak azok, akik a keresztény vallás fő erényeit megvetik, helyette az
eszközökhöz ragaszkodnak. Ilyenek többek között: a Szentírás olvasása, az arról való elmélke-
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dés, a prédikáció, a szentségek (verbi divini lectio, meditatio, conciones, sacramenta) és ha-
sonlók, amik igen könnyű eszközök, és nem terjednek ki a világ megvetésére, a testi ember
megölésére, az Isten és felebarátaink iránti szeretetre. Úgy járnak, mint a hosszú útra induló,
aki minden eszközt, lovat, kocsit, kísérőt beszerez, csak a házból nem lép ki.

Akik tehát a vallás szolgálatában álló eszközöket felettébb becsülik, olyanok, mint aki a to-
ronyba létra és lépcső nélkül akar feljutni, fel akar repülni. Általános hiba a keresztények kö-
zött, hogy a belső erényeket: bűnbánat, a világ megvetése, charitas stb. jócselekedetek nélkül
(absque bonis operibus externis), csak gondolatban akarják elérni. Nem kevésbé hibásak azok
is, akik minduntalan a Szentlélek benső kinyilatkoztatásáról, Istennel való egyesülésről, lelki
örömökről, a szív jutalmáról és vigaszáról fecsegnek, azzal kérkednek.

Aki tehát az összehasonlító teológiát megértette, belátja, hogy az vezet az Isten szeretetéhez.
A keresztény erények csak szolgálók, melyek segítségével a világ és magunk megvetésére, Isten
és felebarátaink szeretetére felgyújttatunk. Az étel, ital szükséges az élethez, de meghatározott
időt kell csak ráfordítanunk, így a Szentírás olvasásában, prédikáció-hallgatásban is mértéket
kell tartani.

Nem kell azonban megvetni ezeket az eszközöket. Nem kell külön szeretni vagy gyűlölni a
vallások különböző formáit, ha azok önmagukban sem jók, sem rosszak, hanem a jó cél érde-
kében használni kell őket.

Az üdvösséghez kevés igazság tudása szükséges (veritates, ad salutem cognitu necessarias,
paucas esse agnoscit). Nem kell ezekről vitatkozni, az emberek figyelmét elvonni a kegyesség-
től, gyűlöletet, ellenségeskedést, meghasonlást, üldözést provokálni. A fontos hittételek alap-
ján közösséget kell keresni másokkal. Óvakodni kell azonban – a tan és a kultusz közösségé-
től függetlenül is – az istentelenektől és a világhoz fordulóktól (impii et mundanos).

* * *

Jacobus Gardenius munkája tehát a vallás lényegének, az ember egyetlen kötelességének az Is-
tennel szembeni szeretetet látja. Ebből az alapállásból minősiti adiaphorának az egyházakat, az
egyháziakat, a szertartásokat. Köleséri előszava ugyanebben a szellemben szól a keresztények
közötti megbékélés szükségességéről.

Alapos vizsgálatot érdemelnek még a nagyszebeni kiadványban azok a szövegek, amelyek-
ről feltételezhetjük, hogy a kiadó önálló szerzeményei. Ezek közül a Praefatio különösen fon-
tos. A Synopsis esetében Poiret említett Bibliotheca mysticorum selecta című gyűjteményéhez
írt előszavának a gondolatai, úgy tűnik, igen erőteljesen befolyásolták Kölesérit, anélkül per-
sze, hogy ő a misztikus szót leírta volna, anélkül, hogy a keresztény vallás lényegét a misztikus
teológiával azonosította volna (láttuk különben, hogy maga Gardenius is elhatárolódik a misz-
tikus megvilágosodással való kérkedéstől). A eologia pacifica szikár szövege Poiret antoló-
giájának sajátos darabja már azzal is, hogy egyértelműen az intézményes vallás szférájának
szűkítésére összpontosít.

Nemzetközi filozófiai-történeti összefoglalások a Poiret-hatással kapcsolatban említik csak
Köleséri Sámuelt a szász Andreas Teutsch és a református Apáti Miklós mellett.22 Poiret-kiad-
ványok erdélyi ismeretének, kiadásának bibliográfiai nyugtázásán azonban alig mennek túl.
Filozófiatörténészek, teológusok együttmunkálkodásával megoldásra vár Poiret vagy inkább
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Gardenius recepciójának a beillesztése az erdélyi orvos-filozófus pályaképébe, gondolati rend-
szerébe.23
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pozsonyi projektum Arndt-művek fordítására
és kiadására ����–��-ben
keSerű Bálint

Az alábbi kísérlet címe egy – Kelet-Közép-Európában, a harmincéves háború kellős közepén
kibontakozott – monumentális vállalkozásra utal, amiről meglehetősen részletes és megbíz-
ható ismereteink vannak. Így még napra is pontosan tudható, hogy mikor indult el útjára a Jo-
hann Arndt összes kegyességi munkájának átjavítására és újrakiadására irányuló terv; s az is,
hogy honnan, kiknek, milyen intenciói szerint; sőt az indulás anyagi kondíciói is ismertek.
Melchior Beringer von Königshofen udvari tanácsos, a császár volt udvari hadiszámvevője
(kaiserlicher Hofrat und gewesener Horiegszahlmeister) otthonában, Pozsonyban 1641. május
24-én kelt levelében az ekkor Bécsben lakó Johann Permeier Austriacus számára ad megbízást
a feladat előkészületeinek megszervezésére és a végrehajtásra. Utasítások vannak itt minden
részletről: mely művek, milyen sorrendben vevődjenek munkába, s hol, milyen képek készül-
jenek, milyen előszavak, mely nyomdák jöhetnek szóba, s milyen alternatívái lehetnek majd a
terjesztésnek.

A terv menet közben jelentősen bővült: így néhány hónappal később – tucatnyi levél ta-
núsága szerint – már több Arndt-mű több nyelvre való lefordítását is kezdeményezték, majd
elkezdték. Idő múltával a projektum fantasztikus méreteket ölt: Európa országainak többsége,
legalább hat nyelv kiváló ismerői, uralkodók, tudósok, lelkészek, nyomdászok bekapcsolását
nem csak tervezik, hanem – elképesztő arányú marketing- és propagandamunkával – meg is
kezdik. A tervezett és jórészt megkezdett munkálatok végig vitele, befejezése viszont óriási ne-
hézségekbe, akadályokba ütközött, ami tulajdonképpen magától értetődik, ha meggondoljuk,
hogy a vállalkozás gócpontjai – a már említett Pozsony és két magyarországi udvar mellett –
olyan német centrumok voltak, Boroszlótól Majna-Frankfurtig, amelyeket többször igencsak
megviselt a nagy háború addig csaknem negyedszázadon át, s a közlekedés-postálkodás útvo-
nalai éppen akkoriban is hadszíntereken át vezettek. Szinte magától értetődik, hogy a tervek-
nek csak egy töredéke valósulhatott meg.

A helyzet igen hamar világossá válik a munkában résztvevők számára is, de ők nem le-
mondóan, vagy az elvégezhető minimumot racionálisan meghatározva és megszervezve rea-
gálnak. A vállalkozás fölemelő volta, meg az első részsikerek – még a technikaiak is – lelkesí-
tik őket; legtöbbjük amúgy is megszállott rajongó; lemondás vagy értelmes redukció helyett
tehát az addiginál is kolosszálisabb terveket kovácsolnak. A nyughatatlan fődiszpécser, Per-
meier élenjár ebben, és az utolsó hónapokban sok zavart okoz szaporodó személyes összeüt-
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közéseivel, meg azzal, hogy a többé-kevésbé közös plánumokat megtetézi saját szakállára vál-
lalt, már-már abnormálisan megalomániás ötleteivel, kezdeményezéseivel. Az így kialakuló
káosz végül sokak fölháborodásához és kilépéséhez vezet, s az egész vállalkozás zátonyra fut
1644 őszére, amikor a két fő kezdeményező, Beringer és Permeier is eltűnik a szemünk elől
(egyikük halála ideje sem ismert ma).

Mi a mérlege a projektum részleges megvalósulásának? Mai ismereteink alapján – idő-
rendben sorolva – a következőkről lehet számot adni.

1. Több hiteles híradás szól arról, hogy készülőben van egy magyar és egy – szlovák olva-
sóknak szánt – cseh fordítás; de azt sem tudjuk, hogy a Wahres Christentumról, s ha igen, annak
teljes szövegéről-e; bizonyosnak vehető, hogy egyiket sem nyomtatták ki, s a kéziratok sem
maradtak ránk, vagy kerültek eddig elő. (A magyar fordításról alább részletesen szólunk.)

2. Kevés példányban fönnmaradt – egy Frankfurtban, „1642-ben és 1643-ban[!]” megje-
lent kis kötetben – az újabb Permeier-korrespondencia reprezentatív része: főleg uralkodóknak
és egyetemi embereknek írt, s több esetben a félkész Arndt-Postilla-nyomtatvány próbaívei kí-
séretében megküldött, támogatást kérő, fordítást javasló levelek. Az összeurópai propaganda
és a túlméretezett tervkovácsolás főleg ebben a kiadványban érhető tetten; másfél esztendő
eseményeit idézik föl mellékletként a szerkesztőhöz érkezett s kronologikusan elrendezett po-
litikai röpiratok, főleg az angol dráma friss dokumentumai, újságlapjai.1

3. Rengeteg vesződség árán elvégezték Arndt foliopostillája két vaskos kötetének szöveg-
gondozását, korrektúrával s a latin szövegek, idézetek német fordításával; aktuális mellékle-
tekkel és gazdag képanyaggal ellátva kinyomtatták Majna-Frankfurtban, Meriannál.2 Az anyag
krúdában, hordókba csomagolva jutott le a Dunán – illegálisan – Pozsonyba; ott kötötték be a
példányok többségét, s különös gondot okozott a terjesztés, a szétküldés, főleg katolikus or-
szágokba, hitüket jórészt titokban megőrző protestánsoknak, köztük a két Duna menti Auszt-
ria olyan urainak s főleg úrnőinek, akik kezdettől jótevői voltak a vállalkozásnak (ebben a ké-
nyes műveletben Bécsből Permeier öccse, Sigmund volt a pozsonyiak segítőtársa). – Csak ennyi
az, ami elvégződött.

4. Rendelkezésünkre áll azonban három év és három hónap sikeres, illetve félbe maradt
vagy kudarcba fulladt erőfeszítéseinek példátlanul részletes krónikája is: a ki nem nyomtatott
levelezés, ami éppen az 1641–44 közti időből különösen gazdagon – bizonyosan a grafomán
és szorgos levelező Johann Permeier gyűjtésében, talán nagy részben általa is rendezve – ma-
radt ránk; nem a gyűjtő szokása szerint, az ő átírásában, hanem autográf lapokon. Ez nehezíti
az olvasást és földolgozást, viszont fokozza a megbízhatóságot; annak révén pedig, hogy egy-
egy munkafázisról, nem egy konfliktusról több levélíró gyakran eltérő interpretációját kapjuk
– igen hiteles képet nyerhetünk sok részletről.

Az eddig vázlatosan elmondottakból is világos, hogy olyan – sok mozzanat tekintetében
kalandregénybe illő – „történetről” van szó, aminek elfogadható értékelésére néhány doku-
mentum ismeretében aligha lehet vállalkozni. A tévedés kockázatát csak növeli, hogy a fő kró-
nikás és a ránk maradt anyag többségének összeállítója hírhedt nagyotmondó. Az 1629–1638
közti évtizedből is sokat tudunk Johann Permeierről, s akkor nemcsak az utókort, hanem leg-
szűkebb baráti körét – talán önmagát is – becsapta a maga titkos társasága, a Societas regalis
Jesu Christi megalakításáról és működéséről szőtt meséivel. (Tulajdonképpen azok voltak e
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szövetség tagjai, akikkel a vezér tudatta, hogy van ilyen szövetség; azok akkor is, ha válaszuk-
ban bolondságnak minősítették a szervezkedést; s a legbájosabb, hogy a „szövetség” „hivata-
los” dokumentumgyüjteményébe – Acta Regni Christi – az ilyen válaszlevelek is bekerültek…)3

Nagyon indokolt tehát az óvatosság. Tény azonban az is, hogy Permeier idő múltával sokat
változott (már a harmincas évek vége felé se használta a korábbi „világ-vezérigazgató” – Welt-
generaldirektor – címet), s késői leveleinek tényközléseit oktalanság volna figyelmen kívül
hagyni, sőt komolyan kell venni, különösen, amikor módunk van összevetni azzal, ahogyan
ugyanarról az ügyről az autográf levelezés darabjainak más-más írói tudósítanak, nyilatkoznak.

Éppen az indokolt óvatosság vezetett oda, hogy a források földolgozására fél évtizeddel ez-
előtt vállalkozott szegedi munkaközösség tagjai csak kisebb részletekről adtak eddig elő vagy
publikáltak.4 Inkább arra törekedtünk, hogy belátható időn belül készüljön el a nagy kéziratos
(autográf és másolt), meg a kisebb kiadott levelezésgyűjtemény teljes anyagának átírása és –
jegyzetekkel – kritikai igényű sajtó alá rendezése. A legátfogóbb teljességet céloztuk azonban
meg, nemcsak az 1641 nyarán indult Arndt-vállalkozás dokumentálását: a három kódex egész
anyaga, s az 1629–44 közt e körtől származó szétszórt szövegek és akták földolgozását. Ez a
munka csak félig van még kész,5 a megjelent két prédikációskötet – egyenként ezer-ezer fólió!
– szövegének összehasonlító elemzése is várat még magára. Csak Fabiny Tibor születésnapja
indított arra, hogy az ő – meg barátai s emlékkönyvének olvasói – ítéletére bízzam azt, ami a
„teljes történet”6 evangélikus szempontból mégiscsak legfontosabb fejezetének tényeiről egy
közleménybe szorítható. Érdemlegesen, bár röviden így is csak a két főszereplőről, majd az
Arndt-kiadási kampány fő motívumairól próbálok kissé bővebben szólni, végül pedig a magyar
fordításról s közvetlen előzményeiről.

A két főszereplőről
A Pozsonyból indult Arndt-vállalkozás két meghatározó egyénisége közül a megbízottról és tá-
voli utazások során az előkészületek, a szedés, a nyomdai munkák s az elő- és utópropaganda
ügyintézőjéről, Johann Permeierről nem keveset tudunk, különösen ha figyelembe vesszük,
hogy szerzőként szinte egyáltalán nem bukkan elő bibliográfiákban, mert munkái – főleg röp-
iratok és fordítások – általában anonim jelentek meg, vagy álnéven. A kalandor Permeier ré-
góta érdekes figurának számított: láttuk, hogy már Gottfried Arnold nevezetes munkájának
függelékébe is fölvették „az igazság tanúi” közé. Századunkban főleg Will Erich Peuckert tette
ismertté a rózsakeresztesekről 1928-ban kiadott könyvében (ennek második kiadásában külön
fejezetet is szentel Permeier titkos társaságának).7 Sokkal értékesebbek és máig nélkülözhetet-
lenek eodor Wotschke – pontatlan idézetekben szintén bővelkedő – közleményei.8 A lexi-
kális és összefoglaló munkák sem mellőzik a nyughatatlan bécsi alakját.9 Újabban van Dül-
men tett nagyvonalú kísérletet Permeier valláspolitikai koncepciójának rekonstruálására, a
nagy háború kellős közepén már végképp elviselhetetlen vallási-egyházi állapotok radikális
reformjának, a császár vezette összeurópai zsinat utópiájának elemzésére; kár, hogy a dolgo-
zatában jelzett nagyobb földolgozásra nem került sor, s hogy ebben az első megközelítésben a
történet pozsonyi szála és az Arndt-akció teljesen háttérbe szorult.10 Már 1637–38-ban fontos
volt, s a bécsi-pozsonyi kör első számú aktív szövetségesének számított a sziléziai elvbarátok
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csoportja. Vezérük, Abraham von Franckenberg az Arndt-kiadás ügyében is lelkesen műkö-
dött közre. Ezért igen értékes hozzájárulás témánkhoz is a sziléziai író levelezésének négy évvel
ezelőtt megjelent korpusza.11 Nem véletlen, hogy a sziléziai művelődéstörténet szinte bármely
eseményének, fontos személyiségének bemutatása során lépten-nyomon találkozunk Permeier
személyével.12

Melchior Beringerről rendkívül keveset tudunk. A Permeier-levelezésben 1637/38 fordu-
lóján úgy bukkan föl, mint volt udvari hadiszámvevő, Pozsonyban lakozó udvari tanácsos.
Múltjáról csak annyi derül ki innen és más forrásokból, hogy távoli német földről került a mo-
narchia központjába, s 1624-ben magyar nemességet nyert.13 Nem lehetetlen, hogy magyar-
országi életével és itteni első éveivel kapcsolatban tesz említést később egykori török fogságá-
ról.14 1630-ból van még viszonylag korai adatunk, amikor a bécsi egyetem anyakönyvében, az
ősszel bejegyzettek első csoportjában, csupa komoly címeket, rangokat viselő udvari szemé-
lyiség, így jogi illetve teológiai doktorok között arany kezdőbetűvel ez áll: „Melchior Beringer
sac.caes. maj. administrator officinae aulicae bellicae”.15 Az 1637-től fogva sorjázó sok levelé-
ből és a neki írtakból arra lehet visszakövetkeztetni, hogy nem sokkal korábban konfliktusa
támadt az udvarban egy magyar határbejárással kapcsolatban (az elhangzott vádakat sérel-
mezi). Ebből gondolhatnánk arra, hogy kegyvesztettként, de vagyonát megőrizve vonulhatott
vissza Pozsonyba vagy közvetlen környékére, talán már korábban is ott volt birtokára. Elkép-
zelhető azonban, hogy békével távozott tisztjéből, hiszen udvari tanácsosi címét továbbra is
viseli, s távozását az a súlyos betegség is indokolhatta, amire mindvégig panaszkodik. A kor-
respondenciában is 1644-ig van róla csak említés, s ebben az esztendőben, Pozsonyban kelt
végrendelete is.16

Melchior Beringer végleges Pozsonyba telepedése minden bizonnyal összefüggött vallási
hovatartozásával, hiszen őt a bécsi udvar utolsó nem katolikus tisztségviselői közé számíthat-
juk. Igen lényeges mozzanat az is, hogy a pozsonyi német lutheránus gyülekezet nagy föltűnést
keltett megerősödésének ideje ez, amikor a templomépítés körül is ama híres/hírhedt döntés
születik Bécsben (arról, hogy építhetik, de a katolikus istenházánál vagy „bármely közönséges
háznál” nem lehet magasabb a tornya).17 S ezzel már eljutottunk oda, hogy Beringer az 1637-
tel kezdődő hét-nyolc esztendőben a négy lelkipásztort foglalkoztató gyülekezet18 bőkezű és
gondos fautorának mutatkozik elsősorban. Fontos viszont, hogy félreérthetetlen adatok van-
nak arra: volt valami igen határozott igénye a hivatalos lutheránus álláspontot meghaladó iro-
dalom és filozófia megismerésére és megismertetésére. A Sziléziából Pozsonyba továbbított
Böhme-kéziratok bizonyosan általa jutottak már 1638 nyarán a pozsonyi lelkészekhez, akik
„hasznosan meditálnak arról a bölcsességről, amihez ebből a friss forrásból jutottak”.19 Van
remény arra, hogy Beringerről az eddiginél többet tudjunk meg: származására, rokonaira az au-
tográf levelekben van utalás; bécsi hivatalviseléséről levéltári adatokat remélhetünk; késői mű-
ködéséről és az Arndt-vállalkozás finanszírozásának részleteiről bizonyosan többet lehet meg-
tudni bányavárosi érdekeltségei föltárása nyomán.
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Az Arndt-akció előzményeiről és motívumairól

Mind Beringer, mind Permeier foglalkozott könyvkiadással és irodalomterjesztéssel jóval 1641
májusa előtt is. Ennek során érdeklődésükben, a szerzők és munkák kiválasztásában nem fi-
gyelhető meg lényeges különbség, csak annyi, hogy Beringer szkeptikus volt a következetes
chiliasztákkal szemben, váradalmaikat – különösen a pontos dátumokhoz kötötteket – nem tar-
totta hihetőnek. Arndtról ő kevés fönnmaradt korai levelében nem emlékezik meg, Permeier
viszont szuperlativuszokban nyilatkozik róla, de mint valami távoli szentről, s nem Az igaz ke-
reszténység könyvei szerzőjéről. Arndt kegyességi munkáit nem találjuk a könyvküldemények
listáin vagy a beszerzendők közt. Ennek azért sem lehetett oka a fontosabb Arndt-művek nagy
terjedelme, mert legalább egy ízben fönntartással szól a halála után is oly sok vihart kavaró
íróról. Ez a megjegyzés sokatmondó, mert konkréten utal arra, hogy Permeier kortársát, a Ber-
lin közelében élő Joachim Betkét (1601–1663), illetve az ő frissen kiadott könyvét állítja szembe
a nagy előd eszméivel. Úgy tűnik, hogy a radikálisabb, egy „általános reformáció” eljövetelén
spekuláló és munkálkodó kortársak a Betke-mű, a Mensio christianismi kritikáját és program-
ját aktuálisabbnak tartották, mint a filozófiai megalapozottságú, korábbi kegyességi művek
mondanivalóját.20

Az 1641. május 24-i, Pozsonyban kelt Beringer-levél éppen az ilyen előzmények fényében
jelent fordulatot, s ahogyan Permeier Betkét Arndttal szemben, úgy Beringer Arndtot „aman-
nál is élesebben” nyilvánítja a háborúban annyit szenvedett egyszerű nép egyedül aktuális és
fontos szellemi táplálékának,21 sőt kifejezetten antidotumnak valami radikálisabbal szemben.
Mintha a címzett Permeiernek szólna az utalás „ama mostani új vélekedésekről, amelyek ha-
marosan a gyermeket is kiönthetik a fürdővízzel együtt… mert életükben túlságos nagy töké-
letességre törekednek”.22 Nehéz biztosan megállapítani, hogy milyen vélekedésekre, milyen
irodalomra gondol itt Beringer. Az viszont nem lehet kétséges, hogy valami egyoldalúan és
megfontolatlanul radikális nézetek hirdetőire. Hiszen a mondat elején úgy dicséri és ajánlja „a
megboldogult Arndt urat, mint jó vérmérsékletű valakit, aki prédikációiban és más írásaiban
középutat mutat”. (Néhány hónappal később ezeket a szavakat visszhangozza Permeier, ami-
kor „az Arndt-i kegyességi írások épületes és gyümölcsöző tartalmáról és a nyugalomhoz és
egységhez bennünket a legközelebbi úton elvezető kincsről” szól.) Utalhatunk itt Permeier Be-
ringernek címzett „ajánlására”, emlékeztető levelére a Postilla-kiadás élén, ami különösen ki-
emeli a most idézett levél fordulatot jelentő, kezdeményező szerepét.23

A század első negyedében írt és megjelent kegyességi művek korrigálásának, újrakiadásá-
nak és a fordítási kampánynak igen határozott koncepciója volt, amiről a legmarkánsabban a
kezdeményező és a munkát irányító, a financiális föltételeket biztosító-megszervező Beringer
interkonfesszionális programja tanúskodik. Ezt igen hamar megfogalmazza, kálvinista vi-
szonylatban az erdélyi fejedelem és az őt képviselő Bisterfeld, később a remélt katolikus támo-
gatók és olvasók érzékenységére figyelmeztetve. Egy humoros levélrészletben a munkában részt
vevők felekezeti hovatartozása és vallási nézetei közti egészen föltűnő különbségekre találunk
nyomatékos utalást, ami öngúnytól sem mentes, de a vallási békesség és együttműködés komoly
méltatásának is olvasható: „Egy fölső-magyarországi betegeskedő elkezdi, egy gyönge valetu-
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dinárius utazgat érte, sok gondot véve magára, egy weigeliánus vagy inkább ateista kinyomtatja,
egy kálvinista is részt vesz a munkában, egy svájci zwingliánus a rézmetszésben”.24

A magyar Arndt és előzményei
A készülő magyar Arndt-kiadásról föntebb egy biblikus cseh tolmácsolás mellett esett szó, s va-
lóban, a „sclavonische” változatot együtt emlegeti a levelezés a magyarral. A szlovákoknak
szánt munkára vonatkozó adatokat azonban már csak azért is külön kell majd megvizsgálni,
mert a Wahres Christentum cseh nyelven már igen korán olvasható volt.25 – Egyébként is a ma-
gyar fordítás az, aminek politikai, valláspolitikai és irodalmi előzményei egyaránt bemutatha-
tók közel fél évtizedre visszatekintve.

A politikaiak azzal függenek össze, hogy a királyi Magyarország fővárosában élő képviselő-
jüktől a bécsiek, de hamarosan a sziléziai sőt a brandenburgi elvrokonok is információkat vár-
nak a nevezetes, 1637-ben kezdődő magyar országgyűlés tárgyalásairól. Ehhez azért fűződtek
különösen erős remények, mert az új császár és király, III. Ferdinánd itt szembesült először
olyan protestáns követelésekkel, amiket a (magyar viszonylatban szintén először akcióegységre
lépett) lutheránus és kálvinista rendek világosan és taktikusan fogalmaztak meg.

Természetes, hogy ilyen magyar – de az egész térség szempontjából fontos – ügyekről tőle,
Beringertől olvashatunk először konkrétumokat a Permeier-levelezésben. Így 1638. február
16-án arról tudósít, hogy „a mi országgyűlésünk folytatódik. Félő, hogy őfensége húsvét előtt
nem jön vissza, aminek az evangélikusok a számukra legfőbb ügyben, a vallási pontokban,
kárát láthatják. … A nagyszombatiak és mások templomai ügyében az előző országgyűlés dön-
téseinél” kedvezőbbet kell kiküzdeni, mert „ha a resolutio és az országgyűlési végzések nem vál-
toznak, akkor a jövőben egyetlen templom vagy auditorium se épülhetne teljesen külön enge-
dély nélkül.” Az ilyen beszámolók hónapokon át ismétlődnek (a várakozások és a csalódások
pedig váltakoznak). Ez a korai levél is szól könyv- és röpiratküldeményekről, sőt egy olyan
tervről is, hogy „a Mensiót,26 ami most Götz27 úr kezében van, aligha lehet itt kinyomtatni,
mert a jezsuitáké itt a nyomdaüzem. Várni kell az országgyűlés szerencsés kimenetelére, akkor
egy ide közeli helyen megnyílik egy nyomda[!], s akkor majd megtörténhet” a Mensio ki-
nyomtatása. 28

Számunkra most az a fontos, hogy már ebben a korai levélben „a mi országgyűlésünk” tár-
gyalásairól, a politikai eseményekről való pozsonyi beszámoló milyen logikusan vált át a könyv-
kiadási tervek lehetőségeinek kitapogatására. Ettől már csak egy lépés annak fölismerése, amire
szintén csak a pozsonyi események hatására figyelhet föl az azokban benne élő „magyar”
nemes, Beringer, hogy a monarchia Lajtától keletre eső részében túlnyomóan nem német, né-
metül jórészt nem is tudó nemzetek élnek.29

Az 1630-as években az irodalomterjesztés ügye még elsősorban Permeiert érdekli, ezért
talán nem véletlen, hogy az akkor ezt a társaságot legjobban érdeklő friss spiritualista iroda-
lom (vagy inkább vallási publicisztika) föntebb már említett slágerével, a Betke-féle Mensióval
kapcsolatban ő javasolja, hogy „az [a Speculum fidei című rövid röpirattal együtt] megérdemli
[a német mellett] más nyelveken is az erősebb propagandát; le kell tehát fordítani, s a magya-
rok is legyenek anyanyelvüket illetően serények ebben”30.
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Valószínűleg igen hamar, az „Arndt felé fordulás” meghirdetése után merült föl újra a ma-
gyar nyelvre való átültetés gondolata. Pozsonyban 1642. március 13-23-i keltezésű levelében
Beringer már arról tudósít: „remélem, Bisterfeld úr a magyar és szláv nyelvre fordítás ügyében
az erdélyi fejedelemnél nem kevéssé fog működni.”31

A magyar fordításról fontos tudnunk, hogy 1642 őszén a pozsonyiak már aggódnak amiatt,
hogy a megjelenés nem vált-e ki majd retorziókat, s a Bayly-féle Praxis pietatis magyar kiadá-
sának kedvező fogadtatására hivatkozva mernek csak reménykedni a sikerben.32 (Egyéb ho-
mályos utalásokat erősít meg ez az adat arról, hogy a Wahres Christentumról vagy hasonló tár-
gyú rövidebb Arndt-írásról lehetett szó.) Később arról tudósítanak a pozsonyi levelek, hogy ha-
marosan küldik a kéziratokat Frankfurtba, Merian nyomdájába; Beringer már éppen elkészült
– a két magyarországi arisztokratának címzett – latin nyelvű ajánlásával (még habozik, hogy
az erdélyi fejedelemnek és két fiának is elküldje-e).33 A fordítások nyomdai előkészületeiről ez
az utolsó tudósítás; az Abtruck tartalmaz egyidejű, a magyar és a cseh Arndt-átültetésekkel,
mint készülő művekkel dicsekedő sorokat, amelyek elég nagy túlzással e nyelvterületeket kelet
és dél felé messzire terjedő, igen nagy térségnek jelzik, s utalnak „a magyar királyság rendjei
és városai támogatására”.34 Az utóbbi jelzés azért is érdemes a figyelmünkre, mert másutt szó
van a magyarországi segítség elapadásáról, amiből következik: ez lehetett a fő oka annak, hogy
a fordítások kinyomtatására nem került sor. Az átültetések azonban elkészülhettek (s ha igen,
akkor a magyar fél évszázaddal megelőzte a kéziratban maradt fordításrészleteket, s közel száz
évvel a teljes magyar Igaz keresztyénség megjelenését).

Szó van egy másik, kisebb terjedelmű Arndt-átültetés tervéről, szintén a protestáns Ma-
gyarország két legfontosabb nyelvére. Az iúság számára a Luther-féle kátét magyarázó Arndt-
mű rézmetszetekkel ékes újrakiadását javasolják: „hiszen mi kezdettől azon voltunk, hogy ezek
az igen hasznos, kegyességi könyvek mind [!] napvilágra jöjjenek, éspedig nemcsak a szerző
által használt eredeti nyelven, hanem a szükséges másokon is, részünkről elsősorban a magyar
és a »sclavon« [biblikus cseh] nyelven, amelyek messzire terjednek”.35

Summa summarum: a Duna-menti Arndt-recepció korai epizódja igencsak módosít a be-
fogadás kronológiáján, s fontosak a régiónk határain túlmutató következtetések; a pozsonyi
Arndt-projekt megindításának indoklása a recepció, sőt az életmű máig hevesen vitatott meg-
ítélését is befolyásolhatja, például úgy, hogy a fő kérdésben valami „harmadik válasz” sejlik
föl: Beringer érvelése nyomán a Pietätsbücher értékelhetők úgy, mint se nem ortodox (hiszen
következetesen kritikus), se nem eretnek írások, de még csak elhajlásra hajlók se (hiszen a szel-
lemük, a lényegük minden radikális túlzás antidotuma). Tehát: a Duna-medencén igencsak
túlmutató és vallásfilozófiai, elméleti szempontból sem érdektelen tanulságokat is hozhat a po-
zsonyi kezdeményezés meg a szerény részeredmény elemzése.

* * *

A fejtegetés rövid változatát szűk körben meghallgatta Fabiny Tibor. Voltak fönntartásai, kü-
lönösen a magyar fordítások iránt, amikről az előadó lelkesedésében azt szuggerálta, hogy azok
valószínűleg elkészültek. Ebben az emlékkönyvbe szánt írásban az ő érveit is fölhasználva igye-
keztem óvatosan és pontosan fogalmazni. Az utóbbi évtizedben megjelent egy hollandiai kö-

PIETIZMUS

���



tetben wolfenbütteli előadásom,36 s újabb lexikoncikk Permeierről,37 magyarul pedig fontos
összefoglalás készült a tárgyról: Viskolcz Noémi könyvének V. fejezete.38

(A Viskolcz-könyv fő címét nem tartom szerencsésnek, de csak azért nem, mert magyar ol-
vasók számára ismeretlen a lutheri reformáció lutheránus reformációinak az a sorozata, ami
pedig folyamatosan jellemző a német gondolkodásra, irodalomra és vallási életre egy évszá-
zadon át: sikertelen kísérletek a speneri Pia desideria megjelenéséig. A könyvnek az evangéli-
kus egyház megújítására utaló alcíme világossá teszi, hogy itt erről van szó. A legfontosabb új-
donság pedig, hogy a szerző nemcsak a Libri fanatici című fejezetben és a függelékben, hanem
mindvégig sorolja azokat a könyveket, disputákat, röpiratokat, amik egy Alsted, egy Joachim
Betke, egy Jacob Böhme esetében a korszak filozófiai irodalmának is a javához tartoznak, s tu-
catjával a kiáltványnak szánt radikális írásokat. A lutheránus pietizmus előtörténetének ezek
szerves részei, jellemző, hogy a hivatalos egyház a 17. században és később is az ilyen irodal-
mat rendkívül élesen elítélte.39 Német földön ez a filozófia és publicisztika mélyen áthatotta az
irodalmat s a késői német irodalmi tudatot is.40 Protestáns egyháztörténészek reakciójára vár
annak a megítélése, hogy mi a jelentősége a spiritualista irodalom ilyen intenzív megjelenésé-
nek a magyar írástudók olvasmányai közt.)

JegyZetek
1 Abtruck Vnterschiedlicher Sendschreiben vnd Exträct/ dardurch inbegriffnen der Augspurgischen Confession

zugethanen Königreichen/ Chur- vnnd Fürstenthumben/ sampt andern Ständen/ Stätten und deren Ministerien
im Christnahmigen Europa… in specie die Mit-Propagirung seines zu Eingang dieses Seculi…in Teutschland er-
weckten hochwerthen Vorzeugens, Weyland dess Ehrwürdigen und Wohlgelehrten Herrn Johann Arndts… hin-
terlassner… geistreichen Pietet-Schrien… jedes Orts und Stand gebürha insinuiert und recommendiret wor-
den. Auss Franckfurt am Mayn/ In den Jahren Christi/ 1642. vnd 1643. (A továbbiakban: Abtruck.) – Nem zár-
hatjuk ki, hogy az első, 1646-ban megjelent angol Wahres Christentum-átültetés a pozsonyi kör Permeier által
továbbított intenciója nyomán készült el. Erre azért gondolhatunk, mert az egész levélkiadványban a külföld-
ről érkezett egyetlen válaszlevél Samuel Hartlib nyilatkozata arról, hogy ő nagyra becsüli a német kegyességi
irodalmat, Johann Gerhardot is ismeri, és tenni fog azért, hogy a javasolt fordítás elkészüljön.

2 Postilla. Das ist Außlegung der Sontags-Evangelien vnnd Texten durchs gantze Jahr gepredigt vnnd beschri-
ben. Durch H. Johannem Arndten. Mit Kupfferstücken. Franckfurt am Mayn. Bey Mattheo Merian, 1643. A bib-
liográgfiák címvariánsokat is adnak, s furcsa módon ezek közt előfordul a második kötet egy évvel korábbi
impresszuma. „Taktikai variációk” a címnegyedben s az előszavakban az illegálisan Alsó-Ausztriába küldött pél-
dányok esetében vannak, pl. elhagyják Beringernek az első kötet élére tett portréját és Permeier hozzá írt test-
véri sorait, vagy a Newe Vorwortból a magyarországi és ausztriai pártfogó hölgyekhez szóló köszönetnyilvání-
tást (aminek neveket is föltüntető változatát már az előkészületek során leszavazták).

3 Ideje már jelezni, hogy honnan valók kéziratos forrásaink. 1. A legnagyobb Permeier-féle levelezés-, do-
kumentum- és szövegkorpusz provenienciájáról az 1644 utáni mintegy hat-hét évtizedből semmi biztosat nem
tudunk; igen valószínű, hogy a következő generáció legjelentékenyebb spiritualista szerzőjéhez, Friedrich Breck-
linghez (1629–1711) került Hollandiába, s ő juttatta el – könyvtára egy részével és sok becses kézirattal együtt
– Halléba, ahol ma is őrzik (Archiv der Franckeschen Stiungen, Ms B17a-b; a 17a jelzetet a korai, negyedrét,
jórészt Permeier-másolta anyag kapta, 17b jelzi az autográf ívrét alakú gyűjteményt). – 2. Breckling óriási meny-
nyiségű anyaggal látta el legkésőbb 1697-98 körül Gottfried Arnoldot, aki azt beépítette – a fiatal Goethéig, de
azután is sokakra – oly nagy hatást gyakorolt művébe: Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie, Vierter eil.
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Frankfurt am Mayn, 1700., 774., Nr. 130. Ennek végén „Az igazság tanúinak névsora” (ez föltétlenűl végig
Breckling munkája) Permeiernél említést tesz Permeier Florian Crusiushoz, korábban Kepler segítőtársához,
utoljára Danckában élt szociniánus filozófushoz írt „csodálatos leveleiről” . Minthogy éppen ilyen levelek nem
találhatók a két hallei kódex egyikében sem, ezért föltételezhető, hogy volt (vagy van) valahol egy másik, bizo-
nyosan szintén Breckling birtokában volt levélcsomag is. – 3. Egy, túlnyomó részben Permeier által összeállí-
tott ill. másolt kódexet őriznek Weimarban: Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Ms. Q. 286. Erre Carlos Gilly
hívta föl figyelmünket, mikrofilmhez is ő segített hozzá (azelőtt csak egy rövid Böhme-szöveg volt ismert ebből
a konvolútumból); főleg egy sziléziai misztikus írókból, költőkből álló társaság dokumentumai érdekesek ma-
gyar szempontból is. Innen iabb Lazarus Henckelnek az 1640-es évek első felében írt vigasztaló leveleket
elemző előadásom (s a szöveg jegyzetekkel, a szegedi Schaffer Andrea gondozásában) a felsősziléziai iroda-
lomtörténeti sorozatban jelent meg: Ein oberschlesischer Spiritualistenkreis um Lazarus Henckel den Jüngeren.
Fragen und Hypothesen. In: Oberschlesische Dichter und Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock. Hg. Ger-
hard Kosellek. Bielefeld, 2000., 281–292.

4 Nagyobb előadást 1994-ben tartottam Wolfenbüttelben a rózsakeresztes-konferencián. Egy részletre vilá-
gít rá kisebb közleményem a Postma-emlékkönyvben: Johannes Cocceius und das Bemühen um die Herasugabe
der Schrien von Johann Arndt. In: Een boek hee een rug. Ed. M. Gosker. Zoetermeer, 1995., 148–151.

5 A hallei Ms. B17a jelzetű anyag nagy részének és Beringer leveleinek betűhív átírását azonban már évek-
kel ezelőtt elkészítette Németh-Viskolcz Noémi, s munkáját az alábbiakban én is használom.

6 A három kódexből és a két nyomtatványból megismerhető jelenségeknél valamivel többre gondolunk: a
Kárpát-medence – 1620 tájától fél évszázadon át megfigyelhető – bekapcsolódására az európai spiritualista
másképpen gondolkodók közéleti-irodalmi tevékenységébe. – Erről írtam: „Rajongók” Erdélyben. Prófétikus
irodalom és publicisztika a XVII. század derekán. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik év-
fordulójára. Kolozsvár, 1996. 247–256. Hat der schlesische Spiritualismus Ungarn-Siebenbürgen erreicht? Die la-
teinische Version der Rettung Augustin Fuhrmanns. In: „wer snen vriunt behaltet, daz ist lobelch”. Festschri für
András Vizkelety zum 70. Geburtstag. Hrsg. L. Jónácsik et al. Piliscsaba–Budapest, 2001., 271–280., és a már idé-
zett Henckel-tanulmányban.

7 Das Rosenkreuz. Kiad.: R. Ch. Zimmermann. Berlin, 1973., 198–206; igencsak mellőzi a minket érdeklő
időszakot s a pozsonyi Arndt-vállalkozást, ahol pedig mégis szóba kerülnek ezek az évek, ott félrevezető, mert
Arndt és a radikálisok hatását teljesen összemossa; idézetei pontatlanok, s nem ritka a durva hiba sem, így fon-
tos helyen idéz Beringer egy pozsonyi leveléből, de nevét Perrer-nek írja, id. kiad. 278 és passim).

8 Wilhelm Schwarz. Ein Beitrag zur Geschichte des Vorpietismus in Schlesien In: Zeitschri für Geschichte
Schlesiens, 1930. 89–126. – Der polnischen Brüder Briefwechsel mit den märkischen Enthusiasten. In: Deutsche
Wissenschaliche Zeitschri für Polen, He 22 (1931), 1–66. – Johann Ludwig und Johann Friedrich Münster.
Ein Beitrag zur Geschichte des Separatismus. In: Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte 4 (1931), 97–107. és
129–144. – Matthäus Merian. In: Neue kirchliche Zeitschri 42 (1931), 57–64 és 185–192. – Zwei Schwärmer
am Niederrhein. In: Monatshee für Rheinische Kirchengeschichte 27 (1933), 144–178. – Die Frankfurter Fo-
lioausgabe der Arndtschen Postille und der österreichische Protestantismus. In: Jahrbuch der Gesellscha für die
Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich 55 (1934), 65–68. (Sajnos csak töre-
déke egy nagy dolgozatnak; a teljes szöveg 1940-ben még megvolt a folyóirat szerkesztőségének irattárában, ami
azonban a háború végén leégett.) – Johann Permeier. Der Primarius der Christköniglichen Triumphgesellscha.
In: Zeitschri für Kirchengeschichte 56 (1937), 565–592.

9 Így a Religion in Geschichte und Gegenwart második kiadásába (1930) nemcsak lexikoncikk került róla,
hanem a hosszabb Pietismus tételben H. Leube a német kegyességi áramlat előkészítői közé sorolja. Ez jó ha-
gyománynak bizonyul mindmáig, de ennél többet tett Martin Brecht Permeier szolíd bemutatásával az új, stan-
dard kézikönyvben (ahol a háborúellenes próféták közé sorolás se alaptalan, ha nem is érvényes az egész élet-
pályára: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert. Hg. Martin Brecht. Göttingen,
1993., (Geschichte des Pietismus Bd. 1.) 220.)
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10 Richard van Dülmen: Prophetie und Politik. Johann Permeier und die „Societas regalis Jesu Christi” (1631–
1643). In: Zeitschri für bayerische Landesgeschichte 41 (1978), 417–473.

11 Joachim Telle: Abraham von Franckenberg. Briefwechsel. Stuttgart–Bad Cannstatt, 1995. Több tucat kriti-
kai igénnyel közreadott Permeierianat találunk itt.

12 Így pl. Ernst Fritze: Die „Fundamentalschrien” des Wilhelm Schwartz (1596/97–1661), ein Dokument zu
den allgemeinen Reformbestrebungen im 17. Jahrhundert. In: Jahrbuch für schlesische Kirchengeschichte (75),
1996., 57–84.

13 A Karl Friedrich von Frank (Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österrei-
chische Erblande. 1. köt. Schloss Senenegg, 1967., 77.) által kivonatolt, a „birodalmi akták” közé letett, 1631.
I. 27-én kelt dokumentum megerősíti az 1624. X. 30-án juttatott magyar nemességet, s Melchior predikátumát
kiterjeszti fívéreire, Johannesre és a Memmingenben birodalmi hivatalt viselő Wernerre. Egyelőre semmi ma-
gyarázatot nem tudunk adni a magyar nemesi cím elnyerésének hátterére.

14 „Wann Ich mich auß Türggischer gefengnus ledigen solte, Ich mir nicht 1000 fl. von allem einzuebringen
getraute…” Halle B17b, f. 162v.

15 Die Matrikel der Universität Wien. Bd. IV. 1579–1659. Hrsg. Franz Gall. Graz–Köln, 1961., 139. Az anya-
könyv e kötete 1616 és 1655 közt még négy további Beringert (Peringert) sorol föl. Érdekes, hogy ezek több-
sége is távolról származott, de valószinűtlen a Melchior családjához tartozásuk, kivétel az 1644-ben immatri-
kulált Paulus Beringer, aki mint bécsi, esetleg Melchior B. leszármazottja lehetett (bár furcsa, hogy nála se ta-
láljuk a von Königshofen előnevet).

16 „Magyar Nemzeti Muzeum Törzslevéltára az Országos Levéltárban” ezzel a lelőhely-megjelöléssel egy,
ma ott nem (s e törzsanyag korábbi helyén, az Országos Széchényi Könyvtárban se) található dokumentumból
Iványi Béla kétkötetes, nagyalakú, illuminált atlaszra vonatkozó adatot idéz, amiből sejthető, hogy igen gazdag
könyvtára volt. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Kiad.: Herner János és
Monok István. Szeged, 1983. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 11. köt.) 283.

17 Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum története, kapcsolatban a pozsonyi ág. hitv. ev. egy-
ház múltjával. Pozsony, 1896., 43.

18 Nem elhanyagolható jelenség, hogy a pozsonyi német papok többsége ekkoriban a birodalom távoli ré-
szeiből jött, nagy tapasztalattal. Beringer idején irodalmi munkásságával közülük is kiemelkedett Josua Wegelin,
aki 1635-től 1640 őszén bekövetkezett haláláig volt pozsonyi első lelkész és esperes. (Augsburgi és würtem-
bergi működéséről is szólt a gimnázium tanárai nevében búcsúztató Jacobus Eslinger: Vita et mors … Dn. M.
Josuae Wegelini… H. n., 1641. RMNy App. 175. szerint külföldi nyomtatvány.)

19 Egy 1638. szept. 2-án kelt levélbe iktatva ez áll: „Von dem fürtrefflichen, hochgelehrten vnd Geistreichen
Mann, Herrn Abrahamen von Franckenberg zu Ludwigsdorff in Schlesien (:sonsten vornehmes geschlechts:)
hab Ich heut wider ein schönes Schreiben aus dem Frischen Brun des bewusten Schusters Weißheit empfan-
gen, darin vngezweifelt das gesambte Ministerium zu Preßburg viel nutzliches zu meditiren haben würde”.
Halle, Ms B17a III5g. Más idézetekkel együtt lásd Viskolcz Noémi: Egy Böhme-olvasókör az 1630–40-es évek-
ben. Magyar Könyvszemle, 114 (1998)., 140–145.

20 Az átfogó és szenvedélyes bírálat mellett az egyetemes papság lutheri eszméjének következetes képvise-
lete jellemzi a magyaroknak is javasolt Betke-művet, a Mensiot. Ezt és Betke többi műveit elemzi M. Bornemann
disszertációja: Der mystische Spiritualist, Joachim Betke und seine eologie. Berlin, 1959.

21 Az „…auch bey den gemeinen Volck sehr beliebt wird, sonderlich in disen Landen” félmondat azért is fon-
tos, mert már itt kiemelte térségünk s ezeknek az országoknak egy elképzelt olvasótáborát.

22 „Nun wais der Herr Bruder, welch schönes temperament vnd Mittelweg Herr Johann Arnt seel. in allen
seinen Postillen vnd Schrien gehalten, vnd sich auch nicht gar auff der ietzigen newen Meinung, welche also
balden das Kind mit dem Badt außgießen vnd… in disem Leben gar ain zue große Vollkommenheit haben wol-
len, gelegt.” (1641. máj. 24.) Halle, B17a. III 7d.

23 A 2. jegyzetben id. mű iij levelén: „… die meiste Anfangs-Vrsach gewesen seye/ da der Herr Bruder mich
erstlich vnversehnerweise vom 24. May nechst verwichnen Jahrs/ auß Preßburg nach Wien durch Schreiben
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so beweglich ersucht.) Ez az Erinnerungs-Schreiben éppúgy mint a Newe Vorred Majna-Frankfurtban 1642. Mi-
hály napján kelt.

24 „ain Oberunger bettriesiger [Beringer] gibts an, ain kranker schwacher valetudinarius [Permeier] raist und
nimbt so große Mühe und Sorg über sich, … ain Weigelianer oder vielmehr atheosi befürderts zum trukh…”
(az utóbbi Merian). Beringer Permeiernek. Pozsony, 1643. jan. 30. B 17b, f. 159v.

25 Anatomia et laboratorium veri Christiani; To gest: Cžtwery Knihy o prawém Křesťanstwj…Prága, 1617.
(Legvalószínűbb, hogy Beringerék a közel negyedszázaddal korábban megjelent könyvet nem ismerték.)

26 Joachim Betke már említett Mensio Christianismi c. művéről van szó.
27 Andreas Götz személyében már megint egy művelt pozsonyi tanárral és lelkipásztorral találkozunk, aki

szintén birodalmi német. Markusovszky Sámuel: A pozsonyi ág. hitv. ev. lyceum története, kapcsolatban a po-
zsonyi ág. hitv. ev. egyház múltjával. Pozsony, 1896., 43., 44.

28 Halle, Ms. B17a, III2k: „Vnser Landttag gehet zwar fort, förcht aber Ihr Mayt. werden nicht viel vor Os-
tern zurugk kommen. Über der Evangelischen Beschwert ob wol das Haubtwerck als punctum religionis bestet-
tigt, haben doch darmit nicht durchaus wollen zufriden sein, das Ihre gravamina nicht dahin giengen, die Tier-
nawer vnd andere Kirchen aufzubawen zu permittiren, sondern weils in vorigen Landtagen permittirt sey, zu
inquiriren, wer die Jenigen sein, so solches zu wider dem Landtschluß verhindert vnd solche gebürlich zu-
bestraffen, vnd wann man dises in der Kay: resolution vnd Landtagspuncten nicht endert, so würde folgen,
das ins künig kein ainich templum oder wie in der resolution gesetzt, auditorium (:welches wort sie auch wi-
derfechten.) ohne absonderliche special permission dörffen auferbawt werden. … Wegen der Mension, welche
Herr Götz alhie noch bey Handen hat, das solche alhie möchte gedruckt werden, weil die Jesuiter die Drucke-
rey haben, wirds der Zeit vergebens sein, biß nach dem Landtag vnd deßen glücklichen Außgange sich an
einem nahe hiebey gelegnen Ort, etwan jäling ein Buchdruckerey eröffnen wird, alßdann mags wol geschehen.”

29 Itt jegyezzük meg, hogy e nemzetek közül a magyar azért is kap kitüntetett szerepet, mert Erdélyre is fi-
gyelnek; az onnan jött híreknek nem akárki, a professzorsága mellett diplomataként is fejedelmi főtanácsadó
Johann Heinrich Bisterfeld a forrása, s szinte az erdélyi hírszolgálatra „szakosodott” közreműködők vannak.

30 „Mensio Christianismi vnd Speculum Fidei meritirten wol auch in andere Sprachen zu mehrer propaga-
tion übersetzt zu werden, dabey die Hungarn mit ihrer Muttersprach auch nicht träg sein sollen.” 1638. szept. 7.

31 „Ich hoff Herr Hanß Heinrich Bisterfeld werde wegen der translation in Hung. vnd Schlavonische Sprach
bei dem Fürsten in Siebenbürgen nicht wenig operiren.” Halle B17b, f. 151.

32 „Wegen der hung. vnd Slavonischen translation hab Ich schon zimblich weg gebahnt vnd verhoffe, wann
das werckh wird fertig sein, … sintemal die praxis pietatis des Bayli albereit alhie in hung. Sprach fayl ist… Be-
ringer Permeiernek. Pozsony, 1642. jún. 14. Halle, B17b, f. 155.

33 „Item etlichen Stetten in Oberhungern vnd Siebenbürgen wie auch etlichen Herrn … in geheimb zueschi-
cken, zweifle nicht, es werde, was ergäbiges erfolgen, sonderlich verhoffe Ich das Lateinische schreiben an Herrn
Graf Nadasdy vnd Herrn Eliashasi (ob es wol nach meiner wenig Wissenscha in der Lateinischen Sprach mit
einfeltigen Stylo gemacht ist) werde die Translation in die hung. vnd sclauonische Sprach zue weg bringen. Ob
Ichs dem Fürsten in Siebenbürgen vnd seinen beiden Herrn Söhnen auch zue schicken soll, stehe ich noch im
Zweifel…” Beringer Permeiernek. Pozsony, 1643. febr. 20. Halle, B17b, f. 159.

34 „Vnsers theils sind wir nit weniger bemühet/ diese newe edition mit Hilff ettlicher hoher Ständ vnd Städt
in Königreich Hungarn/ gleichfals in die Hungarisch vnd Schlavonische Sprach, die sich sehr weit gegen die
Mittags- vnd Morgenländer erstreckt/ translatiren zu lassen.” Abtruck, f. 34v.

35 „Dann solle… für die Jugend die Arndtische Außlegung deß Herrn Lutheri seeligen Cathechismi nicht
dahinden gelassen; vnnd wie die Postill / mit bequemen Kupffern gezieret werden… massen wir von Anfang
dahin getracht/ daß diese zu Erbawung hochnutzliche Bücher samptlich wider ans Liecht gebracht; vnd nicht
allein in ihrer hochteutschen Original-Sprach… sondern auch in den notwendighst andern/ vnserseits aber am
ersten in der Hungarischen vnd Sclavonischen Sprach die sehr weit gehet…” Abtruck, f. 16.

36 In den Fusstapfen der Rosenkreuzer. Johann Permeiers Ttigkeit und Vorhaben im Karpatenbecken. In: Ro-
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senkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert. Hrsg. Bibliotheca Philosophica Hermetica. Amsterdam,
2002., 287–306.

37 Martin Friedrichtől: Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. kiad., Tübingen, 2003., 6. köt., 1116.
38 Reformációs könyvek. Tervek az evangélikus egyház megújítására. Budapest, 2006 (Res libraria, I),. 213–

256., itt teljes kontextusban kapjuk az 1641–43-as vállalkozás adat- és szövegtárát, általam nem is érintett rész-
letekkel. A magyar és bibliai-cseh fordításokról kissé eltér a véleményem.

39 Az itt megfogalmazott eszmék, koncepciók egyházi befogadását látom viszont abban, ahogy aktív egy-
háztörténész professzoroktól kap értékelést az új pietizmus-kézikönyvben az Auommen der neuen Frömmig-
keitsbewegung, az Antikriegs-Propheten és a spiritualisták, élükön Böhmével és követőivel. Geschichte des Pie-
tismus. 1. köt., kiadó és a jelzett fejezetek szerzője Martin Brecht. Lásd a 9. jegyzetben.

40 A korszak német költészetének modern összefoglalása is igen nagy teret szentel a rajongó és misztikus spi-
ritualizmus befolyásának, kölönösen Hans-Georg Kemper Deutsche Lyrik sorozatának kötetei.
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Az első magyarországi pietista, Simonides
és a nyelvművelő Masník albumairól
kAtonA tünde – keSerű giZellA

A 17. század utolsó negyedének művelődéstörténetéhez óriási mennyiségű adatot tartalmaz-
nak a pozsonyi per után tömegesen kivándoroltak, illetve gályára küldöttek albumai.1 Ezek új
lendületet kapott feldolgozása során figyelmünk középpontjában a legterjedelmesebben veze-
tett két album állt, Jan Simonides (1648–1708) és Tobiaš Masník/Masnicius (1640/49?–1697)
albumai, előbbié 30, utóbbié 23 év bejegyzéseit tartalmazza.

Johannes Simonidesről a magyar szakirodalomban elérhető információk szórtak, de a gyász-
évtized évfordulóján több tanulmányban emlegették nevét, sőt legismertebb műve, a Galeria
Omnium Sanctorum, catenis christianae virtutis sibi devinctorum megjelent magyarul is.2 Tár-
saival gyakran szó szerint szétválaszthatatlan pályájáról Fabiny Tibor adta a legteljesebb képet
A gyászévtized evangélikus emlékírói című tanulmányában.3 Burius, Láni, Masnicius munkái-
val együtt az ő örökségéről is alapos térképet rajzolt, és kijelölte a kutatás feladatait.4 Masník-
ról az első részletesebb beszámoló már 1892-ben megjelent.5

A felső-magyarországi lelkészcsaládok fiai nem szerencsés helyen és időben születtek, hiszen
életük első évtizedeiben a Habsburg országokban egyre intenzívebbé vált a bécsi udvar s a ve-
zető magyar arisztokrácia egy része által is támogatott rekatolizáció. Szülőföldjük helyzetét va-
lóban a kaotikus és rémséges jelzők jellemzik leginkább, hisz az 1670-tól egyre keményebb,
minden felekezet tagjait érintő restrikciók már régen hadszíntérré vált térséget sújtottak. A fő
csapás a protestáns értelmiséget érte. A 80 éves agg próféta, Mikulás Drábik kegyetlen kivég-
zése csak szimbolikus bevezetés a tragédiához. A hírhedt pozsonyi delegatum iudicium elé be-
idézettekkel szemben a vád a világi hatalom ellen lázadókkal való együttműködés volt, a kor-
társ Európában méltán elmarasztalt ítélet pedig hitük írásos megtagadására szólította fel őket.
Az egyházukat vagy hazájukat megtagadók/elhagyók szabadságot kaptak (1671-ben és 1673-
ban mindenki), a többieket halálra, majd enyhítésül gályarabságra ítélték. A protestáns vallás-
gyakorlatot betiltó intézkedéseket a nemzetközi nyomás hatására 1681-ben visszavonták ugyan,
de nagyon szűkre szabták a lelki szolgálat működését. A törvény a korábbinál jóval kevesebb
helyen engedélyezte evangélikus lelkészek működését, így többnyire a mindenütt kéznél levő
katolikus szolgálatot kellett a lutheránus híveknek is elfogadniuk, amivel persze felgyorsult a
katolizálás. 6

Hazai iskolákat végezve, pályája elején járt mindkét album tulajdonosa, amikor a magyar-
országi rebelliók utáni „rendezés” őket is elérte. Bár a protestáns lelkészek és tanítók elleni
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1674-es per nemrég megjelent jegyzőkönyvében nevük a beidézettek között nem szerepel,7

őket is bíróság elé állították. A breznóbányai tanár, Jan Simonides és az ilavai segédlelkész, To-
biaš Masník sok társával együtt megtagadta az áttérésre vagy kivándorlásra kötelező nyilatko-
zat aláírását, ezért halálra ítélték őket, amit hosszú börtönhónapok után módosítottak gálya-
rabságra. Az akkor spanyol fennhatóságú Nápolyba hajtották őket, ám a két fiatalember a cél
előtt valamivel megszökött a csoporttól, majd újbóli lefogásuk után protestáns kereskedők8 ki-
váltották őket rosszul fizetett rabtartóik fogságából.

Jól működő, és főként a dél-német birodalmi városok nagypolgárságához, a lutheránus új
kegyességhez és a protestáns egységet szorgalmazókhoz erős szálakkal kapcsolódó hálózat vette
ezzel gondjaiba kettejük és gályán raboskodó társaik sorsát. Vendéglátóiknak a gályákon rabos-
kodók kiszabadítására tett erőfeszítéseik mellett arra is gondjuk volt, hogy emlékirataik meg-
írására és albumbejegyzések gyűjtésére ösztönözzék őket.9 Miután hosszú ideig együtt utaztak,
sok azonos bejegyző szerepel az albumokban.

Svájc után néhány élményekben gazdag nürnbergi nap még elkényezteti őket, költők és alt-
dorfi professzorok írnak be az emlékkönyvbe, hamar indulnak azonban tovább.

Szászország addigra bizony már teljesen megtelt menekültekkel, hozzászoktak jelenlétük-
höz. A rövid wittenbergi egyetemi hónapok után főleg munkát, anyagi támogatást keresnek
sok-sok éven át német városokban, Sziléziában, Lengyel- és Poroszországban. Nagyon sok-
szor Magyarországról korábban kijutottak nyomában próbálkoztak. Ezek nyomai az albumban
fölhívják figyelmünket arra, hány tudós német vagy sziléziai vendégtanár dolgozott korábban
a nevesebb magyarországi evangélikus iskolákban, s hány hazánkfia jutott érdemes állásba,
egyetemi katedrára a 17. század utolsó évtizedeiben.10

Simonides most Krakkóban őrzött albumának11 magyarországi viszonylatban egyedülálló
módon legalább két másolata készült.12

A szokásos albumformátumú kötet díszes címlapja a következő:

Galeria Omnium Sanctorum Catenis Christianae Virtutis Sibi devinctorum Nominibus et
Symbolis in procelloso mundi pelago secure et cum honore circumvehendis opera et studio Io-
hannis Simonidae, Briznensis Scholae in Hung/aria/ q/uondam/ Rectoris, post diversis in locis
ob Ev/angelium/ J/esu/ C/hristi/ vincti, nunc Exulis et liberati Captivi recollectionem dispen-
sionis Israel
In Spe (Esa 30.15) et Silentio.
IBI +++ UBI!
expectantis
Anno
CrVentI EXILI DVrIssIMo.
EXoptate LIberatIonIs IVCVnDIssIM
extructa.

Az eredeti példányt képzetlen kéz egyszerű, színezetlen tollrajzai díszítik, a raboskodás hely-
színeinek képes útikalauzává varázsolva azt.13

Az album legelejére bekerült a pozsonyi pert, a börtönt, a Nápolyba menetelést és a mene-
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külést leíró első emlékirat latin és német változata.14Az emlékkönyv többszöri másolására az is
okot adhatott, hogy ez a szenvedésük történetét első kézből megörökítő, röpiratnak szánt, ám
megformáltságát tekintve hiányosságokat mutató mű kéziratban maradt (Masník írásához ha-
sonlóan), hiszen mint Masníknak az augsburgi Gottlieb Spizellel folytatott levélváltásából meg-
tudjuk, a gályán maradtak határozottan kérték, hogy szabadulásukig ne jelentessenek meg
semmit.15 Így volt idejük a szövegek további közös megdolgozására, aminek eredményeképp
1676-ban névtelenül megjelent az Unerhörter Gefängnis-Prozess,16 amit még későbbi feldolgo-
zások követtek.17 A kései másolókat az is munkára késztethette, hogy Simonidesnél a korabeli
albumokban a bejegyzések mellé elvétve hozzáfűzött utólagos megjegyzések nagyon gyako-
riak, sokszor későbbi sorsokra vonatkozó információk, esetenként a halálozások dátumával.
(Masnicius albumában is találunk néhány hasonlót.) Nagyon gyakran önálló versekkel il-
lusztrálja az üresen maradt helyeket, esetenként más albumokból ismerős módon a bejegyző
nevére ír anagrammákat. (Masník viszont kevés héber szöveget hagyott fonetikus átírás és latin
fordítás nélkül.)

A címadás is összefügghet e kánonteremtő szövegeknek az album elé illesztésével, amelybe
Zürichben talán már joggal remélhette hamarosan kiszabaduló társai aláírásait is. Külön ta-
lálmány, hogy szójátékkal a Galeria gályákra és képtárra egyszerre utal, s valószínűleg vala-
mennyi elítélt sorsközösségét hangsúlyozza az omnium sanctorummal.

Masník Budapesten őrzött18 albumának címlapján a következőket olvassuk:

MONIMENTUM Singularis DEI Proximi & Sui, rebus in arctis Notitiae, quod DEO in glo-
riam, In Virorum Excellentium memoriam, SIbi vero in incentivum pietatis:
TOBIAS MASNICIUS Pannonius Ecclesiae Illaviensis Augustanae Inv. Con. Addictae Diaco-
nus, tunc a captivitate et abductione in Italiam ob Evangelium IESU redux, Exul CHRISTI,
in Germania Ao M.D.C.LXXV.
erexit
Plutarchus de Exilio.
Ex Sermonibus ut ex Amicis, optimus firmissimusqve habetur, qvi in calamitatibus praesens
adest, et indigentibus solatium affert.

A szóhasználat az emlékműállítás, a tartós emlékezés fontosságát hangsúlyozza, egyúttal
utal protestáns mártírtörténetek címére is. Annak a két rabnak volt oroszlánrésze a mártírium
megírásában, sőt a történetnek szinte kanonizálásában, akiket a valódi gályarabok — jóllehet
esetükben is csak pár hónap gályán töltött többlet súlyosbította a várfogság és a hosszú ván-
dorlás két esztendeig közösen viselt borzalmait — kiszabadulásuk után a támogatásokból ki-
zárandónak ítéltek, s a Szent jelzőt is megtagadták volna tőlük, hiszen Nápolyba érkezésük
előtt megszöktek. (Elképzelhető, hogy fiatal koruk és szlovákságuk is hozzájárult elkülönülé-
sükhöz.) Egyedülálló jelenség, hogy albumaikkal egyfajta martirológiai narratíva megterem-
tésére törekedtek, s hogy ezeket illusztrálták, sőt különböző nyelveken másolták is.

Bár Masník albuma Simonides Galeriájának párdarabja, megvalósulásában töredékes, hi-
szen mindössze a rabságuk története számára fenntartott üres oldalak utalnak a közös kom-
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pozícióra. Műve ennek ellenére teljes mértékben rekonstruálhatónak látszik, mégpedig felté-
telezésünk szerint nem a szétszórt latin szövegvariánsok alapján, hanem sokkal inkább a We-
zenj a wyswobozeni K. Tobiasse Masnycyusa, cirkwe Illawske w Uhrjch kaplana… című kézira-
tos változatból kiindulva.19 A budapesti egyetemi könyvtár szlovakizáló kolligátuma első 28
oldalán a fogság és kiszabadulás történetét olvashatjuk, majd ezt követi a mindkét emlék-
könyvből ismert dokumentum- és igazolásmásolatok sora. Ez és a mű keletkezési körülmé-
nyeire utaló mondat (Extradatum in anno 1676, transsumptum a. 1756) megengedi azt a fel-
tételezést, hogy a nagyobb terjedelmű fogságtörténet is latin nyelven íródott eredetileg. Vagyis
a szakirodalom eddigi álláspontjával ellentétben semmiképpen sem tűnik biztosnak, hogy szlo-
vákul írta, s e nyelven 1676-ban meg is jelentette volna ezt. A kéziratkötet következő pár oldalán
jogi és erkölcsi kérdéseket taglal a perrel és az ítélettel kapcsolatban, s végezetül elítélteknek
szánt vigasztaló iratokat, lelki gyakorlatokat, énekeket és imákat közöl szlovákul, a protestáns
mártírirodalom műfaji sokféleségének pontosan eleget téve.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a tulajdonosok a fogságtörténetek beillesztésével a bejegyzé-
sekben körvonalazódó saját életútjukat is részleteiben kívánták dokumentálni, s ilyen céllal
kerülhetett be néhány más dokumentum másolata is mindkét albumba: a per és fogságuk tör-
ténete mellett elsőnek a Nápolyban segítségükre sietők ajánlása-igazolása,20 majd az ennek hi-
telességét bizonyító lipcsei irat másolata áll.21 A wittenbergi egyetem 1676. május 16-án kelt ira-
tai bővelkednek a fiatalemberek életére vonatkozó becses adatokban. Legjobb tanáraik között
emlegetik az Eperjesen működött Bacon-követő Johannes Bayert és Isaac Zabanit,22 majd fő-
iskola igazgatójának meghívott sziléziai Samuel Pomariust (aki exulánsként wittenbergi pro-
fessor, majd 1675-től lübecki szuperintendens).

A Simonidesnek kiállított irat szerint minden előkészület megtörtént arra, hogy ő ezután
külföldi képzésben részesüljön, de a patrónusok döntése értelmében Besztercebányán kellett
tanári katedrára lépnie. Pályája kezdetén Bayer mellett közelből figyelhette a közösségnek az
első hazai evangélikus akadémia, az eperjesi főiskola alapításával kapcsolatos erőfeszítéseit.
Rövidre szabattak azonban a viszonylagos nyugalom évei. Hat termékeny esztendő elteltével ka-
tonák avatkoztak a helyiek életébe, majd piarista szerzetesek a tridenti határozatokra hivat-
kozva szét akarták szórni a tanulókat. A magisztrátus és a patrónusok felhatalmazásával Si-
monides „magánfalak között”, vagyis földalatti iskolában folytatta az oktatást, mígnem bíró-
ság elé idézték. Innen kapcsolódik az életút a Lipót császár udvarából induló, már jelzett erő-
szakos katolizáláshoz, vésztörvényszékekhez, kivégzésekhez.

Masnicius is tanárkodott előbb Szenicén, majd Ilaván, ahol 1671-től egyházi szolgálatot lá-
tott el.23

A Wittenbergben kiállított iratok tanúsítják, hogy a kegyes és szorgalmas fiatalemberek Luther
városába érkezve polgárjogot kaptak, sőt néhány hónapig az egyetem költségén éltek, főleg a
szent tanulmányoknak szentelték idejüket, és megvédték disputációikat. (Négy év múlva Jéná-
ban egészítették ki tanulmányaikat.)

A kéziratok mégsem igazi omniáriumok, ugyanis az eddig felsoroltakat már a valódi album
amicorum követi. A bejegyzésekből csak ízelítőt adunk most, hiszen két rendkívüli terjedelmű
albumról van szó. Simonidesének kiadását tervezzük, Masník albumbejegyzései pedig már ta-
nulmányozhatók az Inscriptiones Alborum Amicorum interneten hozzáférhető adatbázisában.24
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Tekintettel hőseink későbbi tevékenységére, válogatásunkat azokkal kezdjük, akik szépírói ak-
tivitásuk mellett valamelyik nyelvművelő társaságnak is tagjai voltak.

A 19. században keletkezett Sprachgesellscha elnevezés olyan, elsősorban 17. századi korpo-
rációkat jelölt, amelyek deklarált célja volt, hogy a német nyelvet és irodalmat a legmagasabb
szinten ápolják és műveljék. Ennek lehetőségét nemcsak abban látták, hogy tűzzel-vassal ir-
tották az idegen hatásokat, hanem tudatos fordítói tevékenységgel saját anyanyelvükön is hoz-
záférhetővé tették a kor haladó szellemű írásait. Az eredetileg az itáliai akadémiák mintájára
létrejött nemesi-arisztokrata csoportok hamarosan megnyitották az utat az érdeklődő polgári
származású tudósok és művészek előtt is, sőt nemsokára tisztán polgári-irodalmár kezdemé-
nyezésű társaságok is alakultak. A nyelvművelésen túl nagy hangsúlyt helyeztek az erkölcsi-
vallási nevelésre is. Messzemenő társadalmi hatást kívántak elérni, és ezért a tagjaik között
fennálló társadalmi különbségeket tevékenységük idejére a maguk módján megszüntették,
mégpedig úgy, hogy egymással közlekedve a mindenkori társasági nevüket használva szignál-
ták írásaikat, leveleiket és szólították meg egymást. Kritikusaik főleg azt kifogásolták, hogy bár
az idegen hatásoktól kívánták megtisztítani a német nyelvet, a költészet művelésének módját
mégis pontosan idegen (antik, francia, angol vagy akár holland) minták szerint tartották he-
lyesnek. Utólagos megítélésük is problematikus volt bizonyos korokban, mint pl. a 19. századi
nacionalizmus időszakában, amikor is a 17. századi kultúrpatrióta célkitűzések mintául szol-
gáltak soviniszta nyelvi-irodalmi társaságok létrehívásakor.

A legjelentősebb társaságok: Fruchtbringende Gesellscha (nevezik Palmenordennek is)
(1617), Teutschgesinnte Genossenscha (1643), Pegnesischer Blumenorden (1644). Érdemes
megjegyeznünk, hogy utóbbi társaság még ma is működik, bár profilja némileg módosult az
idők folyamán. (Mottójuk: „Förderung der Verehrung Gottes und der deutschen Treue, Pflege
und Verbesserung der deutschen Sprache und Dichtkunst”.) A kifinomult poétikai és nyelvmű-
velő ambíciókat ápoló nürnbergi társaság egyik alapítója a kitűnő barokk költő, Georg Philipp
Harsdörffer, s hamar csatlakozott Johann Michael Dillherr (1604–1669) nürnbergi teológus
professzor, akinek pályája nagy ívet fut be a kezdeti aszketikus felfogástól kezdve a kifinomult
barokk formaművészeten át, hogy aztán élete végén újra a világias elemektől mentes, szigorú
nyelvezethez-látásmódhoz térjen vissza. Számos gyülekezeti dal szerzőjeként szívügyének te-
kintette a poézisnek a zeneművészet legmagasabb fokával való egyesítését. Pedagógusként
Wolfgang Ratke (Ratichius) modern nézeteit követte (pl. anyanyelvű oktatás, a tudás közvetí-
tésének eszközét az összefüggések meglátásban látta, szemben a hagyományos, memoriter
alapú tanulással), aki Comeniuson át egészen a felvilágosodás koráig meghatározó figurája volt
a neveléstörténetnek. Termékenyen ötvözte a Johann Gerhard által közvetített lutheránus ortho-
doxia alapelveit az építő irodalom (Erbauungsliteratur) arndti felfogásával. Az egyházi és egye-
temi élet jobbítására irányuló nézetei miatt Spener éppúgy példaképének vallotta Dillherrt,
mint az itt elsőként megemlítendő bejegyző nürnbergi lelkipásztor, Johann Christoph Arnsch-
wanger (1625–1696),25 aki 1675-ben számos magas rangú személy tiszteletére írt versének kö-
szönhetően került a Fruchtbringende Gesellscha tagjai sorába, s már kortársai is különösen
méltányolták visszafogott költői stílusát.26
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Nürnberg nemcsak néhány nápolyi barátjuk székhelyeként, de sorstársaik, az ausztriai pro-
testánsok befogadójaként is sok más városnál alkalmasabbnak tűnt arra, hogy polgáraihoz for-
duljanak segítségért. Annál inkább, mert a 17. század harmadik évtizedétől többek közt a nürn-
bergiekkel folytatott intenzív levelezés az Ausztriában maradt protestánsok szellemi, lelki tal-
pon maradásának legfőbb ösztönzője volt.30 A csodaszép városban bejegyzők közül érdemes
megemlíteni az orvoslás és alkímia iránt is érdeklődő lelkipásztort, Daniel Wülfert, a vitaira-
taival híressé vált Johannes Fabriciust, és legfőképpen a pozsonyi származású Daniel Wilhelm
Mollert. Moller hosszú peregrinációja (Lipcse, Wittenberg, Strassburg) után 1671-ben tér haza
Pozsonyba, majd Nürnbergbe menekül, és metafizikát, valamint történelmet tanít az altdorfi
egyetemen. Tagja a Császári Természettudományos Társaságnak, és műveinek egy részét Soli-
nus álnéven jelentette meg.31

A következő megemlítendő bejegyző Georg Neumark (1621–1681). A Fruchtbringende Gesell-
schanak évtizedeken át lelke s motorja sok funkcióban, pl. levéltáros, könyvtáros, titkár is
volt, de a Társaság apoteózisát is megírta 1668-ban Neu-sprossender Teutscher Palmbaum címmel.
Aláírásában is szerepelteti a társaságban használatos nevét: Der Sprossende. Az albumokba bejegy-
zett inscriptiói egyházi énekszerzői munkásságának egyik leghíresebb darabját idézik.32 Költői
kvalitásait 1679-ben Sigmund von Birken és Georg Philipp Harsdörfer azzal jutalmazta, hogy
a Pegnesischer Blumenorden nevű, kifinomult költészetet művelő társaság tagjainak sorába
felvette.
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Inscriptio:
Perfer & obdura, dolor hic Tibi proderit olim.
Non si male nunc & olim Sic erit.27

Symbolum:
ToiÖ" ajgapwsi to;n Qeo;n,
pavnta sunergeiÖ eij" ajgauovn.
Ajánlás:
Praeclarissimo hujus Albi Domino, Exilium,
vincula, et omnia alia proter veritatem
Evangelicam perpesso, sed per DEI gratiam
libertati reddito post aspera prospera quae-
que apprecatus scribeb/ebam/
Joh. Christoph Arnschwanger ad D/ivi/ Lau-
renti28

Inscriptio:
Patientes cum Christo gloriam cum Ipso re-
portabimus.

Ajánlás:
Perquam Reverendo D/omi/n/o/ Possessori
Exilium et afflictiones gravissimas perpesso in
solatiu/m/ haec scribeb/at/ mitiora fata ex
animo apprecatus
Joh/annes/ Christoph/orus/ Arnschwanger ad
D/ivum/ Laurenti/i/ V/erbi/ D/ei/ Minister29

Inscriptio:
Durch Hoffnung und Geduld
Erlangt man Gottes Huld.

Inscriptio:
Durch Hoffnung und Geduld
Erlangt man Gottes Huld.



Neumarkkal egy napon jegyez be mindkét albumba csaknem azonos szöveget az egyedül-
állóan üdítő szerelmes dalokat szerző Kaspar Stieler (1632–1707).

A sokat szenvedett Simonidesnek azzal próbál vigaszt nyújtani, hogy briliáns csavarral kap-
csolja össze Cicero idézetét a mártíromság lényegét megfogalmazó mondattal.
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Symb:
Nach Gottes Willen wil ich mich stillen.
Ajánlás:
Zu fr[reundlichem] Andenken setzte dieses
Wenige mit hertzlichem Wunsche, dass der
liebe Gott den Herrn Besitzer dieses Buchs
in seiner betrübten Wahlfahrt Trost u[nd]
Geduld verleihen und nach seinem heiligen
Willen zu lang verlangten Ruhe kommen
lassen wolle.
Georg Neumark Vice. Com/es/ Pal/atinalis/
Caes/areus/ z[ur] Z[eit] fürstl[licher] S.
ges[andter] Geheim[er] Secr/retär/ Der
Sprossende33

Ajánlás:
Zu fr/eundlichem/ Andenken setzte dieses
wenige mit hertzl/ichem/ Wunsche, dass der
treue Gott dem H/errn/ Besitzer dieses
Buchs in seinem Exilio Trost unnd Geduld
verleihen unnd nach ausgestandenem
Elende alles Gute wieder geniessen lassen
wolle
Georg Neumark
Vic/e/ Com/es/ pal/atinalis/ Caes/areus/,
z/ur/ Z/eit/ fürstl/icher/ S. ges/andter/
Geheimder Secr/etär/, der Sprossende 34

Inscriptio:
Cic/ero/ Lib/er/ 1. de Orator/e/ 194.35

Verus, justus atque honestus labor honori-
bus, praemijs atque splendore decoratur,
vitia autem hominum atque fraudes dam-
nis, ignominijs, vinculis, verberibus, exilijs
morte mulctantur.
Symbol.
Sat cito, si sat bene.
Aliter:
In regno Christi, ubi per multas tribulatio-
nes, per exilia et mille mortes transitus ad
aeterna et coelestia praemia.
Ajánlás:
Hic Te sensus fortem, indiesque fortiorem
reddat, Praeclarissime Domine Simonides!
Ita vovet Caspar Stieler, Secretar[ius] Ducal.
Vinariens. Dictus Serotinus.36

Inscriptio:
Verus, justus atque honestus labor honori-
bus, praemijs atque splendore decoratur:
vitia autem hominum atque fraudes dam-
nis, ignominijs, vinculis, verberibus, exilijs,
morte mulctantur.

Symb.:
Sat cito, si sat bene.

Ajánlás:
Admodum Reverendo Domino Possessori,
Christiano Athletae perstrenuo aeternum in
coelis brabeoin, fremat terra, rumpatur orcus,
expectanti sortem meliorem apprecatus be-
nevolam sui memoriam relinquere debuit
Caspar Stieler
Secretar/ius/ Ducal/is/ Vinariens/is/, dictus
Serotinus37



Daniel Klesch szenvedélyes sorai egyre az albumtulajdonosok és a maga sorsközösségét
hangsúlyozzák, szinkretista kortársait a mártírok követésére bíztatják, s az ádáz pápa ármá-
nyára figyelmeztetik, ezzel mindenképpen a felekezeti elkülönülés apostolának mutatja magát,
s ebben nem áll egyedül (ld. például az albumokba szintén bejegyző Anton Reiser38 munkás-
ságát, aki a század közepétől egyre népszerűbb, keresztény egységet hirdető mozgalom legna-
gyobbjait támadta meg Pressburger Kirchen und Schulverlust című munkájában.). Aláírása is a
rá oly jellemző magabiztossággal sorolja föl aktuális és egykori titulusait.

Régóta ismert, hogy a német-magyar szellemi élet két legkülönösebb figurája a Klesch-fivé-
rek, két német nyelvművelő társaságnak is tagjai voltak. Száműzöttként Németországban teleped-
tek le ők is, nagyon hamar kapcsolatba kerültek a Fruchtbringende Gesellscha, és a Teutsch-
gesinnte Genossenschatal.39 A számos műfajban járatos és rendkívül produktív Danielnek
eredendően is heves lelkületére a száműzetés fokozottan kihatott. A 17. század eszmetörténeti
kutatásainak újabb eredményei, különös tekintettel a protestáns misztikusokra és rajongókra,
minden bizonnyal árnyalni fogják azt a képet, amely már Pukánszkynál is kirajzolódott Daniel
„beteges” chiliazmusát, valamint a termékeny testvérpárnak Magyarországhoz való viszonyát
illetően.40
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Inscriptio:

Exilio insontes mulctamur, pellimur Oris Ex
patriis, duram qvaerimus atque Stipem. Ceu
peregrina Cohors incerta Sede vagamur,
Falsorum Fratrum Ludibriumque sumus.
Syncretista, cave CHRISTI ridere Ministros,
Te qvoque Papa ferox pellet in Exilium. Nil
Te Scripta PATRUM, nil Dogmata MIXTA
juvabunt, Non blandis verbis Bestia parcet
atrox. Exemplo Tibi fit, damnatus ad usque
Triremes, SIMONIDES, fidei MARTYR, et
huncce Leva.

Ajánlás:
μνημόσυνον

Captivus olim Captivo, Exul Exuli l/ibens/
m/erito/que ponit Et durissima perpessum
C/larissimum/ D/omi/n/um/ Possessorem,
mecum nunc Extorrem, Bonis omnibus Cor-
datisque purioris Veritatis sertoribus de-
misse commendat

Inscriptio:

Exilio Miseri mulctamur, pellimur Oris E
patriis, duram qvaerimus atque stipem. Ceu
peregrina Cohors incerta Sede vagamur,
Falsorum Fratrum Ludibriumque sumus.
Syncretista, cave Christi ridere Ministros, Te
quoque Papa ferox pellet in Exilium. Nil Te
Scripta Patrum, nil Dogmata Mixta juvabit,
Non blandis verbis Bestia parcet atrox.
Exemplo Tibi sit damnatus ad usque Trire-
mes Masnicius, fidei Martyr: et huncce leva.

Ajánlás:
μνημόσυνον

Captivus olim captivo, Exul Exuli l/ibens/
m/erito/q/ue/ ponit,
Et R/everendum/ D/omi/n/um/ Philotheca-
rium, mecum nunc Extorrem Bonis omni-
bus et maxime purioribus Veritatis Asserto-
ribus demisse commendat



Christoph Klesch, aki Christian Hofmann von Hoffmannswaldau briliáns rímtechnikájáról
híres tanítványa volt, és a barokk költőóriás Philipp von Zesen ajánlásával lett a Teutschge-
sinnte Genossenscha tagja,43 csak Simonides albumába írt be. Testvérénél szűkszavúbb ugyan,
de tartalmában és igényes megformálásában jottányit sem marad el attól: inscriptiója egyene-
sen míves anagramma.

Ioannes Simonides.
αναγρ/αμμα/
Manes in Deo Sionis.
Est Deus in SION, in EO Mens fida manebit,
Hinc non es Exul, sane, sed Dei civis.

Symb: ex Rom VIII. 28.
Mihi Cuncta Conducunt!
Alles zum Besten!

Quod ex Nomine haustum Solat/ium/ EXULUM, Clarissimo et Charissimo D/omi/NO
Conterraneo atque Amico sincero, aeternaturae Μνημοσύνυης ergo, relinqvere, Patronosque
et Promotores Optimos vovere […] voluit qvi debuit

M/agister/ Christophorus Klesch P/oeta/ L/aureus/ C/aesareus/ q/uo/nd/am/ Eccl[esi]ae in
Scepus/io/ Sup/erioris/ Hung/ariae/ Comit/atus/ G[…] Montanae Pastor et Cons/ilii/ 24.
Regal/is/ Assess/or/ Ac pro nunc Exul Christi et Hospes Jenensis

In Transmeatu
Phyluraeo d. 13. Octobr[is] A. O. S. qvo vovemus ex Ps. CXXI. 2.
ErIgat EleCtos DesVper AVXILIVM!44

Két aláírást hiányolhatunk az albumból. Egyikük a nürnbergi Susanne Popp, akit Simonides
emlékiratában Poppiaként emleget, s elbeszéli, „angyalokként fogadott bennünket”, anyai gon-
doskodással övezte őket, s az útravaló pénz mellé könyvet is ajándékozott nekik.45 „Milyen
tudós ez az asszony, kiderül a levelekből, amelyeket gyakran küldött nekünk.”46 Jóllehet, e le-
veleket eddig nem sikerült megtalálnunk, e tartós kapcsolat mégis méltó figyelmünkre. A latin
verseiről ismert költőnő Katharina Regina von Greiffenberg köréhez tartozott, az akkor talán
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M/agister/ Daniel Kleschius N[obilis] H[un-
garus] P/oeta/ L/aureatus/ Caes/areus/
S/acro/s/anctae/ eol/ogiae/ Baccalaureus,
quond/am/ Eccl/esiae/ Olass/iensis/ In
Sup/eriore/ Hung/aria/ Past/or/, Insp/ector/,
Consist/orii/ Assessor Prim/arius/, Nunc
Exul pro Nomine CHRISTI41

M/agister/ Daniel Kleschius N/obilis/ H/un-
garus/ P/oeta/ L/aureatus/ Caes/areus/,
S/acro/s/anctae/ eol/ogiae/ Baccal/au-
reus/, quond/am/ Eccl/esiae/ Olasz/iensis/
in Sup/eriore/ Hung/aria/ Pastor,
Insp/ector/ XXIV. Regal/ium/ Orator et
Nunc Exul pro Nomine Christi.42



első férje után Susanne Priefer Isis néven tagja volt az Ister-Gesellscha hivatalosan nem be-
jegyzett női tagozatának, az Ister-Nymphen-nek. A társaságban Katharina Clio, ő pedig Isis
névre hallgatott. A Birken és Greiffenberg barátságát feltáró monográfia szerint Susanne 1668-
ban hagyta el Ausztriát a nürnbergi Georg Popp borkereskedővel összeházasodva.47 A türel-
metlen katolicizmusnak ugyanazon bécsi változata elől menekült asszony nem véletlenül látta
sorstársait a fiúkban.

Nagyon figyelemreméltó, hogy nemcsak ő, de a latin-, görög- és hébernyelvű ajánlólevele-
ket kezükbe nyomó művelt és kedves Henriette Katharina von Gersdorf, a nagy pietista Zin-
zensdorf harciasan aktív nagyanyja sem volt méltó arra, hogy aláírásával szerepeljen a jeles
férfiak társaságában. Simonidest – szlovák nyelvű levelezésük szerint – nagyon meleg szálak
fűzték feleségéhez, társaságát láthatóan nehezen nélkülözte, talán ezért is emlegeti az asszo-
nyokat oly gyakran naplójában. Ezért figyelt fel a zürichi Hottinger-házban Anna Maria Schur-
man portréjára, és a 17. század egyik legképzettebb asszonyának a nők tudományos képessé-
geivel foglalkozó traktátusára.48

A németországi találkozásoknak, ottani olvasmányaiknak is szerepük lehetett abban, hogy
a társadalmi-politikai viszonyok szorításában, csak az ortodoxia megtartó erejében bízó egy-
házvezetéssel szemben Masnicius és Simonides a hazatérését követő csöndes lelkipásztorkodás
és tanárkodás éveiben más utat járt.

Az otthoni helyzetet személyesen is, vagy csak sűrűn váltott levelekből megtapasztalva, a
száműzötteknek be kellett látniuk: egészen új módszereket kell alkalmazniuk egyházuk életben
tartására. Az egyik legfontosabb, s legkorábban felismert szükségszerűség, amelyben talán a
német nyelvművelőkkel kötött ismeretség hatását is láthatjuk, az anyanyelv használata az írott,
nyomtatott szövegekben is. Fehér-hegy után a cseh emigránsok aktív jelenléte hátráltatta a
szlovák írásbeliség kicsit korábban megindult erősödését, mégis egyre többen belátták ennek
szükségességét. Az exulánsok érdeme a folyamat felgyorsítása.49 Masník is hasonló elveket val-
lott az egyház megújítását célzó munkájához írt előszóban, sőt a szlovák írás alapelveiről is ki-
adott egy dolgozatot,50 amely bizonyítja a szlovák nyelv régiségét, alkalmasságát az emelke-
dettebb írásbeliségre, s rendszerezi a csehtől való különbségeit. Mindez nem kis bátorságra
vall, tekintettel arra, hogy az evangélikusok vezetői közül sokan még mindig ragaszkodtak a
bibliai cseh nyelvhez, jóllehet a rekatolizáció sikerei is összefüggnek a népnyelv használatával,
a nagyszombati nyomda számos kiadványa a beszélt szlovák nyelven íródott. Nem megy hát
könnyen a váltás, amire a nyomdák sincsenek felkészülve. S hallei Bél-Krmann Biblia is a bib-
liai csehet használja, sőt Masník nyelvét is legfeljebb szlovakizáló csehnek tekintik.51

A pietizmus képviselőivel vagy elődei műveivel (pl. Arndt) való találkozásoknak (ld. pl. a
nürnbergi pietista kör első vezetője, Daniel Wülfer vagy lelkésztársa, Fabritius albumbejegy-
zése) is szerepük lehetett abban, hogy más utat járt.

Nem kizárható, hogy köze volt az 1693-ban magát egyházi tanítónak nevező névtelentől
megjelentetett, század eleji fordítást felhasználó lutheri kátéhoz, aminek csak néhány jóval ko-
rábbi kiadásáról tudunk (1634 és 1656). Ezt lelkészi használatra szánták.

Az egyházi élet fennmaradását vagy különösen megújítását ennél, s a korábban emlegetett
kegyes könyveknél is sikeresebben mozdíthatta elő Simonides alább bemutatandó – részint
Spenertől tanult, részint több évtizedes lelkészi munkálkodás során kiérlelt saját módszerrel
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összeállított – kátémagyarázata. Utolsó éveinek ez az alig méltatott gyümölcse pályája végén
Zittauban jelent meg, s címe szerint Luther nyomán íródott,52 valójában pedig Spener káté-
magyarázatának laza fordítása. Néhány részlet összevetése alapján azt mondhatjuk, semmi-
képpen nem szolgai fordításról van szó. Tagoltabb szerkezetű és konkrétabb az ő szövege, ke-
vesebb az elmélet, példái közérthetőbbek, stílusa egyszerűbb, s úgy tűnik, nem kötik szigorú
irodalmi konvenciók sem. Komolyan dolgozott azon, hogy a legegyszerűbb emberek is meg-
értsék művét, ugyanakkor a népies fordulatok beemelése, esetenként szépírói invencióról árul-
kodó változtatásai jelzik, korántsem becsüli le műveletlen olvasóit sem.

A jóindulatú fogadtatásban nem őszintén reménykedő szerző az első oldalra Luther káté-
jának dicséretét helyezi el, latinul és szlovákul, a kortárs Conradus Dietericus véleményét
idézve, majd wittenbergi ajánlást közöl Luther hajdani előszava előtt. Nyilván ugyanezért nem
nevezi meg Spenert sem támogatói, sem forrásai között. Munkája mintái között csak Dieteri-
cus Institutiones Catecheticasát, a nürnbergi német kátét és Sinapius-Horčička Perličkáját so-
rolja fel.53 Ugyanez a rejtőzködés, forrásrejtés jellemzi az 1705-től előbb németül, majd ma-
gyarul is megjelenő magyarországi vonatkozású pietista kiadványokat is. A Simonides-fordí-
tás kinyomtatását követő évben a pietista Johann Caspar Schade nevét I. C. S. monogram rejti
Die Frage:Was fehlet mir noch címmel megjelent munkájában, kiadója, Andreas Teutsch pedig
a teljes anonimitást választotta.54 1707-ben August Hermann Francke nevét is lefelejtik a cím-
lapról.55 (Itt jegyezzük meg, hogy pietista szellemű magyar fordítások, majd önálló munkák
csak 1709-től jelentek meg, főleg Halléban.)56 Simonides a munkát vallomása szerint a hitbéli
egység megőrzése jegyében végezte el.57 Valószínűleg ennél tágabb hatósugarú egyetértés jegyé-
ben alakítja át Spenernek a világi hatalom isteni elrendeltségét és az Újtestamentumban hirde-
tett keresztény testvériséget szembeállító kérdését, s teszi a testvériségre vonatkozó részt a válasz
végére, zárójelbe!58 Úgy tűnik, ez az egyetlen hely, ahol Spener bátrabb szlovák fordítójánál.
Az is egyértelműen kiderül, nem értett egyet a cseh nyelvű írásbeliség további fenntartásával,
amit az egyháza vezetői támogattak. Ő úgy vélte, a mindennapi vallásos gyakorlatban is hasz-
nálható már anyanyelve, s arra hivatkozik, „bizony nem minden cseh szót ért a mi népünk”.59

A kézművesek és a jobbágyok gyermekeinek tanítását tervezi meg alaposan, s ennek fon-
tosságát hangsúlyozza legerőteljesebben, de figyelme a felnőttekre is kiterjed. A mezőgazdasági
munkától nem terhelt hónapokban hetente háromszor is összejöhetnek a tanítóval, lelkésszel,
de ha a munka engedi, akár esténként, amikor együtt a család, akár a műhelyben, ahol még
együtt dolgoznak. A megelőző vagy a következő ünnep témáját beszéljék meg, s a gazda vagy
más az éppen munkálkodóknak olvassa fel a kátémagyarázatot.

A vallásoktatásnak a templomon kívül az iskola, a tágabb nagycsalád vagy a baráti társaság
(ez utóbbit különösen hangsúlyoznánk!) mind helyszíneivé válhatnak.60 A gyermekek tanítta-
tásának szükségessége azért is kap erős hangsúlyt, mert a munka megjelenésekor az írástudók
aránya e terv megvalósításához nem elég magas.61 Úgy látjuk, Simonides nem föltétlenül gon-
dolt konventikulumok megalakítására, inkább csak felismerte, hogy csaknem teljes önellátásra
kell fölkészíteni az evangélikusok közösségeit. 62 Ennek megalapozására érthető, konkrét, a mű-
veltek konvencionalizmusát is kerülő írott keretanyagra volt szükség. A hit bármely rendű
(többnyire laikus) tanítóinak nála nem csupán a fiatalok kikérdezése, a gyakoroltatás a felada-
tuk, a prédikátort is helyettesíteniük kell, s valószínűleg képzetlenségük okán ajánlja a káté-
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kommentár rendszerének szoros követését. A kevés helyen engedélyezett lutheránus szolgálat
okozza az özvegyekkel kapcsolatos rész eltéréseit: Spener az imádkozás mellett az istentiszte-
leteken való gyakori részvételre serkenti őket, Simonides meg kell elégedjen az imára buzdí-
tással.63

Az öt kátémagyarázó könyvhöz kapcsolt Haustafel (Tabula Domova) tartalmaz olyan kü-
lönbségeket, amelyek Simonides Spenerétől eltérő társadalomszemléletét is illusztrálják. Spe-
ner a cselédekre vonatkozó tanácsokat úgy összegzi: csak azt tedd vele, amit magadnak is..., légy
türelmes, Simonides ennél a helynél azt is szükségesnek tartja hozzáfűzni, a munkaadó szíve-
sen fizessen, ne tartsa vissza a jogos bért.64 A cselédeknek ajánlja, türelmes szívvel viseljék a fi-
zetség elmaradását (itt Spener csak kemény bánásmódról ír), vigasztalásul azt is hozzáteszi,
nem rosszra, inkább javukra válik az is. A lelkészek és a világi hatalom közti viszonyt Spener
nagyon röviden intézi el. Locus sincs hozzákapcsolva. Simonides feltehetően nem mindig tudta
ezt könnyű szívvel elfogadni, ezért ehelyütt is számos bibliai hellyel bővebb az ő változata.65

Másutt Spener azt kérdi, házasodhatnak-e a papok? Simonides ehelyett arra kérdez rá, mi
lesz e házasság hatása a gyülekezetre, majd a feleletet így kezdi: Isten minden házasodni vá-
gyónak lehetővé tette a házasságot, sok locusszal igazolja állítását, amit idézetekkel is bőven
megtámogat.66 Figyelemreméltó különbség, hogy a férj kötelességeinél a tiszteletadást is meg-
említi,67 a feleségénél viszont kihagyja az engedelmességet a szlovák változat.68

A speneri káté értelmes és ihletett, gondolkodást célul tűző elképzelései nála egészen átala-
kulnak. A káté használatára vonatkozó ajánlásai között hangsúlyozza: az azonos megfogalma-
zások évenkénti pontos ismétlése ígér eredményt a hittel kapcsolatos ismeretek rögzülésében.
A bibliai helyek bőségesebb citálása is szembetűnő különbség, aminek oka lehet, hogy (jólle-
het az 1680-as, 1690-es években történtek erőfeszítések) a králicei Biblia után majd csak egy
évszázaddal később, 1722-ben Bél Mátyás és Daniel Krmann jelentetnek meg Szentírást éppen
Halléban.

Azt gondoljuk, a különbségeknek ez a futó fölvillantása is meggyőzhet bennünket arról,
hogy nem egyszerűen az elfogult kései elemző látja teljesebbnek Simonidesnek a legegysze-
rűbb hallgatókhoz való odahajolását, de talán azt is sikerült bebizonyítanunk, hogy mesteré-
nél jobban alkalmazkodik hozzájuk mind módszerében, mind szövegében.

A legfiatalabbak igényeihez alkalmazkodva egy esztendővel később munkájának rövidített
változatát is kiadja. A nagyobbik kátémagyarázat hiánypótló voltát jelzi egy nyolc évtizeddel
későbbi újrakiadása, bár a késlekedést nehéz megmagyarázni. Igaz, a mű a benne foglalt esz-
mék visszhangja után érkezett, vagyis a pietisták körüli heves viták hírei már előbb elértek ha-
zánkba, s az éppen csak legális egyház vezetői joggal féltek a wittenbergiek dühét kiváltó moz-
galom beszivárgásától. Esetleg kihallották belőle az allgemeneines Priestertumot? Mindezek el-
lenére érthetetlen, miért nem vették észre, hogy a szlovák anyaegyházat építő szándék abszolút
dominál a műben.

A 2. kiadás hosszú késlekedését legvalószínűbben az magyarázhatja, hogy a rózsahegyi zsi-
naton könnyek közt zajló pietizmus-vitát a meghívott világiak, a szabadságharcot vezető Rá-
kóczi Ferenc főemberei az ország valóban (megint) súlyos helyzetére hivatkozva zárják le, s
mivel Daniel Krmann püspököt az egyértelműen pietizmusellenes svéd udvarba küldik kö-
vetségbe, a pietisták csoportjából csupán Simonides kerülhet az egyház vezetői közé.
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A közérthetőséggel párosított igényesség és rendkívüli társadalmi érzékenység jellemzi
utolsó műveit, 1706–1707-ben keletkezett prédikációit is. S itt térnénk ki (még feltáratlan) vers-
írói és fordítói munkásságára, amelynek egyik legkorábbi, Masniciusszal közösen jegyzett da-
rabjáról emlékirata így tudósít: francia szállásadójuk, Jacobus Reillardus névnapjára labirintus
formában festett és írt verset ajándékoztak, amit később Németországban adtak nyomdába. A
Crucis et lucis schola című karcsú latin nyelvű verseskötet69 poétikai értékelését másokra hagy-
nánk, csak annyit jegyzünk meg, hogy az utolsó helyen Labyrinthus Vitae humanae címmel ho-
zott darabot azonosítjuk ezzel, jóllehet a labirintus képi megjelenítése a nyomtatványból ki-
maradt, így a 18. század elején magyar iskolákban is nagyon népszerű képversek sorát csak e
korai darabról szóló híradással tudjuk gyarapítani.70

Simonidesnek sok latin köszöntő verse jelent meg barátok kinyomtatott munkáiban, s talán
még fontosabbak (részint kéziratban maradt) szlovák nyelvű versei, köztük lutheránus szerzők
egyházi énekeinek fordításai, amelyekből jó néhány bekerült az énekeskönyvekbe is.
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A pietizmus és a misszió
keveháZi láSZló

Napjainkban a pietizmusról egyre több publikáció jelenik meg. Talán nem túlzás, hogy egyház-
történetünknek ez a folyamata, területe is egyre jobban feltárul előttünk. Csak az általam ismert
magyar nyelvű munkákra utalok most a legújabb időkből.1

Ez az írás talán új aspektust szeretne feltárni, amiről tudunk, de amiről tudomásom szerint
magyar nyelvű publikáció még nem jelent meg. A pietizmus és a misszió kapcsolatát szeretném
ebben a dolgozatban felvázolni. Más szóval azt is mondhatnám, hogy ez a dolgozat „feladat-
megjelölés” szeretne lenni, ezen a téren még sok részlet tárulhat fel előttünk.

Sokak szerint a pietizmus „zártság”, „ecclesiola in ecclesia”, kollégiumokba tömörülés. Van,
aki egészen a „szeparatizmus” vádjáig is eljut. S el kell ismerni, hogy ezekben a vádakban sok
igazság is van. Ezeknek tagadása nélkül ez a dolgozat azonban azt szeretné megmutatni, hogy
a pietizmus ugyanakkor mégis „nyitottság” is volt, szolgálat és elkötelezettség a világ felé. Más
szóval a pietizmus és a misszió szorosan összetartoznak, teológiájuk szerint és az egyháztörté-
netben is. Sőt, ennél talán tovább is mehetünk, hogy mondanivalónkat sarkítsuk: valójában a
protestáns missziót a pietizmus indította el, ez adott annak teológiai alapot, ösztönzést és erőt.
Lehet, hogy van, aki ezt vitatja, dolgozatomban ennek bizonyítására sor fog kerülni. Még egy-
szer szeretném hangsúlyozni, hogy a mostani dolgozatom keretében én csak felvetem a témát,
és szeretném, ha ez másokat további kutatásra ösztönözne, hogy a pietizmus egész és teljes
arca felrajzolódjék előttünk.

�. A pietizmus missziói elkötelezésének és lendületének háttere
Az események és a történet felvázolása előtt nézzük először a pietizmus missziói elkötelezett-
ségének és lendületének hátterét, gyökerét. Mondhatnánk gondolkozást vagy teológiát is.

„A pietizmus fő hatásainak egyike a növekvő missziói tudat volt a lutheránus és a reformá-
tus egyházakban. Csodálták az ősgyülekezetet, hangsúlyozták a missziói parancs érvényessé-
gét, Pál apostol missziói útjainak modelljét, és a fiatal gyülekezeteknek írt leveleit is. Francke,
aki Spener hatása alatt élt, Halleban, ahol 1692 óta professzor volt, intézmények sorát alapította,
amelyek a szociális szolgálat és a misszió pietista érdekeltségét tükrözték. Nevelési alapelvei a
porosz iskolaügyet meghatározták, a missziói stratégiája pedig a protestáns keresztyénség vi-
lágraszóló kisugárzásának kezdetei.”2
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Mert igaz, hogy a pietizmus történetileg nézve a felvilágosodással szembeni mozgalom, még
akkor is, ha voltak „keveredések”, „pietista színezetű felvilágosodottak” vagy „felvilágosodást
képviselő pietisták” is. Alapjában véve igaza van annak, aki úgy fogalmaz, hogy a felvilágoso-
dással szemben a pietizmus válaszként az egyes lélek belső eseményeire koncentrált, s evan-
gélizációjának és missziójának is ez volt a célja. Érdekes, ahogyan az ortodoxizmussal szemben
a pietizmus „három generációját” megfigyelhetjük. Az első nemzedék (Arndt, és később Spener)
még át volt szőve az ortodoxiával. A második tudatosan konfrontált azzal (Francke). És a harma-
dik már magától értetődően vett át tőle tanítást (Bengel, Oetinger), vagy teljesen megszabadult
attól (Zinzendorf). Kis túlzással még az is állítható, hogy a pietizmus az ortodoxia és a felvilá-
gosodás között a „keskeny utat” választotta, nemcsak bibliai értelemben, hanem gyakorlatilag
is. Ezt még akkor is el lehet mondani, ha látjuk, hogy kölcsönhatásban is voltak egymással.

Kétségtelen, hogy ebben a harcban európai mozgalommá lett a pietizmus, széles és egyre ter-
jedő folyammá. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mennyire volt elterjedve, akkor talán az or-
szágokon és az ismert neveken túl elég arra utalni, hogy a publikált könyvek kereken egyne-
gyede az akkori Európában az építőirodalomhoz tartozott. S a mai szóval, ezek a könyvek „best-
sellerek” voltak. Ennek a könyváradatnak az élén állt Johannes Arndt Négy könyv az igaz ke-
resztyénségről című munkája. Az 1605-ös első kiadástól 1740-ig kilencvenöt kiadás jelent meg
németül, huszonhárom kiadás pedig valamilyen fordításban. A fordítások is érdekesek ebből
a szempontból: hat latin, öt angol, négy holland (németalföldi), három-három dán, svéd és
francia, két cseh és egy-egy orosz és izlandi fordítás jelent meg. S ha meggondoljuk, ezek Nyu-
gat- és Észak-Európát jellemzik, de Közép-Európát is egészen Oroszországig. Ez mutatja, hogy
itt valóban egy „európai mozgalomról” van szó földrajzi értelemben is. S ha ehhez hozzávesszük
Bayly, Bunyan könyveit, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük, ezek is sok kiadást értek
meg. S katolikus oldalról Sales, de Molinos, Guida könyvei voltak népszerűek, nem is szólva
Kempis Imitatio Christijéről, amely 743(!) kiadást ért meg. S ha mindezt összevetjük, azt mond-
hatjuk, hogy a jelzett 135 évben minden esztendőben öt „pietista” építőkönyv jelent meg, ami
azért a kegyesség és a mozgalom elterjedtségét erősen mutatja. A „csendeseknek”, ahogy ma-
gukat nevezték a felvilágosodással szembeni ellenállásban, ez a kegyességhez ragaszkodása,
belsőre hangsúlyt helyezése a pietizmusnak csak egyik oldala. S csak azért írtunk erről is rövi-
den, hogy ezen a háttéren világosítsuk meg a másik oldalt is. Mi volt hát a pietizmus missziói
gondolkodásának háttere és gyökere?

„A pietizmus részben úgy érthető, mint a korai keresztyénség eszkatológiai dimenziójának
újra felfedezése. A jobb idők jelei: az egyházak újraegyesülése, az evangélium terjedése a leg-
távolabbi népekig és törzsekig. Néhány pietista csoport pacifista és kommunisztikus közösség-
hez igazodott az Úr hamarosan történő visszatérésének a reményében, olykor siettetésében is.”3

Kétségtelen, hogy tarka a kép ebből a szempontból. De ezt a tarkaságot úgy értjük meg, ha
tudjuk, hogy a kor embere a végidőben tudta magát és élte életét. Ennek a „végvárásnak” több
arca is volt: ijesztő apokaliptika, gyengébb, vagy erősebb chiliazmus is. A legnevesebbek is szá-
moltak a közeli ítélettel. Bengel például 1836. június 18-ra számította és várta az utolsó napot.
Többen voltak, akik az ezeréves birodalommal számoltak. De tegyük hozzá, hogy az egyházon
kívül is elterjedt volt a nézet, jobban mondva szekuláris környezetben is arra gondoltak, hogy
a világ elöregedett, Isten a közvetlen jövőben fordulatot hoz. Mindezek történeti háttere volt,
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hogy Németország nagy része romokban hevert. Egyes területeken a lakosság fele elpusztult,
falvak haltak ki. S az élők között is szegénység, ínség terjedt betegségekkel. A parasztok és a pol-
gárság életszínvonala nagyot süllyedt, egyedül a nemesség tartotta nívóját. Szinte azt is mond-
hatnánk, hogy ebből a szempontból ez a mozgalom a fájdalomból, háborús pusztulásokból és
ínségből született, s a krízisnek és az áttörésnek, újrakezdésnek a kifejezése is volt. Ezért keve-
redtek benne régi és új gondolatok és erők, voltak abban előremutató, szinte modern elemek,
régi, visszahúzó dolgokkal és gondolatokkal együtt.

De amit újra hangsúlyozni kell, ez a mozgalom felfedezett egy perspektívát, dimenziót, amit
az egyház valamiképpen elfeledett az előbbi szakaszban. S ebből az eszkatológiai dimenzióból
támadt sok szolgálat és elkötelezettség, a misszió is. Mert, és ezt megint hangsúlyozni kell, hogy
a „jobb idők reménye” nem egyszerűen immanens reménység volt, ezen a megjelölésen ők a
„teljességet” és az Úr visszaérkezését értették. Ebből a reménységből fakadt, amit Hans Preuss
így fogalmazott: a pietizmus a keresztyénség gyorsított tempóban és fokozott temperatúrával.
Kétségtelen, hogy a reménytelennek tűnő szakaszban új jövőkép támadt. S ebből az új jövő-
képből, reménységből és „adventből” fakadt a fokozott aktivitás is.4 Igaz, hogy Preuss a „távolba
törekvés” („Drang ins Weite”) „barokk jelenségéről” ír, véleményem szerint azonban többről
van szó. Egészen egyszerűen a megtalált dimenzió misszióra serkentett.

Ha a missziói gondolat alapjait keressük, akkor egészen konkréten Spener Pia desideria
című írására kell gondolnunk. Spener ezzel a könyvével voltaképpen Arndt vonalába áll be,
nem véletlen, hogy írása eredetileg Arndt Posztillás könyvének előszavaként született. De vol-
taképpen itt fogalmazódott meg egy írásban az egyházi kritika, és itt lett ebből egyházi reform
is, ahogyan Greschat írja.5 Csakhogy ez a mostani egyházi reform nem a felsőbbségre és a ne-
mességre, hanem az egyes keresztyén kegyesre alapozódott emberileg.

Nézzünk már most ebből a reformiratból néhány részt témánkhoz kapcsolódva. Az első
arra nézve fontos, hogy nekik az őskeresztyénség valóban minta volt, az „ad fontes” nekik ezt
is jelentette, visszatérni az eredethez: „…egy példát mondok arra, amit az első keresztyén egy-
ház lehetségesnek tartott. Az egyházi krónikák bizonyítják, hogy az első keresztyén gyüleke-
zet olyan boldog állapotban volt, hogy a keresztyéneket istenfélő életükről ismerték fel, és meg-
különböztették a többi embertől… Milyen jó helyzet volt akkor! Igen, milyen nagyszerű volt,
amikor a kedves, öreg Ignatius azt mondhatta, hogy a keresztyének, akik Krisztushoz ragasz-
kodnak, nemcsak szavaikból, hanem cselekedeteikből is felismerhetők.” És idézi Eusebiust,
Tertullianust, Justinust, Origenest hasonló idézetekkel. S a szakasz így fejeződik be: „Milyen
nagy szeretet volt Isten iránt, amikor hitük megvallásáért inkább siettek a kegyetlen kínzás
felé, minthogy elijedtek volna tőle, hiszen szeretett Megváltójukat megvallhatták.”6 Szeretném
az idézet utolsó szavát hangsúlyozni már most is a mi szempontunkból: „megvallhatták”. A hit
megvallása az igazi keresztyén feladat itt a földön! Tehát már itt is témánknál vagyunk.

De voltaképpen a „kegyes óhajokat” és tanácsokat két nagy részre oszthatnánk. Egyrészt
így fogalmazhatnánk: belső reform és megújulás. Ez az, amit nem győz hangsúlyozni. És ez is
a „jobb idők reménységéből” fakad. „Ha a Szentírást nézzük, nem kételkedhetünk abban, hogy
Isten még itt a földön jobb állapotot ígért egyházának. Pál a Róma 11,26-ban mondja el a neki
kijelentett titkot, hogy miután a pogányok teljessége bemegy, egész Izrael megtartatik. Még ha
talán nem is az egész, de nagy része az eddig oly megkeményedett zsidóknak az Úrhoz fog
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térni. És erre, ha jól megfigyeljük, az Ószövetségben sok próféta rámutat. Aztán a régi egyház-
atyák is… a szövetségtől nem engedjük magunkat eltéríteni, és reméljük, hogy ezt senki nem
veszi rossz néven tőlünk… ha ez a két dolog bekövetkezik (közben a római egyház „még na-
gyobb eséséről” is ír), nem látom, miért kételkednénk abban, hogy nem a tejes egyház kerül
boldogabb és dicsőségesebb állapotba, mint amiben most van…, de ha ebben reménykedünk,
akkor nem elég csak resten várni rá, és aztán éhen halni azokkal együtt, akiket Salamon bo-
londnak nevezett, hanem mindannyiunkon múlik az, hogy mindent megtegyünk… és bár
nyilvánvaló, hogy nem érjük el az egész és teljes célt, legalább annyit tegyünk meg, amennyi le-
hetséges.”7 Íme, itt az eszkatologikus dimenzió feltárulása, és az abból fakadó missziói elköte-
lezés és aktivitás Spenernél. S ez így volt másoknál is, ez járta át a pietista mozgalmakat sok-
színűségükben is. S ugyanez volt az egyházi megújulás forrása is.

S ahogy már olvastuk, ez a reménység mozgósító jellegű volt Spenernél és a pietizmusban
is. Ezért érdemes a reformajánlat másik részére is figyelni, amelynek címe: A lelki papság fel-
állítása és szorgalmas gyakorlása. A szolgálat nem csupán a klérus ügye, hanem az egész egy-
házé: „Ezzel szemben az úgynevezett lelki szolgák azt tették, amit akartak, mivel senki nem
nézhetett a kártyájukba, és a legkisebb megjegyzést sem tehette. A klérusnak ez a merész mo-
nopóliuma az Írástól távoltartás mellett az egyik legerősebb eszköz, amellyel Róma az ő hatal-
mát a szegény keresztyénekre ráerőszakolta, és ahol még teheti, ma is megteszi… Lutherrel el-
lentétben eltiltották őket a szolgálattól. Pedig ő megmutatta, hogy minden keresztyén… elhi-
vatott lelki szolgálatra a gyülekezetbe… minden keresztyén… buzgón tanulmányozhatja Isten
igéjét. Mások a házbelieket a nekik adott kegyelem szerint taníthatták. – A lelkész a lelki ügyek
intézésére van elhívva. Annyira csak egymaga, hogy másoknak nem is kell ezzel törődniök…
ha pedig a laikus papok elvégzik munkájukat, akkor a prédikátor, mint igazgató idősebb testvér,
hasznos segítséget nyer munkájában, mind a nyilvános, mind a külön szolgálatokban, és terhe
nem lesz túl nehéz… Biztos vagyok benne, hogy ahol a gyülekezetben ebben a két dologban,
az isteni Ige és a papi kötelezettségek dolgában… szorgalmasan eljárnak, ezzel sokat tennénk
és nyernénk. Egyre többeket nyernénk meg, végül az egyház észrevehetően gyógyulna.”8 Isten
igéjét, ígéreteit komolyan venni és szolgálni – így lehetne a kegyes óhajokat véleményem sze-
rint összefoglalni. Minden más ebből következik. De ebből következik a bel- és külmisszió ko-
molyan vétele és gyakorlása is. Mint ahogy ebből következett a pietizmus mozgalmában is.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen dolgozatban nem szokás versre, énekre hivatkozni.
Mégis kivételt szeretnék itt tenni. Bogatzky Károly hallei pietista költő és író volt. Nem vélet-
len, hogy ebben az időben született meg az egyik legszebb és azóta is énekelt missziói énekünk.
Ez az ének a pietizmus gondolkodását, missziói elkötelezettségét, a „missziói teológiát” gyö-
nyörűen összefoglalja:

Ébredj, bizonyságtevő lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak, s harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!
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Voltaképpen érdemes lenne ezzel a megfontolással és ilyen szemmel az egész éneket végig-
gondolni. De legyen elég az első vers idézése itt és most.

És érdekes és figyelemreméltó ebből a szempontból is a pietizmus „generációit”, azoknak te-
ológiáját és szolgálatát megfigyelni. Az első nemzedék (Arndt) az újjászületés meghirdetője
volt. A következő generáció ezt folytatta (Spener): az újjászületett emberek közösségben élje-
nek. Ezután Francke életre hívta a bel- és külmissziót, s végül a herrnhutiaknál láthatóvá lett
a „missziói gyülekezet” is. Volt persze más is, tisztában vagyok azzal, hogy a kép színesebb, de
dolgozatunkban ez lehet a „vörös fonal”, amely eligazít és vezethet minket.

�. A pietizmus missziójának vázlatos története
Mielőtt a pietizmus missziójának történetét vázlatosan felrajzolnánk, valamit tisztáznunk kell
alapvetően. „A pietizmus kifejezéssel elsősorban a németországi lutheránus egyházi jelenséget
szokták jelölni. De ha történetileg értjük a folyamatot, akkor nem szabad Németországra izo-
lálni” – írja Heussi.9 Valóban, a pietizmust együtt kell tekinteni a német és nem német, törté-
netileg a régebbi és a 18. századi, tehát hosszabb időben lezajló sok folyamattal. Például azok-
kal az egyházi reformtervekkel, amelyek Németországban már az ortodoxia idején hangosak
lettek. Sőt, van összefüggés a misztikával is, amely a 16. század végén már a lutheránus egy-
házban is élt. De kölcsönhatásban volt az angliai pietizmussal is. S ebbe a hosszú folyamatba
tartozik a németalföldi református egyházban jelentkező precizionizmus is. Nem hagyhatjuk
említés nélkül a katolikus oldalról egyre erősödő misztikát, mindenekelőtt a janzenizmust sem.
S közel állt a lutheri pietizmushoz a 18. századi angliai methodizmus is. A német pietizmus
egyik ága, a herrnhuti mozgalom különösen is hatott a methodizmusra, de kölcsönhatásról,
egymásról tudásról és közeledésről is lehet beszélni. És még nem említettük az észak-német pi-
etizmust (Tersteegen), a württembergit, sőt ennek a mozgalomnak sok-sok ágát (fiadelfiai, test-
vérgyülekezeti mozgalmak stb.).

Mindezzel csak azt szeretném érzékeltetni és hangsúlyozni, hogy történetileg a pietizmust
nem lehet a német lutheránus mozgalomra leszűkíteni. Nem szabad pusztán arról a néhány is-
mert névről szólni, ahogyan azt a legtöbb egyháztörténet teszi ezzel a mozgalommal kapcso-
latban. Ezt a hosszú és széles egyháztörténeti folyamatot, amely voltaképpen Európát átjárta,
együtt nevezem én most pietizmusnak. Vagy ha ez valakinek nem megfelelő így, akkor inkább
szólnék európai ébredési mozgalmakról ebben az időben.

S ha ez egyháztörténetileg megáll, akkor ez különösen is világossá válik a misszió történe-
tében. Legtöbbször a német pietizmus missziójával kapcsolatban a Francke által elindított hal-
lei misszióról szoktunk szólni, úgyis, mint az első lutheránus misszióról. Ebben van igazság, de
ezt a missziót sem szabad önmagában nézni. Be kell állítani az akkori protestáns egyházak és
ébredések missziójának folyamatába. Nem túlzás azt állítani, hogy a protestáns missziót ez a
nagy, hosszú és széles európai (és aztán újvilági!) ébredési mozgalom indította el igazán, ösz-
tönözte és tette erőssé. Az újra felfedezett eszkatológiai dimenzióból így született meg a missziói
parancs komolyan vétele és az annak való engedelmesség is.

Mert ebben az időben a protestáns misszió kezdeteinél vagyunk. A 16. század végén a ka-
tolikus Bellarmin az igaz egyház 18 jegyéről írt könyvében még így fogalmaz: „Az eretnekek-
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ről még nem hallottuk, hogy bármilyen pogányokat, zsidókat hitre térítettek volna. Csak azt
hallottuk, hogy a keresztyéneket az igaz útról eltérítették. Ugyanakkor katolikusok csak ebben
az évszázadban is pogányok ezreit térítették meg az újvilágban. Évente zsidók is szép számban
keresztelkednek meg nálunk. A lutheránusok az apostolokhoz hasonlítják magukat, jóllehet
szép számmal élnek közöttük zsidók Lengyelországban, Magyarországon pedig a törökök is
szomszédok, de idáig alig egy maroknyi megtérőt tudnak felmutatni.”10

Csak megjegyzem, hogy ez a mondat különösen érdekes Magyarországra nézve, mert meg-
jegyzése mintha az akkori országot a protestáns világhoz tartozónak állítaná. S elfogadhatjuk
ténynek, hogy „ezidáig” még nem beszélhetünk protestáns misszióról, de hát a protestáns egyhá-
zak születőben, létükért harcban voltak „ezidáig”. S ami ezután történt a misszióval kapcsolatban,
arról ő már nem tudhatott. Ezen a ponton kell az igazság kedvéért azt is megjegyeznünk, hogy
a katolikus misszió valóban óriási erőfeszítéseket és lépéseket tett a misszió terén már „idáig”.

A protestáns misszió egyik gyökere az akkori kolonializmusba nyúlik. Alapállás volt, hogy
az ország minden állampolgára annak egyházához is tartozik. S ha mindenki keresztyén, tenni
kell azért, hogy ez valósuljon meg. Ennek a missziónak a végrehajtó eszközei egyrészt a kolóniá-
ban működő kereskedelmi társaságok voltak, másrészt a kolóniák lakói, maguk a kivándorlók.

Az első lépéseket a Brit- és a Holland Kereskedelmi Társaságok tették meg Kelet-Indiában.
Tétova, bizonytalan és vitatható lépések voltak ezek. Azért a jelzők sora, mert érezték, hogy
valamit tenni kellene, másrészt azonban nem akartak „vallási ügyekbe” bonyolódni, s a gyar-
matokon ezzel feszültségeket okozni. Aztán, amikor utasították káplánjaikat, akik a társaság
tagjainak lelkigondozói voltak, hogy hittérítőként is dolgozzanak, akkor ennek a munkának fe-
jében „prémiumot” ígértek minden megkeresztelt után. Így aztán nem lehet csodálkozni a je-
lentésekben a megkereszteltek nagy számán (pl. Jáván 100.000, Ambonban 40.000!). De azért
ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy például maláj nyelven már 1688-ban megjelent az Újszö-
vetség, mint első délkelet-ázsiai nyelven publikált keresztyén írás.

Egészen más volt a helyzet ott, ahol a telepesekre bízták a missziót. Igen érdekes volna egy-
háztörténetileg „New-England” és sok más rész és állam megalakulásának története Ameri-
kában. Az „Új-Anglia” kolónia például leginkább hitükért menekültek, otthonról elszakadt és
eretnekségért üldözöttek hazája lett. „Az angol puritanizmus fontos következménye és fejlő-
dése volt, amire az észak-amerikai kolóniákba jutott. Itt a »szentek« már nem »menekültek«,
hanem »misszionáriusok« lettek, egy új, Istennek tetsző rendben – így hitték. Ami az óvilág-
ban nem sikerült, itt, New-Englandben valóság lesz! Masszív küldetési tudat határozta meg
őket.”11 Ehhez állami biztatást is kaptak. I. Károly a Massachusetts Bay kolónia alapítólevelé-
nek záradékába így bíztatott a misszióra: „Az Angliából bevándorolt lakosság élete kívánságunk
szerint olyan vallásos hittel és olyan békés rend szerint kormányoztassék, hogy tiszta életvite-
lükön, valamint egymással való nyájas kapcsolataikon keresztül megnyerhessék az ország benn-
szülötteit, s arra késztessék őket, hogy felismerjék és Uruknak fogadják el a világ egyetlen igaz
Istenét és Megváltóját, és magukra vegyék a keresztyén hitet.”

Ebből a belső és ösztönzött küldetéstudatból fakadt John Winthrop (1588–1649) Massa-
chusetts Bay kormányzójának Atlantikon elmondott beszéde is: „Ez az okmány-alap (az Is-
tennel kötött szövetség!) legyen mindig szemünk előtt, és határozza meg közösségünket a mun-
kában is, mint ennek a testnek tagjait. Így fogjuk a Lélek egységét a békesség kötelékében meg-
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őrizni, így lesz az Úr a mi Istenünk, aki örömmel lakik közöttünk, népe között. Így ad áldást
útjainkra, s így fogunk egyre többet látni bölcsességéből, hatalmából, jóságából és igazságából.
Meg fogjuk látni, hogy Izrael Istene közöttünk van, így közülünk tizen ellene tudnak állni az
ellenség ezreinek, s lehetünk dicsőségére, s nemzedékek mondhatják majd: Isten cselekedjen
úgy, mint New-Englandban.”12

Lehet mondani – szigorú kritikával –, hogy végeredményben azért itt is keveredett a misszió
és a gyarmatosítás, mint annyiszor a missziótörténetben. Ez a hang és ez a küldetéstudat azért
mégis más volt, mint az egyszerű gyarmatosítás és a gyarmatok kizsákmányolása. Ha ma „na-
ivnak” tűnik Istennel kötött szövetségre államot építeni, látnunk kell, hogy ez a hang az euró-
pai ébredés, a tág értelemben vett pietizmus hangja volt. Voltaképpen ezen az úton is tudato-
sodott és erősödött a pietizmus missziói elkötelezettsége.

Az első kiemelkedő misszionárius omas Mayhew volt, aki az 1640-es években érkezett
Massachusetts partjai közelében fekvő kis szigetekre, és ott hirdette az evangéliumot.

John Eliot (1604–1690) pedig ugyanebben az államban Roxbury puritán gondolkodású lel-
késze volt. De átlépte gyülekezetei kereteit, és a peroké indiánok között kezdett missziói munká-
ba. Hamar arra a meggyőződésre jutott, hogy a törzsi kötöttségben lehetetlen hitben maradni
és új életet élni. Ezért megkereszteltjeit „imádkozó városokba” tömörítette, ahol elsősorban
gazdálkodást és különböző mesterségeket tanított nekik. 1663-ban készült el a nyelvükre fordí-
tott Bibliával. S az eredmény szép volt: néhány fiatal indiánt a Harward egyetemre is küldött. Ti-
zennégy imádkozó város jött létre mintegy 4.000 indián keresztyénnel. Sőt prédikátorokat is kép-
zett, akik Krisztus neve segítségül hívásával szánták életüket, illetve kérték Uruk segítségét a
munkára.

Az „Eliot-traktátusok” pedig vitték a híreket az óhazába is. S Angliában is missziói körök jöt-
tek létre, egyre többen olvasták Eliot leveleit, imádkoztak a munkáért, és áldozatot is hoztak
érte. Elevenedett a missziói felelősség. Érdekes tehát, hogy a kinti munka ébresztette fel a fele-
lősségtudatot itthon.

Igaz, hogy 1657-ben a gyarmatosító háború szabályosan elpusztította az imádkozó városo-
kat is, de a missziói munkát már megállítani nem tudták. Sőt, ezen a ponton kell a misszió tör-
ténetében a kereskedelmi társaságok és a kolóniák missziója után továbblépnünk az akkori
protestáns misszió legnagyobb lépéséhez: a missziói társaságok megszületéséhez.

A legelső ilyen társaság – amit általában számon sem tartanak – még 1649-ben alakult.
Célja: az új-angliai evangélizációs munka támogatása volt. Konkrétan Mayhew és Eliot mun-
káját támogatták, később pedig a kanadai missziói munkát.

A következő nagy, kiemelkedő, indiánok közti misszionárius aztán David Brainerd (1718–
1747) volt. Munkája gyümölcsöző volt, a későbbi időkre szóló gyümölcsöt pedig – érdekes
módon – naplója hozta meg. Sokan olvasták, később Carey és H. Martyn is sokat merítettek
belőle, talán nem túlzás, hogy példájuknak is tekintették őt.

Ez az az idő, amikor az angliai missziói „nagy hullám” indul. Ennek elindítója Dr. omas
Bray (1656–1730) lelkész volt. Ő Warwickshire grófságában, majd Londonban szolgált. Szo-
morú tapasztalatát rögzítette: „mennyire nagy tudatlanságban élnek az emberek a keresztyén
tanításokkal kapcsolatban”, s ez a tapasztalata indította 1696-ban egy terv kidolgozására „egy
protestáns kongregáció vagy társaság” ügyében. Ebben mintája volt a katolikusoknál már mű-
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ködő Propaganda Kongregáció is. Így született meg a már jelzett évben a Society for Promo-
ting Christian Knowledge (SPCK). Ennek kitűzött célja: „Angliában és Walesben szorgalmazni
ingyenes iskolák létesítését a szegényeknek, és terjeszteni a Bibliát és a kegyességi irodalmat a
határainkon belül és túl, és hirdetni Isten dicsőségét, szolgálni az emberiség üdvét a keresztyén
tanítás terjesztésével hazánkban és a világ más tájain a képességekhez mérten a lehető legjobb
módon.”13

Az SPCK tevékenysége hamarosan kibővült s a feladat egyre több lett. Ezért aztán Bray egy
másik társaságot is életre hívott, speciálisan a tengerentúli misszióra. Így alakult meg 1701-
ben a Society for the Propagation of the Gospel (SPG). Célja: ellátni anglikán papokkal a brit
kolóniákat és megtéríteni az uralmon belüli nem keresztyéneket. Ez tehát már igazán missziói
céllal született társaság volt. 1710-ben már így is fogalmazták a célt: az SPG vállalja „a pogá-
nyok és hitetlenek megtérítésének gondját”. S azt is kimondta a társaság, hogy minden mun-
kán túl a prioritás a missziói munkáé. A 18. század folyamán az észak-amerikai kolóniákra, Ka-
nadába és az Antillákra küldtek misszionáriusokat.

Hamarosan a missziói gondolat terjedt és erősödött a kontinensen a különböző közössé-
gekben. Le kell szögezni: nem az egyházakban, hanem a felébredt közösségekben és társasá-
gokban. Ma így mondanánk: missziói körökben.

Ekkor került sor a már említett és ismert lépésre: IV. Frigyes dán király szintén cselekedni
akart ezen a téren is. Nyilván politikailag is erősíteni akarta az uralmát. De miért ne érezhetett
volna keresztyén felelősséget ő is az uralmán belüliek felé? Ebben az időben a dél-indiai Tran-
kebár is uralma alá tartozott. És éppen az előbb említett missziói felelősség meglétét erősítette
az a tény, hogy az akkori pietizmus központjához fordult kérésével, Halletól kért segítséget a
misszióra.

August Hermann Francke (1663–1721) pedig nem habozott a „kihívásnak” eleget tenni,
két fiatalt küldött szinte azonnal erre a szolgálatra: Bartholomäus Ziegenbalgot és Heinrich
Plütschaut. Lutheránus területről valóban ez volt az első nagy lépés. A két küldött 1706. július
1-jén érkezett Indiába. Ők voltak itt az első két nem katolikus misszionáriusok. Helyzetük nem
volt könnyű. Dániában is volt ellenkezés, a trankebári kormányzat is ellenségesen fogadta őket.
Plütschau öt év multán meghalt, Ziegenbalg 15 évig dolgozott, s így az ő neve maradt fenn
jobban a misszió történetében. Voltaképpen ők teremtették meg a protestáns misszió alapjait,
fektették le, amint erre később majd vissza fogunk térni.

1714-ben aztán Koppenhágában is létrehoztak egy missziói kollégiumot, így indult a „dán
misszió” most már elismerten is.

1709-ben Ziegenbalg kérte az otthoniakat, adjanak felhatalmazást az ordinációra is, vagyis
a helyi egyház szervezését is nagyon komolyan vették. 1733-ban szentelték az első indiai luthe-
ránus lelkészt, Áront, aki előtte másfél évtizedig katechéta volt, tehát kipróbált emberként állt
szolgálatba. Mint lelkész 1745-ig, haláláig dolgozott. Az ezután következő száz év alatt itt még
14 indiai lelkészt szenteltek fel.

Amikor Ziegenbalg 1719-ben meghalt, már 350 megkereszteltből álló gyülekezet élt Tran-
kebárban. Igaz, hogy a régebbi, katolikus missziók munkájához mérten ez a szám nem nagy 13
év munkájának gyümölcseként. De talán éppen ez a szám mutatja a munka alaposságát és
mélységét. S az is tény, hogy a trankebári misszió ma is él.
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Ez az a pont a missziótörténetben, amelyik világosan beszél arról, hogy a protestáns missziói
munkák találkoznak, tehát egyiket sem szabad magában nézni. Ha eddig arról hallottunk, hogy
az amerikai ébredés hatással volt Angliára, s az angol misszió hatott a kontinensre, most a
német misszió kezdett Angliában hatni. Ziegenbalg jelentéseit és leveleit angolra is lefordítot-
ták, ott rendszeresen olvasták. Később, egy európai útja során maga Ziegenbalg is járt Angliá-
ban, ahol őt a király és a canterburyi érsek is fogadta. Sőt, az SPCK egy nyomdát is ajándéko-
zott neki, a későbbi tamil Újszövetség ennek az angol nyomdának a segítségével készült. Sőt,
német hatásra az angol társaság is missziót kezdett Indiában, pontosabban erősíteni akarta az
ott folyó missziói munkát.

Ennek hosszabb története volt. omas Roe már 1607 és 1612 között Indiában dolgozott, mint
a Kelet-Indiai Társaság alkalmazottja. Az ő hatására a társaság is hangsúlyt tett a bennszülöttek
közti missziói munkára, igaz, hogy ezt sok angol ellenezte. Végül is az angolok a németek se-
gítségét kérték. S így adódott az a különös helyzet, hogy a brit Kelet-Indiai Társaság szolgála-
tában és az anglikán egyház küldetésében német misszionáriusok dolgoztak mintegy száz évig.

Közöttük a legkiemelkedőbb munkát a dokumentumok alapján Christian Friedrich
Schwartz (1728–1798) végezte. 43 évig dolgozott Dél-Indiában: Trankebárban, Trichinopoly-
ban és Tanjoréban. Portugál, angol, tamil, perzsa és hindosztán nyelveken beszélt, tanultsága
is kiemelkedő volt tehát. Amit még feljegyeztek róla, az igen szerény életmódja volt. Működése
alatt csak a tanjorei egyház kétezer lélekkel erősödött. Ma is áll a templom Palamkottaban,
amelyet egy előkelő indiai asszony építtetett, és 1785-ben szentelték fel. Voltaképpen Schwartz
munkája gyümölcseként jött létre később a Tienvelly egyház magja is.

A dán misszióhoz tartozik Hans Egede grönlandi szolgálata is. 1722 és 1736 között dolgo-
zott kint feleségével és családjával is igen önfeláldozóan. A grönlandiak feljegyezték róla, hogy
velük lakott jégkunyhókban, és velük éhezett az éhínség idején. 1734-ben fia, Paul Egede is kö-
vette munkájában, aki közben otthon végezte tanulmányait, most pedig édesapjával megala-
pították Christianhaab keresztyén települést. Grönlandon komoly ébredés támadt munkájuk
nyomán. 1766-ban jelent meg az eszkimó Újszövetség, 1760-ban pedig Paul Egede egy esz-
kimó nyelvtant is összeállított.

A „harmadik generáció” a pietizmusban ezután következett a misszióban. Ludwig von Zinzen-
dorf, akiről az egyháztörténet is sokat megőrzött, a missziónak is elkötelezettje volt. 1731-ben
találkozott megkeresztelt eszkimókkal és nyugat-indiai négerekkel, és többen úgy írják, hogy
ez ragadta meg a misszió számára. Ez a közvetlen élmény valóban megtörténhetett. Azonban
egészen bizonyosan előbb is hallhatott az evangélium terjesztésének ügyéről. Hiszen emlékezé-
seiben azt írja, hogy amikor fiatal korában Halléban volt, Francke asztalánál közvetlenül hallot-
ta a híreket az evangélium ügyéről és a misszióról is. Az azonban kétségtelen, hogy ekkor lépett.

1733-ban érkeztek herrnhuti misszionáriusok is először Grönlandra, vezetőjük Christian
David, aki eredetileg asztalosmesterként dolgozott, de Zinzendorf szerint „apostoli lelkületű”
igehirdető volt. Tudomásunk szerint itt volt az első protestáns konfrontáció a misszió terüle-
tén. A herrnhutiak Egedét túl merev egyháziasnak, Egede a herrnhutiakat pedig olykor ra-
jongóknak nevezte.

Ez a herrnhuti, avagy „morva” misszió, ahogy sokan nevezik, páratlan a misszió történeté-
ben. A gyülekezetnek, a későbbi egyháznak nem tudjuk az akkori pontos létszámát, de az bi-
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zonyos, hogy arányukat tekintve áldozatuk kiemelkedő volt. Grönlandon kívül eljutottak a
Virgin-szigetekre, Suriname-ba, az Aranypartra és Észak- és Dél-Amerikába is. Ez a közösség
az adatok szerint több, mint 60 misszionáriust küldött ki. Az egyik legkiemelkedőbb küldött-
jük David Zeisberger volt, aki a delaware indiánok között végzett missziót gyümölcsözően. „A
morva testvéreknek ebben az időszakban több embert sikerült megtéríteniük, mint minden
korábbi protestáns missziónak együttvéve” – írja James A. De Jong.

Természetesen ez csak vázlata a missziótörténeti eseményeknek. Érdemesebb volna ezzel
részletesebben is foglalkozni. Ez a dolgozat inkább figyelemfelhívás szeretne lenni, abban a re-
ményben, hogy a pietizmus és a misszió kapcsolata és története még sok adattal és tanulság-
gal szolgálhat.

Így történt, amit összefoglalásul írhatunk, hogy a 18. században, annak különösen a máso-
dik felében a protestáns missziói munka hordozója a kereskedelmi társaságok és a kolóniák-
ban letelepedetteken kívül és után ez az új kegyesség lett. Egyre több áldozatot vállaltak az ez
ügyben született társaságok. S ez a misszió történetét is meghatározta jó időre. Mert valóban,
ezután a társaságok missziója következett. Egyre több országban és egyházban születtek ilyen
missziói körök (később interkonfesszionálisak is), ezeknek felsorolása és a velük való foglal-
kozás már másik téma. Az azonban tény, hogy ez az időszak volt a társaságok missziójának a
szakasza. Erről az időszakról és annak misszionáriusairól sok írás is megjelent, életrajzok, trak-
tátusok formájában. Ezért valószínű, hogy az egyházi közvéleményben ez az időszak lett a
misszió „hősi” korszaka. Kétségtelen, hogy ez a korszak valóban tanulságos, idealizálás nélkül
is sokat meríthetünk a protestáns misszió kezdeti lépéseiből, amelynek végül is forrása és ösz-
tönzője a pietizmus volt.

�. A pietizmus missziójának tartalma
Mi az, amit a missziói áldozatkészségen túl tanulhatunk a pietizmus missziójából? Más szóval
fogalmazva: mi volt ennek a missziónak a tartalma? Meg kell mondanom, hogy ezen a ponton
leginkább a már említett Stephen Neill – szerintem legújabb és legalaposabb – missziótörténeti
munkájára támaszkodom. Mert az kétségtelen, hogy ennek a kegyességnek a missziója tartal-
mában is sokban más és új volt, mint a katolikus misszió másfél évezredes gyakorlata. Ezzel
nem akarok értékítéletet is kimondani, csak a tényeket szeretném rögzíteni, a vonásokat meg-
rajzolni, s időnként a különbségre is rámutatni. Azt is szeretném érzékeltetni, hogy nem egy-
szerűen a katolikus és protestáns egyházak „különbségeiről” van itt szó. Egyszerűen itt érezni
lehet az ébredés friss levegőjét. Természetesen ők is koruk gyermekei voltak, ők is állampol-
gárok voltak, ezentúl „európaiak” is. Mégis sok tekintetben új lépések következtek. Nem túl-
zás a missziótörténetben fordulatról is beszélni.

Tartalmi szempontból legtöbbet a herrnhutiak missziójáról tudunk, valószínű, hogy náluk
ért be a pietizmus missziói gondolata, és leginkább náluk is valósult meg. Itt tehát már igazán
és egészen a „pietizmus” missziójáról van szó, a régi, tradicionális értelemben is.

Neill a herrnhutiak misszióját öt alapelvben foglalta össze. Nézzük ezeket.
1. Egyház és iskola a missziói munkában is szorosan összetartoznak. Ez az alapelv az eddigi

missziókban is megvolt, kevés kivételtől eltekintve. Itt azonban a reformátorok elvét és gya-
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korlatát látjuk felelevenedni: azért kell megtanítani a megkeresztelteket írni és olvasni, hogy a
Bibliát olvasni tudják. Ezek a misszionáriusok nem tudták elképzelni a keresztyén életet a Bib-
lia rendszeres olvasása nélkül. Ez a katolikus misszióban nem volt ennyire erős. Ezért a herrn-
hutiak első céljai közé tartozott, amennyire csak lehetséges, a megtért és megkeresztelt em-
berek kezébe adni a Bibliát. Ezért volt akkora hangsúly azon is, hogy iskolák jöttek létre, s ké-
sőbb a tanítást már a gyermekek közt kezdték.

2. Ehhez az alapelvhez nagyon szorosan kapcsolódott az is, hogy a Bibliát minél előbb le kell
fordítani azok nyelvére is, akik között dolgoztak a misszionáriusok. Maga Ziegenbalg rengete-
get tanult, és évek során oda jutott, hogy a tamil nyelvet nemcsak egyszerűségében, hanem
annak „klasszikus” változatában is megismerte. Az Újszövetség 1714-ben, tehát nyolc évvel ér-
kezésük után, a teljes Biblia 1769-ben jelent meg. Az utóbbi hosszú idő azt is mutatja, hogy ezt
a nagy ügyet elsietni sem szabad. Ebben a munkában az angoloktól kapott nyomda nagy se-
gítség volt. De különösen is hozzá kell tenni, hogy ebben a munkában egy későbbi küldött, Jo-
hannes Philipp Fabrizius volt az irányító, aki aztán énekeket is fordított tamil nyelvre.

Ez a kettő voltaképpen ugyanannak a munkának a „két oldala”: egyik oldalon a tanultak
igyekezete a nép nyelvére fordításban, másik oldalon a tanulatlanok olvasásra tanításában. De
mindkét oldalról a „tárgy” és a „tartalom” ugyanaz: a Biblia. Még talán úgy is lehet fogalmazni,
hogy a régi missziótól való különbséget érzékeltessük: a cél, hogy a misszionálandó minél előbb
maga találkozzon Isten igéjével, személyesen hallja és értse meg az ige üzenetét. Így talán ér-
zékeljük a még ma is meglevő különbséget a katolikus és protestáns egyházi gyakorlat és misz-
szió között.

3. De az evangélium hirdetése és a Biblia lefordítása is a nép – nemcsak nyelvének, de – gon-
dolatvilágának megismerésén is alapszik. E nélkül az igehirdetés légüres térben mozog. A pie-
tista Ziegenbalg szabályos studiumot kezdett társaival a dél-indiai élet, és különösen annak
vallási világa megismerésére. Ez a vallástörténeti stúdium persze évekig tartó kemény munka
volt. Ennek a munkának az eredményét leírták, s jelentéseikben hazaküldték. Ezen a ponton
ütközött a misszió az otthoniakkal – a misszió a pietizmus szélsőséges szárnyával? –, mert azt
a választ kapták, hogy feladatuk nem a hinduizmus leírása, hanem annak kiirtása. Nem a po-
gány babonák megismerése a misszió célja, hanem annak összetörése – írták hazulról. Vagyis
itt, ezen a ponton megint látjuk a régi missziói kérdést megelevenedni: a pogány kultúra és az
evangélium érintkezésének problémája ez. Ebben a dolgozatban nem merülhetünk el a prob-
lémában, csak jelezni szeretném, hogy ez állandó kérdése a missziónak: mit tegyen a pogány
és tradicionális kultúrával, amellyel találkozik? A misszió történetével foglalkozva úgy látom,
hogy erre nincs „recept”, nem könnyű észrevenni a tradíció és a bűn közötti határt. Talán egy
képpel élve: nem az erdőt kell kiirtani, hanem a rossz ágakat lenyesni. De ezzel minden missziói
nemzedéknek újra és újra szembe kell néznie. Visszatérve Ziegenbalg munkájára, tanulmánya
csak 1867-ben (másfél század múltán!) jelent meg. Kiadója és ugyanakkor életrajzírója is Wil-
helm German volt, s a könyvének címe: A malabári istenek genealógiája.

4. A misszió célja ebben a munkában a személyes megtérés, döntés és életváltozás. A tranke-
bári misszió ebben a tekintetben szakított a régebbi metódussal, a csoportos, vagy tömeges
megtérítés munkájával. Ehhez tartozott, hogy azzal is szakítottak, hogy valamilyen módon
megajándékozzák a megkeresztelteket. Ez eléggé elterjedt volt régebben. Mindezek helyett igye-
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keztek a keresztelés előtt is alaposan tanítani – és utána is! –, és arra tenni a hangsúlyt, hogy
maga a keresztelés az érték. Erre a pontra még valamilyen szempontból visszatérünk. De itt is
érdemes rögzíteni, hogy Ziegenbalg halála évében, 1719-ben, tehát 23 évi munka után a gyü-
lekezethez 350 megkeresztelt tartozott. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy szemükben nem a sta-
tisztika, a számok a döntőek, hanem a munka mélysége és alapossága.

5. Amikor pedig megszületik a gyülekezet, akkor az kimondottan csak indiai egyház lehet,
papsággal és vezetéssel is. Ez sem volt egyértelmű az eddigi missziók munkájában. Már volt
arról szó, hogy 1709-ben kérte Ziegenbalg az ordinálás jogát. Nem öncélból tette ezt sem. S nem
is siették el, hiszen ők is találkoztak azzal, hogy ehhez idő kell. 1733-ban szentelték az első lel-
készt, erről is volt már szó. De megindult a lelkészképzés, egy évszázad alatt 14 lelkészt szen-
teltek fel. Vagyis, ez sem nagy szám, alapos tanítás és kipróbáltság után ordináltak. De már az
alapelvekben rögzítették, hogy nem „európai egyházat” céloztak meg, indiai egyház pedig csak
indiai vezetéssel valósulhat meg.

Mindezen túl még valamire fel kell hívni a figyelmet. Véleményem szerint ez jelentette az
igazi fordulópontot a misszióban az előbbieken túl. Volt már szó a herrnhutiak grönlandi mun-
kájáról. Egyik misszionárius 1740-ben jelentést írt munkájukról, s ebben rejlik a missziói me-
tódus változása tartalmilag:

„A módszerek, amelyeket a misszionáriusok általában használtak, elsősorban abban álltak,
hogy a misszionáriusok a pogányoknak Isten egzisztenciájáról, tökéletességéről szóltak, aki
mindenek felett való, s akinek törvényét követnie kell mindenkinek… absztrakt módon ez a
módszer nagyon értelmesnek tűnik, amikor azonban az ember a gyakorlatba átülteti, tökéle-
tesen hatástalannak bizonyul… ezért a misszionáriusok most elhatározták, hogy Krisztust,
mégpedig a megfeszítettet prédikálják… s ez elérte a hallgatók szívét, s nagyon meglepő hatást
mutatott… a hallgatók nem maradtak többé sötét és brutális teremtmények, mint amilyenek
azelőtt voltak… amikor a misszionáriusaink a megfeszített Megváltó ismeretében bizonyos
alapot építettek, hamarosan úgy találták, hogy az újonnan megtérteket egy hatalmas meg-
mozgató erő töltötte meg, amely őket elrémítette a bűntől, és odaserkentette, hogy Istennek és
felebarátaiknak morálisan is jobban elkötelezettek lettek.”14

Itt rejlik a pietizmus missziójának teológiája. Az eddigi „teocentrikus” misszió helyett egy
új vonalat képviseltek. Mert azt be kell vallani, hogy a katolikus misszió igehirdetésének és ta-
nításának központjában valóban „Isten lénye” mint a „legfőbb lény” állt. Itt most elindult a
misszióban is egy „krisztocentrikus” igehirdetés és irány. Figyelemre méltó – úgy találták –,
hogy ez az igehirdetés gyümölcsözőbb. A krisztocentrikus igehirdetés megváltoztatja az életet.
Feladatunk a misszió története, nem pedig a missziói teológia. De elkerülhetetlen legalább
megjegyezni, hogy ezzel végül is az „apostoli igehirdetéshez” tértek vissza. Pál döntése is ez volt
a missziói igehirdetés terén (1Kor 2,2). A reformáció is Krisztusra mutatás volt. A herrnhutiak
újra felfedezték az igehirdetés szívét, és alkalmazták a misszióban is. S külön örömük volt, hogy
ezt hatékonynak láthatták.

Már csak annyit, hogy a megírt módon lett a pietizmus és az ébredések idején a missziói kö-
telezettség általánosan ismerté. Ennek gyümölcseként, újra Amerikában, Jonathan Edwards
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(1703–1758) a Yale egyetem elnökeként könyvet írt. Címe kissé hosszú, de figyelemre méltó:
Egy alázatos kísérlet arra, hogy gazdag és látható egység szülessen Isten népe életében, különösen
az imádság által, hogy a keresztyénség újraéledjen, Krisztus országa előretörjön a Szentírás ígé-
retei és a végidők próféciái szerint. Ez a könyv 1744-ben jelent meg, de a 19. században több-
ször is kiadták. Valójában – azt hiszem – ez a könyvcím a summája a pietizmus teológiájának
a misszió terén. Lehet róla vitatkozni, teológiai igazságát vitatni. De tény, hogy a könyv és a mö-
götte lévő gondolkozás új korszakot nyitott a misszió történetében is.15

Dolgozatom célja a pietizmus és a misszió kapcsolatának feltárása volt. Ezen a téren talán ma-
gyar vonatkozásban eddig publikáció nem is jelent meg. Már csak ennyit szeretnék rögzíteni:
ez a dolgozat semmiképpen sem a pietizmus „idealizálása” akar lenni. Ma már túljutottunk
például a társasági misszió gondolatán is, megláttuk, hogy a misszió az egyház feladata. De az
események, és főként a misszió tartalmának kérdései ma is elgondolkoztatóak lehetnek, ta-
nulságosak is ahhoz, hogy egyház és misszió összetartoznak. S talán így is lehet levonni a pie-
tizmus missziójának tanulságát – látva annak hibáját is –: minél mélyebb a megújulás, annál
szélesebbre tárulhat a szolgálat kapuja.
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Matthias Bel – rector et instaurator scholarum
posonensium*

kArl W. SChWArZ

Amikor 1992. július 1-jén Besztercebányán a Bél Mátyás Egyetem megnyitotta kapuit, akkor
jó oka volt rá, hogy annak a nagy tudósnak a diákéveire (1695–1700) és tanári tevékenységére
(1708–1714) emlékeztessen, aki jelen tanulmányunk középpontjában áll: Matthias/Matej Bel
vagy Bél Mátyás (1684–1749),1 s aki a Besztercebányához közeli Ocsován született 1684. már-
cius 24-én. Ennek a tájnak a szülötte volt, s már nevének különböző alakjai utalnak arra, hogy
otthon érezte magát hazájának különböző nyelvi közegeiben és kulturális környezetében, hisz
iskoláit nemcsak Besztercebányán és Pozsonyban, hanem Veszprémben és Pápán is végezte. Így
jelenthette ki büszke önmeghatározásként: „lingua Slavus, natione Hungarus, eruditione Ger-
manus”.2 A történetírásba úgy vonult be mint „magnum decus Hungariae”, hiszen teológus-
ként, pedagógusként, geográfusként és történészként új szakmai alapokat fektetett le. Most
mint a pozsonyi líceum újjászervezőjét és rektorát szeretném méltatni.3

Rá vezethető vissza Pozsony gúnyneve, a „kis Halle”, mert többek között az ő személyes ér-
deme volt, hogy az itteni evangélikus gyülekezet és iskola nyitottnak mutatkozott a pietista tö-
rekvések iránt. Az alumneum megalapítása világos bizonyíték erre. Ezt a protestáns megúju-
lási mozgalmat Bél hallei egyetemi évei alatt (1704–1707) August Hermann Francke (1663–
1727)4 környezetében ismerte meg, s a lelkesen magába szívott hatásokat hazájában ültette át
a gyakorlatba.5 Ez a pietizmus úgy jellemezhető,6 hogy nagyobb hangsúlyt helyezett a hit ben-
sőséges voltára és a kegyesség gyakorlására (praxis pietatis), mint a hit tartalmának helyes vol-
tára, orthodoxiájára. Szorgalmazta a lélekben való újjászületést, mely révén a keresztények által
a keresztségben elnyert kegyelem új életre ébreszthetett. Az ún. „újjászületetteket” a pusztán
névleges keresztényektől a „megszentelődés” és a szeretet cselekedetei különböztették meg,
melyek mintegy az újjászületés következményei voltak, például a híres 1697-ben alapított hal-
lei árvaház vagy a szegények iskolái. A pietisták az egyház „kovászának” tekintették magukat
és az újjászületettek külön alkalmakon (bibliaórákon, collegia pietatis) jöttek össze, konventi-
kulumokat képeztek (ecclesiola in ecclesia), hogy egy második reformáció érdekében dolgoz-
zanak. Ez természetesen heves összetűzésekhez vezetett, az orthodox teológusok és pietista el-
lenfeleik közötti viták jól ismertek.7 Bélnek is el kellett viselnie a szemrehányást, hogy Pozsonyt
„hallei kreatúrákkal” árasztotta el.8

Bél élete és működése nyugtalan korszakra esett. Pályája hátterében az ellenreformáció heves
protestánsüldözéseit látni. Amikor született, éppen akkor zárta le az 1681-es soproni ország-
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gyűlés a legviszontagságosabb időszakot, a gyászévtizedet (1671–1681),9 s a protestánsoknak
engedélyezte, hogy vármegyénként két helységben artikuláris templomokat emeljenek. De ez-
után is „vértelen” ellenreformációról beszélnek a történészek, mely a legnagyobb csendben
egyre inkább korlátozta a protestánsok vallási és polgári jogait. A Habsburgok maximája úgy
szólt, hogy a magyar rendek ellenállását bármilyen áron meg kell törni, hiszen ezek az előre-
törő oszmánokkal szövetkeztek. Természetesen a török sereg 1683-as bécsi veresége ököly
Imre (1657–1705) kuruc felkelésének kudarcát is jelentette. Másrészről viszont ez a felkelés
ürügyül szolgált a Habsburg uralomnak a hírhedt eperjesi vértörvényszék (1687) megrende-
zéséhez.10 A kivégzéseknek nem az volt a fő célja, hogy a felkelőket megbüntesse, hanem hogy
a rendeket megfélemlítse, és a bécsi abszolutizmussal szembeni ellenállást megtörje.

A csendes ellenreformációt jól illusztrálja az „Explanatio Leopoldina” (1691), mely a nyil-
vános vallásgyakorlatot (exercitium religionis publicum) az artikuláris helyekre korlátozta, s
másutt csak a házi áhítatokat (devotio domestica) engedélyezte. Míg Bél Halléban, a pietiz-
mus központjában tanult, ahol 1694-ben nyílt meg az új porosz egyetem, addig odahaza II.
Rákóczi Ferenc (1676–1735) kuruc szabadságharca zajlott,11 melynek jelszava ez volt: „cum
Deo pro patria et libertate”. Az 1708-ban Halléból hazatérő Bél első szolgálati helyén, Besz-
tercebányán máris belegabalyodott a háborús cselekményekbe, mert a besztercebányai evan-
gélikusok Rákóczi hívei voltak, ezért az alig huszonnégy éves tanárt a város eleste után a csá-
száriak halálra ítélték, ám Heister tábornok végül megkegyelmezett neki.

Az Erzsébet-templomot, ahol Bél gimnáziumi állása mellett prédikált, újra elvették az evan-
gélikusoktól. A vallási sérelmeknek nem szakadt vége, még ha a szatmári béke (1711) kiegye-
zésre is törekedett ebben a kérdésben. A háborút ugyan sikerült lezárnia, de a vallási ellenté-
teket nem.12 A kölcsönös sérelmeket rendszeresen az országgyűlés elé tárták. 1715-ben végül
III. Károly (1685–1740) egyszer s mindenkorra törölte az országgyűlés napirendjéről a vallási
kérdés tárgyalását, ehelyett úgy rendelkezett, hogy a sérelmeket kizárólag a királynak, s kizá-
rólag egyénileg lehetett benyújtani. Egy külön bizottságot bízott meg a sérelmek kivizsgálásá-
val, ez az eljárás a döntést hihetetlenül kitolta, gyakorlatilag egészen a két Carolina Resolutio
megjelenéséig (1731, 1734), melyek tovább szűkítették az evangélikusok lehetőségeit, s fenn-
tartották a vallásgyakorlatnak az artikuláris helyekre való korlátozását. Mindenütt másutt csak
családi áhítatokat tarthatott a családfő, lelkész és idegenek kizárásával. Ez a megszorítás jól jött
a pietista programnak, mert ez is a kis körökben tartott kegyességi alkalmakat, az egyéni bib-
liaolvasást, a megtértek családon belüli szolgálatát népszerűsítette. Ezért jogosan látta abban a
történetírás a pietizmus hazai küldetését és eredményét, hogy az ellenreformáció utolsó kor-
szakában megmentette a magyarországi evangélikusságot a teljes fölmorzsolódástól.13

1714-től Bél Pozsonyban tanított. Azért hívták meg, hogy a romokban heverő líceumot újra
felvirágoztassa.14 1719-ben átváltott egy lelkészi állásba, ő lett az első szlovák származású
„német” pap. 1721-ben kezdeményezte az első rendszeresen megjelenő hazai újságot: a Nova
Posoniensia kiadásával örökre beírta nevét a magyarországi publicisztika történetébe.15

A hallei iskolák mintájára Bél a pedagógiai realizmus szellemében szervezte újjá a pozsonyi
líceumot.16 A strassburgi gymnasium illustre példája alapján 1606-ban alapított pozsonyi iskola
elemit, gimnáziumot és akadémiai osztályokat foglalt magában. Hat osztályra tagolódott, me-
lyeket összesen 10-12 év alatt lehetett teljesíteni. A fő hangsúly a nyelvoktatáson és a történel-
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men nyugodott. Bélnél olvasható, hogy a nyelv a nép legfontosabb jellemzője. Ezzel a pietista
korai felvilágosodásban elterjedt nézetet fogalmazza újra. Elsőként vett figyelembe olyan ter-
mészettudományos tárgyakat, mint a fizika, természetrajz, geometria, földrajz. Az oktatás
nyelve latin volt, de az anyanyelv ápolására is nagy hangsúlyt fektettek. Minden osztályban ta-
nítottak németet, hogy megkönnyítsék a német egyetemekre való továbblépést. Az akadémiai
osztályokban ezekhez társult a két bibliai nyelv, a görög és a héber.

Az orthodox teológusok a szemére vetették, hogy az oktatásban nála a filológia dominál,
azonban ez a diákok készségeihez való igazodást is jelentette, főleg ahhoz az adottsághoz, hogy
hazájában s Pozsonyban is három nyelv és nemzetiség élt egymás mellett, melyeket negyedik-
ként a latin diplomáciai, hivatali és államnyelv egészített ki. Bél a nyelvoktatás számára is állí-
tott össze nyelvkönyveket és szótárakat, ezek a következők: Der Ungarische Sprachmeister oder
kurze Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache (Pozsony, 1729. 8. kiadás 1743). Ebben ta-
lálható az első rendszeres magyar nyelvtan. Institutiones linguae germanicae (Lőcse, 1718).
Gondoskodott Chr. Cellarius latin nyelvtanának (Lőcse, 1717) új kiadásáról 1735-ben és egy
négynyelvű (latin–német–magyar–cseh) szótárral egészítette ki. Már azelőtt jelentette meg
Lipcsében saját latin nyelvkönyvét: Rhetorices veteris et novae praecepta (Lipcse, 1717). Végül
a legnagyobb hatást a Compendium Hungariae geographicum című műve gyakorolt, mely ha-
lála után is többször megjelent (Pozsony, 1753, 1779, 1792).

Mindenekelőtt viszont azok a földrajzi és történeti művei tették Bélt híressé, melyek az or-
szág tudományos feltárásának kezdetét jelzik: Hungariae antiquae et novae prodromus (Nürn-
berg, 1723), Adparatus ad historiam Hungariae (Pozsony, 1735), Notitia Hungariae novae his-
torico-geographica (Bécs, 1735–1742).

Csak példaként említem Bélnek a vallási sérelmeket alátámasztó, anonim megjelent össze-
állítását: Kurze und zuverlässige Nachricht von dem Zustande der Protestantischen Kirche in
dem Königreich Ungarn, besonders von den gegenwärtigen gefährlichen Umständen derselben
(h. n., 1743).

Ami történészi munkásságát illeti, III. Károly udvari történetíróvá nevezte ki. Ugyanez a
király, aki 1711-től 1740-ig VI. Károly néven német-római császárként is uralkodott, az evan-
gélikusként nevelkedett braunschweig-wolfenbütteli hercegnőt, Erzsébet Krisztinát (1691–
1750) vette feleségül (akinek a házasságkötés előtt katolizálnia kellett). A király ismételten fo-
gadta Bélt kihallgatáson és évi 600 aranyforint tiszteletdíjat biztosított neki. Valószínűleg ő volt
az egyetlen evangélikus lelkész, aki az idő tájt ilyen udvari kitüntetésben részesült. Bélt a nádor,
Pálffy Miklós gróf (1667–1732) vezette be az udvarba. Anyaggyűjtését, mely az ország törté-
neti és gazdasági felmérésének minősíthető, a tudós az uralkodó ház legteljesebb támogatásá-
val végezhette. Még ha a nagy vállalkozás befejezetlen maradt is, és senki sem folytatta kezde-
ményezőjének halála után, a négy pompásan kiállított, Paul Straub bécsi udvari könyvkeres-
kedőnél megjelent kvart kötet meggyőzően tanúskodik az uralkodó jóindulatáról. A címlap és
kötés kívül hordja a császári címert, míg a tartalom belül dicsőíti a császári házat. XII. Kele-
men pápa (1730–1740) is emlékérmet küldött a szerzőnek. Elismerés fejeződött ki abban is,
hogy tudós társaságok sora választotta tagjai közé Londonban, Berlinben, Pétervárott és Ol-
mützben.

Bélt 1744-ben esperessé választották, de megrendült egészsége miatt hamarosan le kellett
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mondania hivataláról. 1749-ben halt meg Németóváron kúra közben. A pozsonyi Szent Mi-
hály-temetőben temették el, melyet 1784-ben megszüntettek. Sírkövét ekkor állítólag eladták,
de a feliratok szövege fennmaradt. A kő egyik oldala latinul méltatta Bélt mint Magyarország
egyedülálló történetíróját s mint keresztény hitében helytálló embert. A másik oldalon német
verssorok voltak olvashatók:

Was suchst du Sterblicher bey der Unsterblichkeit?
Hier ruht Matthias Bel, des Vaterlandes Zierde,
Bey der gelehrten Welt ein Muster hoher Würde,
Des Ruhm und großen Preis verringert keine Zeit.
Noch mehr! Ein Gottes-Mann, ein treu gewesner Hirt,
Den Pressburg immerdar betrübt bedauern wird.
Geh, Sterblicher, nun fort, verehre diesen Mann,
Auch noch in seinem Grab, denn er hat viel gethan! 17

JegyZetek
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gerhard Cornelius driesch és Bél Mátyás*

SZeleStei n. láSZló

Bél Mátyás (1684–1749) 1719-től három évtizeden át a pozsonyi evangélikus német gyüleke-
zet lelkésze volt. Halléban August Hermann Franckét hallgatta, annak iskolai módszereit előbb
Besztercebányán, majd Pozsonyban alkalmazta. Tankönyveivel, hitbuzgalmi kiadványaival
négy nyelven szolgálta egyházát. Tudományos tevékenysége, elsősorban Magyarország jelen
állapotának leírása1 és történeti forráskiadványai Európa-szerte ismert tudóssá tették.

Levelezésének számbavételekor2 fokozottan figyeltem azokra a levelekre, melyeket a csá-
szári udvarral, az udvari hivatalokkal, továbbá katolikus személyekkel folytatott. A Notitia kö-
teteinek revíziója rendszeres kapcsolatot tett szükségessé az udvari kancelláriával, annak hi-
vatalnokaival és az ügymenetre befolyással lévő személyekkel, császári és királyi tanácsosokkal.
A császárhoz elsősorban Nicolaus Garelli közvetített. A protestáns ágensek fizetését biztosító
pénzt egy ideig ő kezelte, a bécsi udvar és a protestáns magyar rendek tárgyalásainak menetét
naprakészen követte. A Bécsben tevékenykedő külföldiekkel és néhány ausztriai szerzetessel is
szakmai kapcsolatba került.3 A hazai jezsuita szerzetesekkel csak néhány levelet váltott.4 Azok-
kal a katolikus püspökökkel, akik püspöki tisztük mellett országos hivatalt is viseltek, ország-
leíró munkája során került kapcsolatba. Néha előfordult, hogy Bél elcsodálkozott, ha meg-
hallgatták, méltányolták teológiai véleményét. Például Erdődy László Ádám nyitrai püspök,
alkancellár bécsi asztalánál a püspök elismerését is kiérdemelte.5 Sógora volt Hermann And-
rás, aki egy ideig a kalocsai érsek (Csáky Imre bíboros) háziorvosaként tevékenykedett s aki-
nek az érseket kísérő római útját nem helyeselte.6 Feltűnő, hogy Eszterházy Imre esztergomi ér-
sekről (1725–1745) Bél leveleiben mindössze egyszer esik szó, akkor pozitívan.7

Az összegyűjtött levelek írói közt előfordul egy 1737-ben keltezett levéllel Gerhard Corne-
lius Driesch császári tanácsos. Ő a Leibniztől kapott leveleit küldte Bélnek, aki azokat Chris-
tian Kortholdnak továbbította.8 Bél eddig ismert levelezésében szerepel még közvetítőként Bél
és annak Halléban tanuló János Teofil nevű fia közt, más alkalommal Bél ajánlotta Driesch
kéziratát a szentpétervári akadémiának.9

Ki ez a Gerhard Cornelius Driesch? Kölni születésű, 1719-ben Damian Hugo Virmondt tit-
káraként tagja volt a konstantinápolyi császári követségnek, arról nagyon alapos beszámolót je-
lentetett meg latinul és németül.10 Mindössze néhány szónoki és költői művét említi Jöcher le-
xikon-kiegészítése a követségjárás előttről,11 s még megjegyzi, hogy további adat nem áll ren-
delkezésére Drieschről. A Bél-levelezés mutatóinak készítésekor félretettem egy cédulát, mivel
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további bizonyítást igényelt, hogy Bél levelezőpartnere és a követségbe járt Driesch azonos sze-
mély.

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára több Driesch-kéziratot őriz. 825 füzet, 19 kö-
tegben az általa 1719–1760 közt írott levelek fogalmazványait tartalmazza.12 1719 előtti, sajtó
alá rendezett levelezésére ezekben többször hivatkozott. Hogy csak a legérdekesebbeket em-
lítsem, levelezett August Hermann Franckéval, Gottfried Wilhelm Leibniz-cel.13 1721-ben tagja
volt a Varsóban járt császári követségnek,14 aztán különféle bécsi állásszerzési próbálkozások
után Eszterházy Imre esztergomi érsek titkára lett Pozsonyban. Életével, kapcsolataival más
alkalommal foglalkozom, most előhírnökként néhány adattal bemutatom Bél Mátyáshoz fű-
ződő viszonyát.15

Első fennmaradt, Bélhez címzett levelében, 1722 júniusában említette, hogy annak tudomá-
nyos, országleíró munkásságát Johann Georg Mannagetta tanácsosnak támogatásra ajánlotta.16

Az ajánló levél szerint, bár evangélikus Bél, de hozzá hasonlóan nagy tudományú személy talán
nincs is Magyarországon. Tervezett országleírása, annak Prodromusa szerint, kiváló mű lesz.
Ám tudatlanságból és irigységből akadályozzák őt, törvény elé idézik, holott a külföldiek is
várják munkáját. A rágalmak elkeserítették Bélt, akinek keserű szavait idézte Driesch Manna-
getta tanácsosnak.17 Ugyanekkor Monath és Speiser könyvkereskedőknél is szót emelt Bél ér-
dekében.18 Azt tanácsolta, hogy a jövendő országgyűlés idején a Nova Posoniensia lapjain is-
mertessék Bél történeti művét. Speiser megígérte, hogy a folyóiratból küld Drieschnek Bécsbe
példányt.19

1726-ban szóbeli beszélgetésükre emlékezve kérte Bélt, hogy az általa helyesnek tartott ok-
tatási rendszerről küldje el véleményét, természetesen szem előtt tartva a politikai állapotokat.20

A megkapott véleményt (de studiorum in his provinciis restauratione, vel nova potius eorun-
dem institutione) a jogi kar dékánjának, Joachim Honorius Mannagettának küldte el, de meg-
kapta azt annak atyjafia, a császárnál nagy befolyással rendelkező Johann Georg Mannagetta
tanácsos is, aki Driesch kérésére beajánlotta Bélt Philipp Ludwig Sinzendorffnál. A tervezet
tetszést váltott ki, dicsérték azt. Driesch Mannagetta tanácsosnak külön felhívta figyelmét egy
Bélnél látott hallei nyomtatványra, az Inauguratio Academiae Fridericanae-ra és az akkor Imb-
sen bárónál lévő Paedagogium Regium címűre. A Paedagogium Regiumot szinte királyi támo-
gatás nélkül hozta létre a már elhunyt August Hermann Francke,21 akivel ő sokáig levelezett és
akit barátjának nevezett. Úgy látszik Driesch nem kapott Mannagetta tanácsostól érdemleges
választ Bél tervezetéről. Pedig sokszor érdeklődött, 1728–1730-ban a levél visszakapásának
ügyében többször írt a tanácsosnak, majd annak titkárának, Carolus Marchamnak.22

Driesch 1724-ben Bécs külvárosában élt, a történelem és a numizmatika kötötte le idejét,23

közben pedig folyton próbálkozott állandó bevételi forrást jelentő állást szerezni. Szeretett
volna az udvari könyvtárban könyvtárnoki állást kapni.24 Femerült a pozsonyi kamarai levél-
tárnokság is.25 A könyvtárnokság elnyeréséhez – véleménye szerint – egyetlen hiányossága az
volt, hogy a héber nyelvet nem ismerte. Imbsen bárónak, Andreas Dorschénak és Philipp Lud-
wig Sinzendorffnak címzett leveleiből26 azt tudjuk meg, hogy Bél irányításával gyors ütemben
kezdte tanulni ezt a nyelvet. Ekkortájt Gabriel Halbergnek és saját testvérének arról is beszá-
molt, hogy az evangélikus lelkész, Bél Mátyás támogatta a Lipcsében már hét éve sajtó alá ren-
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dezett levelezése második kötetének27 kiadását, s bátorítja őt a harmadik kötet összeállítására.28

Mannagetta tanácsos mellett Sigrai József tanácsos is támogatta Bél országleíró munkáját.29

Végül Pozsonyban Eszterházy Imre esztergomi érsek titkára és tanácsosa30 lett. Eszterházy
eddig is támogatta, s később ajánlást adott a levéltárnokság elnyeréséhez,31 Dumontius báró ha-
lála után pedig Driesch számára a historicus cím megadását javasolta a császárnak. 1731. május
10-én a császár Driescht tanácsosnak nevezte ki.32

Bél ekkoriban országleíró kötetein dolgozott. Egy utalás szerint Driesch-sel együtt látogatta
meg Bécsben i. Jakob Schmerlinget.33 Sajnos Driesch levélfogalmazványai 1728–1732 között
hiányosak, rongáltak, az 1733-ból valók olvashatatlanok a vízázástól. Levelezésük még olvas-
ható része alkalmi, apró részletekre gyors választ kérő, antik és humanista szerzőket, történeti
adatokat és főleg numizmatikát érintő. Mindketten Pozsonyban éltek, bizonyára csak a sürgős
dolgokról váltottak levelet. Találkozásaikra utalások találhatóak egyéb leveleiben.

1737 szeptemberében Driesch eredetiben küldte el Leibniztől kapott leveleit Bélnek. Azt
írta a kísérő levélben, hogy Leibniz másik három, vele foglalkozó levele olvasható már megje-
lent levelezésében. Bél Driesch-sel való levelezéséből csak egyet másolt be máig fennmaradt le-
veleskönyvébe.34 Helyzeténél fogva segített Driesch Bélnek a Notitia köteteinek katolikus sze-
mélyekhez és intézményekhez (pl. Vatikáni Könyvtárba) való eljutatásában. Szerepe volt abban,
hogy a pápa a bécsi pápai nuncius, Domenico Passionei közvetítésével érmet adományozott
Bélnek. Gyakran esik szó a levélfogalmazványokban Bél Károly András tanulmányairól, majd
az attól külföldi peregrinációra kísért Festetics Kristófról. Driesch közvetített Pozsony, Bécs és
Halle között, s a közbülső állomáson, Bécsben ekkor már ott szerepelt Johann Wolfgang
Schröckh bécsi kereskedő, Bél Mátyás veje.

Driesch 1731. június 4-én Michael Gottlieb Hanschius-szal együtt jegyzett be Bél emlék-
könyvébe.35 Néhány más bejegyző esetében is bizonyos, hogy azok találkoztak Driesch-sel po-
zsonyi útjuk alkalmával. Például Johann Daniel és Johann Friedrich Schöpflin 1738. augusz-
tus 23-án jártak Bélnél,36 augusztus 26-án kelt az első hozzájuk írott Driesch-levél, melyet aztán
még nagyon sok követett.37 Bélről és fiairól, különösen a Halléban tanuló János Teofilról gyak-
ran esik szó Johann Heinrich Schultz hallei professzorhoz címzett Drisch-levelekben.38

Driesch levelezése elsősorban a katolikus egyházról, a klérusról, a főpapok kinevezésének
gyakorlatáról mond el számunkra sok érdekes esetet. De előkerülnek protestánsokkal kapcsa-
latos kérdések és protestánsok is előfordulnak levelezőpartnerei között. Beszámol például a
dekretális eskü bevezetése (1731) utáni pozsonyi bonyodalmakról. Vagy: Eszterházy Imre érsek
eskette Joseph Knorr katolizált mostohafiát.39 Elítélően említi a jezsuiták heroikus prédikálási
stílusát.40 Levelezésének jelentős része tudóslevelezés.

Gerhard Cornelius Driesch személyében a 18. század első felében Magyarországon még
ritka katolikus-protestáns tudományos együttműködés gyakorlati megvalósítóját szemlélhet-
jük. Újabban a magyarországi szakirodalom is nagy figyelmet szentel Bécs pietizmust közve-
títő szerepének.41 A bécsi udvari körökkel jó viszonyban lévő Driesch Bécsből, majd Pozsony-
ból közvetlen kapcsolatban állt a halleiekkel, akkor is, amikor Pozsonyban az esztergomi érsek
titkáraként tevékenykedett. Bécsi kapcsolatai révén segítette Bél Mátyás tevékenységét. 1743-
ban, amikor ismét (az immár 30 éve folytatott) levelezésének kiadásával, partnereinek szám-
bavételével foglalkozott, ő maga írta le, hogy Bél Mátyás ezek között jelentős helyet foglal el.42
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A ��. század első felének magyar protestáns
imádságirodalma
SZigeti Jenő

Az imádság elhanyagolt, kevéssé feltárt irodalmi műfaj. Akár a protestáns, akár a katolikus
imádságoskönyveket vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy bár több százra rúg az imádságosköny-
vek száma, mégsem történt meg a magyar nyelvű imádságirodalom tudományos számbavétele.
Egy-egy jelentős személy imádságoskönyvéről ugyan említést tesznek az irodalomtörténeti,
egyháztörténeti kézikönyvek, de a műfaj összefoglaló, tudományos vizsgálata terén még nagyon
kevés történt. A kutatómunka megkezdését viszont több ok sürgeti. Minden kétséget kizáróan
az imádságoskönyvek voltak a Biblia után a legolvasottabb magyar nyelvű irodalmi alkotások.
Pázmány Péter Keresztyéni Imádságos Könyve 1606-tól 1885-ig 27 kiadásban jelent meg.1 Szik-
szai György Keresztyéni Tanítások és Imádságok című könyve viszont 1786-tól legalább 76 ki-
adást ért meg2. De a 18. század első felének imádságos könyvei között is találunk sokszor kia-
dottakat. Ács Mihály Aranyláncát 1696 és 1793 között tizenkétszer adták ki, és még 1858-ban
is – kissé átdolgozva – megjelent. Még tartósabbnak mutatkozott az „Arany Tsésze” sikere, me-
lyet 1903-ban és 1904-ben is kiadtak, és belőle tizennégy kiadást sikerült összeszámlálni. A
kor gazdag imádságirodalmában a négy-öt kiadást megért művek nem tartoznak a ritkák közé.
Ezért nyelvi, irodalmi hatásuk feltétlen figyelemreméltó. A magyar nyelv fejlődésében kie-
melkedő szerepe volt az imádságos könyveknek. Incze Gábor már 1931-ben a széleskörű nyelvi,
irodalmi hatásra utalva buzdított az imádságirodalom kutatására. „Azok az irodalmi munkák,
melyeket a hivatalos középiskolai meg egyetemi irodalom-történettanítás annyira kiemel, vo-
natkoztat, származtat és analizál… nem tettek olyan nagy hatást a néplélek fejlesztésére, a nem-
zeti nyelv formálására, és nem is váltak olyan széles körökben ismertekké, mint imádságos- és
énekeskönyveink… Az irodalomtörténet mégis nagyon kevés gondot fordított és nagyon kevés
sort áldozott ennek az irodalmi műfajnak az ismertetésére, feltárására, pedig a Barlaa’m és Jo-
zafát, Salamon és Markalf mesemotívumok, melyek olyan nagy vándorutat tettek meg… sem-
mivel sem érdekesebb problémák, mint az olyan imádságok, imafoszlányok vagy szólamoknak
a vándorlása és vonulásuk útjának megrajzolása, melyek legtöbbször ismeretlen forrásokból
eredve, Nyugat-Európa népeinek keresztyénségén keresztül folyva jutottak el a magyar evan-
géliumi egyházak szószékeire vagy egyes buzgólelkű híveinek titkon ajtókat behajtó magányos
és csendes áhítatába.”3

Az imádságoskönyvek vizsgálatát a 18. század első felének irodalmában az is sürgeti, hogy
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a magyar nyelvű irodalom jelentős hányada ekkor imádság. Révész Imre megállapítása ma is
igaz. Ezeket az imádságoskönyveket ma is mindenki emlegeti, de senki nem olvassa.4

A magyar nyelvű imádságos könyveknek eddig két figyelemre méltó feldolgozása született.
Incze Gábor a protestáns, Gajtkó István a katolikus imádságokat vizsgálta. Incze a reformáci-
ótól 1711-ig megjelent protestáns imádságirodalmat vizsgálja alapos szemelvényekkel és nagy
felkészültséggel, de főként teológiai szempontból. Célja: a hatalmas anyag áttekintése.5 Gajtkó
csak a 17. századi katolikus anyagot – közel 40 imádságoskönyvet – vizsgálta át.6 Rajtuk kívül
csak László Vince kevéssé ismert, kéziratos disszertációját lehetne idézni, melynek anyagát
Gajtkó is felhasználta, de László sem lépi túl az 1711-es korszakhatárt.7 Jelentős vállalkozás
Holl Béla kéziratos bibliográfiája, mely a 18. század végéig dolgozza fel a katolikus imádságos
könyvek gazdag anyagát 157 tételben, mely közel sem teljes.8

A protestáns imádságoskönyv irodalom 18. századi gazdag termése és a Régi Magyar Könyv-
tár újabban előkerült anyaga teljesen feldolgozatlan. Az anyag bősége és változatossága miatt
ennek a dolgozatnak csak a körvonalaik felvázolása, a további kutatási program előkészítése
lehet a célja.

Az imádsággal foglalkozó magyar nyelvű teológiai irodalom is szegényes. Az egyetlen, újabb
kori magyar nyelvű imádságtan (euchetika) Csiky Lajos9 tollából több mint 100 éve jelent meg.
Ennek a munkának számunkra legértékesebb szakasza a bibliográfia, mely a további kutatás
alapjául szolgálhat. A kisebb terjedelmű tanulmányok közül10 Révész Imre tanulmánya11 emel-
kedik ki, melyben az egyháztörténészeket a magyar protestáns kegyességtörténeti kutatás mű-
velésére és ezen belül az imádságirodalom tudományos igényű vizsgálatára buzdítja. Sok ér-
dekes adalékot és nagyvonalú vázlatot ad ehhez a munkához. Az irodalomtörténészek mun-
kái közül Gorzó Gellért Ráday Pál imádságos könyvéről írt tanulmánya12 emelkedik ki, mely-
ben vázlatosan áttekinti a magyar imádság műfajtörténetét. Az utóbbi években megélénkült a
magyar protestáns teológiáiban az imádság utáni érdeklődés. Ennek jele néhány kisebb tanul-
mány13 és Szőnyi György14 disszertációja, a magyar református gyülekezeti – tehát a liturgikus
keretek között élő – imádságról. Egyes régi imádságos-könyvek népszerű bemutatását Bottyán
János végezte el a Reformátusok Lapjában.15

Bár külföldön jelentős gyűjtemények vannak16, magyarul csak két protestáns imádsággyűj-
temény jelent meg a régi imádságanyagból, de ezek sem tudományos igényű szövegközlések.
Kovács Sándor17 nem közli pontosan forrásait, csak könyve bevezetőjében sorol fel hat régi
könyvet, melyből anyagát vette. Az imádságok szövegeit meglehetősen átstilizálta, és nagyon
nehéz visszakövetkeztetni arra, hogy az egyes imádságok, mely forrásokból származnak. Ré-
vész Imre munkája18 terjedelmében kisebb, de a forrásokat pontosan közli. Az eredeti stílust
megtartja, de néha rövidít. A Reformátusok Lapja is közöl imádságrovatában régi imákat, de
legtöbbször rövidített, átdolgozott formában, így ez sem tekinthető tudományos igényű for-
rásközlésnek. A legnevezetesebb forrásközlő vállalkozás Incze Gábor nevéhez fűződik. Az ál-
tala szerkesztett forráskiadványok között több imádságos könyvet is találunk. Kiadta Medgyesi
Pál Praxis Pietatisát, Otrokocsi Flóris Ferenc Hálaadó és könyörgő imádságai-t, Szőllősi Mi-
hály 1678-ból való tábori imádságoskönyvét és Rimaszombati Kaza János imádságait is sajtó
alá rendezte.19
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�. Az imádságról mint műfajról

Augustinus nyomán Debreczeni Péter így határozza meg az imádságot:

„Az te könyörgésed Istennel való beszélés, mert midőn olvasz az Isten szól tenéked, midőn pe-
nigh könyörögsz, Istennel beszélsz; mert minden tiszta és szentségies imádság, Istennel való
beszélgetés.”20

Az imádság is a való világnak szubjektív tükröződése, melyben a vallásos kifejezési forma
mögött kitapintható a társadalmi valóság. Éppen ezért beszélhetünk az imádság műfaji ha-
tárán belül realizmusról és antirealizmusról. Tolnai Gábor Bethlen Miklós imádságai kapcsán
„pszichológiai realizmusról” beszél, szerinte imádságoskönyve „egyik csúcspontja a régi ma-
gyar irodalomban először Szenci Molnar Albert műveiben kibontakozandó polgári irányú pró-
zastílusnak”.21 De ugyanez elmondható II. Rákóczi Ferenc, Ráday Pál imádságairól és a többi
jól sikerült imádságoskönyvről is.

Az imádság viszont nem teljes mértékben individualizálódott alkotás. A legtöbb imádság-
irodalom használatára, továbbmondásra írta imáit. A megjelent imakönyvek „közszükségletet”
elégítettek ki, ezért többször is kiadták legjobbjait. Az imádságírók tudatosan törekedtek olyan
imák megalkotására, melyek a legkülönbözőbb élethelyzetben élő emberekre érvényesek, al-
kalmazhatók. A történelmi helyzet, a kor társadalmi tudata átsüt a magyar imádságirodalom
java alkotásain. Esze Tamás Rákóczi imádságainak22 kapcsán mutatta ki a fejedelem valláspo-
litikájának meggyőződésbeli alapjait, amelyet a korábbi kutatás, egyéb művek és emlékek híján,
hézagosan látott. Egy másik tanulmányában Rimaszomati Kazai János 1708-ban kiadott imád-
ságoskönyvét vizsgálja. Ebben az imakönyvben találjuk a Magyar Nemzetért való Könyörgés
című imát. Ebben Rimaszombati Kazai – eltérően a kuruc történetszemlélettől – a szabadság-
harcot az elpártolt nemzet büntetésének látja. Szerinte „nem lészen ez a Nemzet méltó arra,
hogy ennek az elő Isten a Nemzetek között állandó békességet szerezzen”. Később így folytatja:
„Oh Isten! kétségkívül jobban volna ennek [ti. a nemzetnek] dolga, ha ennek a Nemzetnek
régel elmúlt előljárói közül csak egyet adhatnánk olyant, akinek előtted megpróbált jósága és
kegyessége”. Így ez az imádság kifejezi Rimaszombati Kazai fenntartásait Rákóczi személyével
kapcsolatban. Esze Tamás szerint: „e nagyszerű bűnbánati imádságban ugyanaz a fanyar tár-
gyilagosság nyilvánul meg, mint nevezetes kortársa, az egyháztörténetíró Debreczeni Ember
Pál korszemléletében”.23 Arra is érdemes felfigyelni, hogy mennyire összecseng az imádságos-
könyv címe Bethlen Miklós nevezetes békeiratával (Olajágat Viselő Noé Galambja). Jogos az a
következtetés, hogy ez az imádság „annak a békevágynak a kifejezője, mely mint egy föld alatti
bujkáló, de olykor feltörő hegyi patak átvonul a kuruc felkelés történetén, s különösen az egy-
házi emberek lelkében volt erős”.
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�. A ��. századi protestáns imádságirodalom alapjai

Az imádságirodalom igazi virágzása a 18. század első ötven évében következett be. Ezt nem-
csak az egyre-másra megjelenő imádságoskönyvek hosszú sora jelzi, hanem az is, hogy az
imádság szerepe megnő irodalmunk egészében. Az imádság egyre alkalmasabb lett arra, hogy
kifejezze a kor belső ellentmondásoktól feszülő valóságát. A kor nemesi irodalma egyre vallá-
sosabb hangneművé válik, a haladó politikai és nemzeti törekvések egyesültek benne az érzel-
mekkel teli kegyességgel és személyes vallásossággal. A megváltozott világban a vallásosságnak
egy szubjektív változata honosodott meg. Ez fejeződik ki abban a kegyes-érzelmes irodalom-
ban, mely végképp legyőzi a protestáns orthodoxia hideg, hitvitázó szárazságát.

A protestáns orthodoxia24, amely csaknem egy évszázadon keresztül uralkodott, végképp
összeomlik, kudarcba fullad. A 17. század végére az orthodoxia ellenfelei tökéletes diadalt arat-
nak. A presbiteriánus eszmék – bár megszelídített formában – meghódítják az orthodoxiát. A
puritán vallásgyakorlat bázisai megerősödnek, a coccejánizmmusnak nem tudja útját állni az
orthodoxia és a cartesianizmus, mint az új idők előszele, könnyen lerázza a régi minden szőr-
szálhasogató okoskodásait.

Az orthodoxia éltető eleme a polémia volt, ez viszont végképp elveszti népszerűségét. „Az
iabb lelkésznemzedék már nem rajong az orthodox eszmékért. Belátja, hogy a sok szőrszál-
hasogató okoskodás, az ádáz küzdelem nem vezet célhoz, legfeljebb gyűlölséget és ellenséges-
kedést eredményez. Az orthodoxia időszaka magyar földön már lejárt. A lelkek kiábrándultan
fordulnak el tőle.”25

Jól tükrözi a megváltozott légkört Szathmári Pap János imádságról írt művének egyik mon-
data. „Az emberek indulatainak, indulatokból származó különb-különbféle ítéleteknek, kí-
vánságoknak, vágyaknak és mindeneket szorgalmatosan vizsgáló, s a közszó beszéd szerint
szőrszálhasogató kérdéseknek megfelelni és eleget tenni teljes lehetetlenség; azzal magamat fá-
rasztani haszontalannak, s illetlennek tartom.”26 A hitviták helyett egyre nagyobb teret nyert a
vallásegyesítő irányzat.27 Segítette ezt egyrészt a jansenizmus térhódítása Magyarországon28

másrészt pedig Spinola de Roxas (1626–1695) bécsújhelyi püspök egységpártoló irányzata.29

Ezeknek hatása nemcsak Rákóczi vallásosságán mutatható ki,30 hanem meglehetősen széles
rétegekben is elterjedtek. Érdekes példája ennek az a kéziratos versecske, amelyet Torkos And-
rás „Engesztelő Áldozat” című imádságos könyve Széchényi könyvtári példányának belső lap-
jára írt egykorú írással valaki:

Keresztény szüléktől Ember szölettettem
s a kereszténységhre megh keresztettem.
Chrisrtusnak szent Annyát mindenkor tiszteltem,
De Luther Mártonyban én soha nem hittem,
Mind az által hidgyed, butsut én nem járok,
Sem indulgentiát bizony nem vásárlok;
Idvözült szenteknek Tisztességet adok,
De én eö közülük edgyet sem imádok.
Mert soha nem voltam S nem leszek pápista,
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Így hasonlóképen nem is Calvinista;
Hanem csak egyedül hiszek Chrisztusomban
Ki érettem megh holt, üdvözülök abban.31

Payr Sándor – aki a verset közli – „a felekezetközi harcok által felidézett ellenhatás vissz-
hangjának” tartja, és azt is megemlíti, hogy a pietistákat, többek között Tóth Sipkovits Jánost
is, szinkretizmussal vádolták. Ezeket az egységesítő törekvéseket csak a szatmári béke után
nyíltan és gátlástalanul támadó ellenreformáció hűtötte le és csak a Türelmi Rendelet után
éledtek fel újra.32

A kor vallásosságának legkifejezőbb műfaja az áhítatos elmélkedés mellett az imádság volt.
Ennek a műfajnak felvirágozását segítette a továbbélő puritanizmus, mely a házi istentisztele-
tek gyakorlását szorgalmazta. Borosnyai Nagy Zsigmond így buzdított erre: „Minden Tselédes
Gazdának s Gazda Asszonynak nem tsak magánoson; hanem tselédivel, a’kik reá bizattattak,
s’ a’ kitől számot adnak minden nap kell könyörögni, és így a ’maga Házát – is Templommá,
sőt magát s’ minden tselédét Sz.Lélek templomává’ kell tenni”.33 A sokoldalú hatások betető-
zője a 18. század első éveiben elterjedő pietizmus volt.34 Lényegét Payr Sándorral így foglal-
hatjuk össze: „A merev, élettelen orthodoxiával és dogmatizmussal szemben a keresztyén hit-
igazságoknak a szívben és a gyakorlati életben való gyümölcsöztetése, a gyermekek vallásos ne-
velése szorgalmas katekizálása és alapos konfirmáció oktatás által, a Bibliának mélyebbreható
tanulmányozása, az igének népies nyelven való hirdetése és az életre való alkalmazása, a temp-
lomok látogatása mellett a házi áhítatosság, a népnek hű és lelkiismeretes gondozása, a lelké-
szek tudományos és erkölcsi színvonalának emelése, amiket a pietisták sürgettek.”35

A Halleban járt magyar lutheránus teológusok voltak az új irány kezdeményezői, de a re-
formátusokat sem hagyta érintetlenül. Főként a Hollandiában elterjedő pietizmus visszahatása
számottevő. Jó szálláskészítője volt a pietizmusnak egyrészt a puritán hagyományok tudatos
művelése, másrészt a lutheránus misztika felelevenítése. Az utóbbi irányzatnak nagy hatású
képviselője volt J. Arndt (1555–1621)36 és J. Gerhardt (1582–1637)37. A pietizmus elindítói –
Ph. J. Spener és A. J. Francke – az ő hatásukra vezették vissza működésüket, a pietizmus meg-
indítását. Spener gyermekkori olvasmánya volt Arndtnak az Igaz kereszténységről írt könyve és
Bayle Praxis Pietatisa.38

Ezek a könyvek hamar megjelentek magyarul is. Gerhardt neves könyvét, a Meditationes
Sacraet már 1616-ban kiadta Zólyomi Perinna Boldizsár semptei, majd szeredi ev. esperes,39

melyet 1710-ben Ács Mihály újra kiadott javított formában. A munka 25. fejezete az imád-
ságról szól (Az imádság üdvösséges hasznáról).40 Ezzel egy kötetben egy másik Gerhardt fordí-
tás is megjelent, a „Kegyes és keresztyén életnek négyrendbeli gyakorlása”, amit Ács Mihály
újra kiadott, de külön kötetben. De Gerhardt többi építő irányú művei is hamarosan megszó-
laltak magyarul. Inczédi József fordítja le a Liliomok völgyét (Szeben, 1745).

Miskey Ádám az Ama gonosznak minden tüzes nyilait megoltható hitnek paisa (Lipcse, 1742)
című művében szólaltatta meg Gerhardtot magyarul. A világi hiúságról való elmélkedések
(Nagyszeben, 1748) című Gerhardt-művet is Inczédi József fordította le.

J. Arndt hatása nem jelentéktelenebb a magyar pietizmusra. Arndt 1605-ben megjelent
munkája, a Wahre Christenthum nemcsak Németországban, hanem világszerte mindenütt si-
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kert aratott.41 Bár a teljes magyar fordítás csak 1741-ben (Jéna) jelent meg Wázsonyi Márton
fordításában, kinek Bárány György átjavította, Szabó János pedig kibővítette munkáját (Arndt
Jánosnak Az igaz keresztyénségről írott négy könyvei 928.), de Petrőczi Kata Szidonia már 1705-
ben részleteket fordít belőle A Kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket ébresztő jói illatú XII.
Liliomban.

Arndt másik neves munkája a Paradiesgärtlein voller christlichen Tugenden (1612), melyet
a református Huszti István42 az egykori hallei diák, orvosdoktor fordított le és adott ki még
1693-ban Keresztyéni jóságos tselekedetekkel tellyes paraditsom kertetske címen. Ez az adalék is
bizonyítja a református puritán hagyományok és a pietisták szellemi rokonságát. A könyvet
másodszor Bél Mátyás adta ki 1724-ben (Norinberga) javítva és kibővítve. Arndt és Gerhardt
műveivel párhuzamosan a többi nagy misztikus kegyes elmélkedése is hatott.

Bél Mátyás 1725-ben Kempis Tamás nevezetes művét, az Imitatio Christit, i. Ács Mihály
pedig Szent Bernát Szép áhítatos Elmélkedéseit adta ki újra, ami még 1649-ben Lőcsén Mada-
rász Márton fordításában jelent meg először. Ezért írja Payr azt, hogy a pietizmus „lényege
nem volt egyéb, mint a középkori mysticizmus feléledése, protestáns alakulásban, fő elve: a
merev, élettelen orthodoxizmussal szemben a keresztyén hitnek a szívben és a gyakorlatban
való gyümölcsözése.”43 Valójában itt nem a középkor felélesztéséről van szó, hanem az új, szen-
zibilis vallásosságnak tudatos hagyománykereséséről.

�. A források bizonytalansága
Ezek a hatások jelentős mértékben kimutathatók az imádságirodalomban is. Az imádságok
szövegei az új vallásosság igényeinek megfelelően átalakultak. Sokszor – megfelelő adatok híján
– alig kivethető módon külföldi mintaképekre utalnak. Ezt az imádságoskönyv-írók nem tit-
kolják, de a források megnevezését sem tartják fontosnak. Csuzi Cseh Jakab így ír erről: „Ne
törje senki elméjét azon, honnan legyen ez kis munkácska, hanem azon szorgalmatoskodjék,
miképpen élhessen vele. Használ a’ Paticában rendesen egyben timperaltatott orvosság, ha
szintén a beteg nem tudgy is rendel, micsoda edénybül vétetett s’ hányféle ingredentiakbul ele-
gyítetett is öszve”.44 Az eltitkolt „edény” és a megnevezetlen „ingredentia” felkutatása több év-
százados távlatból nagyon nehéz, hiszen a külföldi imádságirodalom feldolgozása, irodalom-
történeti értékelése is csak hiányosan történt meg és sokszor a forrásul szolgáló munka is for-
dítás, vagy éppen kallódik valahol. A hatás, a szellem világos és egyértelmű.

A pietizmus imádságeszménye a szabadon fogalmazott, önálló imádság volt. A pietista pe-
dagógia egyik célja a szabad imádkozásra való felkészítés volt. Francke elemi iskoláiban az
egyik legfontosabb követelmény a szabad imádkozás megtanulása volt. „A gyermekek felváltva
maguk imádkoztak, egy-egy naponként fennhangon, külön helyen állva összetett kezekkel…
A gyermekek tanítás közben abban is gyakorolták magukat, hogy bajaikat, vágyaikat vagy a tár-
gyalt bibliai hely és kátészakasz tartalmát rövid imádság alakjában tudják elmondani.” Francke
imaórákat szervezett gyermekek számára, hogy „minél jobban megtanuljanak saját szavaikkal
szabadon imádkozni. Ajánlja úgyszintén, hogy a gyermekek maguk között is többször gyüle-
kezzenek össze közös imádkozásra. A nagyobbak ezt megtették, s a tanórák közt a szünetek-
ben összeálltak, s imádkoztak. Kirándulások, séták alkalmával is az úton imádkoztak és szent
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énekeket zengedeztek a hív gondolatok elűzése végett.”45 A szabad imádkozás gyakorlata vé-
gigkíséri a századot.

Az imádság másik tartalmi jellegzetessége az ima és a cselekvés összhangja. Huszti István
Arndt fordításában így ír erről: „Gyalázatra és büntetésre való dolog könyörögni és meghall-
gattatni akarni; mégis mindazonáltal gonosz élettel Isten ellen tusakodni, szóval Istenhez kö-
zelíteni és tselekedetekkel őtet gyalázni. Ennek a tévelygésnek és vakságnak kinyilatkoztatására,
hogy az Isten eképpen ne gyaláztassék: állítottam én elő ezt az Imádságos Könyvet.” Ezután a
könyörgés grádicsairól beszél. Ezekből nagyszerűen kitűnik a század bensőséges, lírai és mégis
gyakorlati gyümölcsöket termő imádságfogalma. Az első grádics: „minden dolgok felett bűnöd-
nek bocsánatját szíves fájdalommal és megbánással az Istentől kérjed”. A második: „elevenen
imádkozzál, és a keresztyéni jóságos tselekedeteket az Istentől megnyerjed és szívbe plántáljad:
különben könyörgésed tsak tsupa hízelkedés és tsúfolkodás”. „Könyörögj szívvel, szájjal és
szent élettel.” A következő lépcsőfok: örvendezve kell imádkozni, míg az utolsó: „könyörögni
vagy tüzes szeretetből” kell.

Az imádságok megítélése szempontjából fontos volt ebben a korban az átélés mélysége. Pet-
rőczi Kata Szidónia egy szép hasonlattal ezt így világítja meg: „Az igazi könyörgés, mely a Sz.
Lélek munkája, a szívnek mélységéből foly, mint a bővizű friss mély források vagyon, és men-
nél mélyebben kerestetik ki a forrás, annál feljebb megyen a víz a csőkön által. Christus az örök
boldogságnak bővizű kútja: Mindnyájan szomjúhoztok, igyatok. Ésa 55,1. – Mert valamint
hogy az erősítő gyenge víz, a virágokból az erőt magához vonja és felveszi: úgy az ember is vi-
rága Istennek, kit az Úr plántált.”46

Ennek a pietista kegyességnek és ezen belül az imádságszemléletnek elméleti megfogalma-
zása. A. H. Franckenak magyar nyelven is megjelent írása. Wázsonyi Márton már 1711-ben ki-
adta a Rövid és együgyű de Fundamentomos Utmutatást, melynek harmadik része Utmutatás
az Igaz és Isten előtt kedves könyörgésre. Eszerint „aki igazán akar imádkozni, egészen meg kell
nekie újolni, sőt a Krisztusban ujj teremtett állattá lenni”. Az imádság szubjektív tartalmáról,
a szabad imádkozás belső szükségéről is tanít. „Egyik a másiknak ugyan utat mutathat az imád-
ságra, de senki mást nem taníthat Isten előtt kellemes imádkozásra, mert az egyedül tsak az Is-
tenhez való megtérésben tanultatik meg… Sokan ha egynehány imádságokat tudnak könyv
nélkül elípréttyák, azt vélik, hogy a már igaz imádság legyen.”47

Ha a pietizmus hatása alatt a szabad imádkozás gyakorlata terjedt el, miért van, hogy egyre-
másra kerülnek sajtó alá az imádságos könyvek? Érdemes tallózni a könyvek előszavaiban.
Patai Balogh János a tanítást tartja az imádságos könyv fő feladatának: „Vadnak Nemzetem
között olyanok, akiknek nincsen Bibliájok, vagy ha vagyon is a Szent Írásbeli helyeket nem tu-
gyák meg keresni, kiváltképpen akkor mikor keserves nyavalyákkal betegségekkel terheltet-
vén beteg ágyakban kínlódnak (melyeknek előkeresésekben még az egészséges elme is elfá-
rad) it pediglen egycsomoban feltalála a beteg azokat a szentírásbeli helyeket, melyek bizo-
nyítják és állatják bűneinek megbocsájtását.”48 Az Arany Tsésze írója a Szentírásból gyűjti össze
imádságait. Ezért mondja azokat „az Isten patikájából, a’ Szent Írásból költ füst szerek”-nek,
melyeket továbbimádkozásra ajánl, de rögtön hozzáteszi: „Ezzel mindazonáltal én senki a
»Szent Írás« szavaihoz olly erősen nem szorítok, mintha azon kivül más igékkel éppen ne le-
hetne könyörögni, mert a Szent Irásokban járatos és tudós Apollosoktól sem mindenkor tel-
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hetnékki: imádkozhatsz bizvást a’ mint azt bizonyos szükséged kivánja, a’ Könyörgésnek Lelke
– is diktálja: mert mint az édes Anya meg szólni nem tudd vagy most tanuló gyermekének re-
begését is megérti és kedvelli, úgy megérti’ s kedvelli az Isten – is az ő fiának és leányinak kö-
nyörgéseiket, ha azok nem a’ maga szavaival vagynak – is és lésznek formáltatva”.49 Rima-
szombati Kazai János példaadás végett írta imádságait. „Írtam ezeket, nemhogy ezekkel élj,
hanem ezek szerint rendeld Isten eleibe gondoskodásidat, mert szíved bibéit s kivánságit nem
tudom, hanem Te és a Kegyelemnek Lelke tudja, nem lehetett hát kivánságidat könyörgésbe
foglalnom.”50

�. A kor imádságelméleti kézikönyvei
A szabad imádkozás gyakorlata nem csökkentette, hanem inkább serkentette az imádságiro-
dalmat. A virágzást jól jelzi, hogy a vizsgált időszakban két imádságelméleti munka is napvi-
lágot látott. Ha a 18. századi protestáns imádságot meg akarjuk ismerni, feltétlenül figyelembe
kell vennünk ezeket a „műfajelméleti” munkákat, bár azt is látnunk kell, hogy ezek a munkák
nem irodalomtörténeti, hanem teológiai szempontból vizsgálják az imádságot.

Az első Szathmári (Szakmári) Pap János munkája, terjedelmes, harminc fejezetből álló
könyv. Címe: Kegyes ajakak áldozó tulkai és azok megáldozásának Igaz Tudománya, Mellyet
azokról az az, az Imádságról, Annak mivoltáról, Hasznáról és mindennapi elkészítésének mód-
gyáról, az Isten beszédéből öszve szedegettetett a szerző.51 Szathmári Pap János52 a 17-18. század
fordulójának neves lelkésze volt. A magyar cartesianizmus legkiemelkedőbb képviselői közé
tartozott. Éppen ezért meglepő talán, hogy ő írt imádságelméleti könyvet. Viszont életének
eseményeiből jól kitűnik, hogy az orthodoxia ellen támadó cartesianizmus hogyan kapcsoló-
dik a kibontakozó pietizmussal. 1657-ben Szatmáron született, itt végezte alsóbb iskoláit, 1680.
február 28-án a leideni, majd 1681-ben a franekerai egyetemre iratkozott be. Már Leidenben
megjelent két teológiai-filozófiai munkája (De aeternitate Dei. Leiden, 1681. – Disputatio the-
ologica causam Sq. S. victricem demostrans. Leiden, 1681). Franekerai disszertációja különösen
is érdekes (Philosophia prima seu metaphysica brevibus aphorismus delineata. Franekera, 1682).
Benne nemcsak a cartesianus filozófia győzelme deklarálódik, hanem egy új hatás is jelentke-
zik. Szabó Géza szerint ez a könyv nemcsak Descartes szellemét terjeszti magyar földön, hanem
Poiret gondolatmenetének is propagálója” P. Poiret (†1719) a századforduló különleges figurája
volt.53 Előbb a cartesianizmus híve, majd Kempis és Tauler hatására misztikus tanításokat val-
lott, és pietista irányú tanítást képviselt. Arnold Gottfried mellett korának legképzettebb misz-
tikusa volt, aki a passzív ratiót, az irracionális megismerést igazolja Descartes aktív ratiojával
szemben, mely szerinte kioltja az eleven életet, és a dolgok lényegét képtelen megközelíteni. Az
igazi megismerésre, mely a tények igazi mivoltába képes behatolni, csak a passzív, szemlélődő
lélek képes Isten beavatkozása mellett, az érzéki tapasztalat nyújtotta anyag alapján.54 P. Poiret
pártfogoltja volt A. Bourignon (1616–1680), aki a 17. század egyik legérdekesebb misztikus
egyénisége volt. Karitatív munkája, mély líraiságú irodalmi tevékenysége a pietizmus előzménye.
Elragadó szépségű műveit is Poiret adta ki 25 kötetben.55 Szathmari Pap bizonyára Bourignont
is jól ismerte, hiszen nem sokkal azután érkezett a franekerai egyetemre (1681. december 1.),
mint ahogyan Bourignon útban Franekera felé elhunyt (1680. október 30). Szathmári Pap ta-
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nulótársa volt i. Köleséri Sámuel (1663–1732) is, a neves orvos és természettudós, kinek filo-
zófiai természetű, a cartesianus eszmékkel átitatott írásai hasonló hatásokról árulkodnak.56

Szathmári Pap János külföldi tanulmányai után Nagybányán, majd 1685-től Székelyudvar-
helyen lett iskolaigazgató. 1689-ben Zilahon, majd pedig Dézsen lelkész, később itt esperes is.
1696 májusában Kolozsvárra válaszották lelkésszé. Megválasztását valószínűleg egyengette
Szathmárnémeti Sámuel (1658–1717) is, aki 1695 őszétől a kolozsvári kollégium teológiai ta-
nára, korának egyik legkiválóbb teológusa volt. Barátságukat nemcsak az igazolja, hogy Lei-
denben és Franekerában tanulótársak voltak, hanem az is, hogy Szatmárnémeti Sámuel írt kö-
szöntő verset két korábbi munkájához, sőt ehhez az imádságoskönyvhöz is. Később Szathmári
Pap János Kolozsvárott is esperes lett. 1699-ben Újesztendei ajándék címen adta ki prédiká-
cióit. Kolozsvárott halt meg 1708-ban.

Szathmári Pap János imádságelméleti könyve 1707-ben készült, az előszót „első napján Bőjt-
más havának” írta. A könyv írásai először prédikációkban hangoztak el, hiszen az itt elmon-
dottakat „a’ kegyesség gyakorlására oktató, Tanításokban foglalván, ez előtt élő nyelvvel, mos-
tan pedig írás által közönségessé vött Szakmári Pap János”. A könyvet gr. Teleki Mihálynak
(1671–1720) Rákóczi erdélyi fő árendátorának, majd jelentős feladatokat teljesítő főtisztjének
ajánlja „ez igen nehéz és mostoha időben, mellyekben mint a’ tűzből kivetett vas az ülő és a’
pöröly között nem csak ellapulunk, de majd teljességgel elfogyunk”. Az ajánló levél is erről pa-
naszkodik: „Jutottunk ugyanis oly időkre, mellyekben ha valaha, méltán mondhattyuk, hogy
dolgainkat’ s életünket, csak az imádság tarttya.”

„A Kegyes Olvasóhoz” intézett előszóban elmondja, hogy az imádság elméletével korábban
nem foglalkoztak a teológusok „csak gyengén, majd mondgyam mulólag illették; sőt némellyek
az ezekről való írást és tanítást, eologia Operum, Cselekedetek tudományának nevezték.” Ő
most azért írja a könyvet, mert lelkészi gyakorlata győzte meg arról, hogy „szükséges volna az
embereket a tudomány mellett „…a’ szent életnek gyakorlására igazítani .”

Szathmári Pap János mégsem merev előírásokat, gazdag imádságformatant ír. Inkább az
imádság teológiai fogalmát, az imádkozó ember belső és külső magatartásának normáit tár-
gyalja. Ez is a pietizmus új szemléleti módjának hatása. A formai kérdésekre csak a könyv har-
madik fejezete utal, melyben az imádság nemeit veszi sorra, és megkülönbözteti a könyörgést,
a kérést, a hálaadást és a kívánságot. Nem beszél viszont az imádság belső részeiről, stiliszti-
kailag jellemző formáiról. Mindössze a Miatyánk példáján mutatja be a helyes imádság töké-
letes és követésre méltó formáját. Könyvének előszava szerint azt is tervezte, hogy gyakorlati
példákon, imádságokon keresztül bemutatja az itt kifejtett elvek gyakorlati megvalósítását.
„Akartam végre, némelly jó akaróim kívánságára némelly szokott imádságaimat, a’ tanítások-
hoz tóldani, de a’ papiroson és a’ kölcségben való megfogyatkozások által mostan elrekesz-
tett.” A másik imádságelmélet munka Borosnyai Nagy Zsigmond (1706–1774) nagyenyedi pro-
fesszoré. Címe: Az igaz keresztyén Embernek Papi Tisztiről, Annak pedig legnemesebb részéről
úgy mint a könyörgésnek tudományáról itt rövid tracta.57 A könyvet 1736-ban Amszterdamban
adta ki, és itt nyomtatta Hendrik Smets nyomdász. A „rövid tractának” mondott könyvecske
csaknem 300 lapnyi terjedelmű. A munka 1786-ban Borosnyai halála után új kiadásban ismét
megjelent. Borosnyai Nagy Zsimond58 is remekül képzett teológus volt. Miután itthon elvé-
gezte iskolait, hosszú külföldi tanulmányútra ment. 1731 szeptemberében iratkozott be a lei-
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deni egyetemre. Az 1734-35-ös iskolai évet Franekerában töltötte, majd Utrechtbe ment, és itt
szerzett 1736-ban teológiai doktori minősítést. Hazatérése előtt írta latin nyelvű teológiai ér-
tekezéseit,59 melyek külföldön jelentek meg. Itthon 1738. január 15-én iktatták be az akkor
mint neves teológusnak számító Borosnyai Nagyot a nagyenyedi tanári állásba. A nagyenyedi
Bethlen-kollégium küzdelmes korszaka ez. Nehezen heverte ki a labancok pusztítását, és te-
kintélyes vagyona megmentéséért is sok harcot kellett folytatnia az ellenreformációval.60 Bo-
rosnyai Nagy Zsigmond együtt szenvedett az iskolával. Beiktatása évében egészen ártatlanul és
minden indoklás nélkül fogságba vetették, ahonnan hamarosan kiszabadult. Tanártársaival
együtt azt követelte, hogy a csupa világiakból álló erdélyi főkonzisztórium helyett az erdélyi
egyház igazgatását a világiak és az egyháziak egyenlő arányban végezzék. A kor szokásainak
megfelelően halotti beszédek egész sorát mondta Erdély előkelői felett, és több üdvözlőverset
írt. Kiadta tanítványainak értekezéseit, melyeknek megírásában bizonyára ő is tevékenyen részt
vett (De libris ref. ecclesia symbolicis. Claudiopolis, 1745). Nagyenyeden, 1774-ben halt meg.

Imádságelméleti kézikönyvét még külföldi tanulmánya alatt, 1736-ban írta. Ajánlásában
szinte az egész erdélyi arisztokráciát felsorolta, köztük az imádságíró Bethlen Katát, „Teleki
Jósef Ur árva özvegyét” is. A könyvet A keresztyén olvasókhoz való előljáróbeszéd vezeti be,
mely szerint „minden igaz keresztyén ember ez hármas Tisztre hivatott, Úgymint Prófétai, Ki-
rályi és Papi Tisztre”. A keresztyén embernek ez a státusa biztosítja a szabad imádkozás lehe-
tőségét. „A magános könyörgő embernek nagyobb szabadsága vagyon arra kell mindazonál-
tal igyekezni, hogy minden ember a könyörgésnek lelkével bírjon, S tudjon magától minden
alkalmatosságra könyörgést formálni, mert ez az igaz keresztyén embernek papi tiszte. Vadnak
ugyan sok könyörgéses könyvetskék, de hátha azok elvesznének, sokan nem tudnának könyö-
rögni. Nem a végre irattak azok, hogy senki másképpen ne könyörögjön, hanem hogy tanullyon
ki-ki magától is olyan fohászkodásokat formálni. Az én célom is ebben az egész könyvetské-
ben az, hogy minden tudhasson magától minden alkalmatosságra rövid és buzgóságos fo-
hászkodásokat formálni és ne kéntelenítessék mindenkor a könyörgések könyvre szorulni ‘s
futni.” (162–163) Így tehát Borosnyai Nagy célja a szabad imádkozásra, az önálló imádságal-
kotásra való nevelés. Ezzel a könyvével lényegében a kötött imádságtól való szabadulást akarja
munkálni: „Nem is az az én tze’lom, hogy valakit formákhoz szoktassak, hanem inkább az,
hogy azoktól valamennyire elszoktassak, hogy így a Templomban, Házadban, úton és munkáid
között is magadtól, mint igaz keresztyén, mint Istennek Papja, igaz könyörgéseket tudj for-
málni, s ne kellessek mindjárt mindenkor a’ Mennyei tárház koltsára futni; mert ha ahhoz sza-
lad s az el talál veszni, hogy-hogy tudod megnyitni a menyeknek országát, ha a másét elvesz-
ted, magad koltsod nincsen?” Az utóbbi hasonlat Szathtmárneméti Mihálynak nagy sikerű
imádságos könyvére A mennyei Tárház Kultsára utal, mely 1673-ban Kolozsvárott jelent meg
először, és amikor ezt Borosnyai leírta, már legalább tíz kiadásban hagyta el a sajtót.

Annak ellenére, hogy a könyv célja az imádságformák megtanítása, mégsem az imádság
műfaji szabályaival foglalkozik. Nem szigorúan szabályokat ír le, formákat határoz meg. Sze-
rinte az imádság „az embernek az a Istenével való alázatos ‘s bizodalmas beszélgetése” (3–4).
Ennek a beszélgetésnek lényege „az Istennek általunk való igen alázatos megszólítása, azok
felől a’ dolgok felől, a’mellyek fundáltattak az ő velünk tött kegyelmének szövetségében” (11).
Tehát az imádság lényegének a szabad, kötetlen lírai meditációt tartja, és ez nemcsak Borozs-
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nyai Nagy véleménye, hanem az egész koré. Borosnyai Nagy könyve – a hosszabb teológiai fej-
tegetések után – csak a negyedik részben beszél az imádság részeiről, de itt is nagyon szűk-
szavú. Szerinte az imádság hat főrészből áll:

1. „Az Istennek segítségül való hívásából.”
2. „Az Istennek megszólításából.”
3. „Az Istennek ditséretéből, és az a tökéletességeinek hirdetéséből.”
4. „Az elvött jókért való hálaadásbul.”
5. „Az elvejendő jókért való könyörgésből.”
6. „A’ meghallgatásért való be’rekesztő igékből.”

Ezen túl Borosnyai Nagy nem foglalja szabályokba tanácsait. „A’ magános könyörgéseknek
mesterséges Regulákat írni, a’mellyekhez szabattassanak bajos is”. Megindokolja azt is, hogy
miért: „mivel tudja Isten mind azoknak szíveit, a’kik tiszta elmével járulnak hozzája, esméri ő
nyögésüket minekelőtte szájukat feltáranák, sőt gyakran ha az Istennek félelméből származnak,
jóllehet mesterség és rend nélkül adatnak elé, inkább meghallgattatnak Istent mint ama’ nagy
mesterséggel, szép renddel, tzifra tzikornyás s fülbemászó világi stílussal, sok munkával ki-
dolgozott könyörgéseket”. (57) Ezért a munka lényegében teológiai fejtegetés az imádságról.

�. A protestáns főnemesi imádságírók munkái
Az imádságírók között Báthori István óta gyakran ott találjuk a főnemesi osztály literatus kép-
viselőit. Elég, ha a 17. századból Nádasdy Pál, Kemény János, Illésházi Gáspár61 nevét említjük.
1670-ből maradt ránk az első női főnemesi imádságíró az Istennel való magános Beszélgetés
című munkával.62 De a főnemesi imádságirodalom felvirágozása a 17–18. század fordulóján
kezdődött, és a 18. század közepéig tartott. Értékükre már Révész Imre63 is felfigyelt, és többé-
kevésbé az irodalomtörténet-írás is foglalkozott vele. Ezért a fenti stílus és műfajelemzésnél
nem belőlük válogattam a példákat, bár minden kétséget kizáróan magas művészi színvonalú
alkotások ezek az imádságok.

Ennek a kivirágzó főúri imádságirodalomnak, a kor szellemi képét tükröző, szubjektív, lírai,
vallomásszerű emléke II. Apafi Mihály Magános könyörgései (1690)64. A hét imádságból álló
kéziratos imádságoskönyv a nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárában maradt ránk. A
könyv sok hasonlóságot mutat Bethlen Kata imádságaival, sőt van, ami szó szerint egyezik
(Orvossággal élni akaró Ember Imádsága, hogy Isten megszentelje az Orvosságot”).

Bár Rákóczi Ferenc katolikus vallású volt, mégis itt kell megemlékezni imádságairól.65 Fe-
lekezetközi jellegük miatt is ide sorolhatók ezek a hazafias, lírai hevületű imádságok. A legis-
mertebb az 1703-ban szerzett tábori könyörgés, mely nyomtatásban többször is megjelent.66 A
másik két Rákóczi-imádság csaknem ismeretlen. Az egyik egy ütközet előtt elmondott be-
szédhez csatlakozik, a másik, mely három zsoltár (30., 40., 45) fordításával együtt maradt fenn,
a nemesi Társaság különböző felekezetű tagjai számára készült reggeli ima. Más imádságairól
is tudnak a fejedelemre vonatkozó források. „A fejedelem minden imájából sugárzik az igaz-
ságtudat: a bűnbánat bensősége ötvöződik bennük a kegyelem, az isteni segítség bizonyossá-
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gával. Vallásosság és politikai meggyőződés összefonódásáról tanúskodnak, inkább a publi-
cisztikai irodalomba illenek, mint valamely katolikus imádságoskönyvbe.67

A főnemesi imádságirodalom jeles alkotása Petrőczi Kata Szidónia két Arndt-fordítása is (A
kereszt nehéz terhe alatt elbágyatt szíveket élesztő jóillatú XII liliom. Kolozsvár, 1705. – Jó illat-
tal füstölgő igaz szív. Lőcse 1708.), mivel a személyes vallomás erejével magyarítja Arndt sza-
vait. A Tizenkét Liliom elöljáró beszédében, miután fogságának helyzetét vázolja, elmondja,
hogy Arndt szavait sorsához képest válogatja, „azzal vigasztalván magamat gyámoltalansá-
gomban”.68

A főnemesi imádságnak leghivatottabbja Bethlen Miklós. Imádságoskönyve69 a műfaj csúcs-
pontja. Ezek a fogságban irt imádságok pátosza, lírai feszültsége, biblikus tömörsége a magyar
próza egyik remekévé avatja ezt a kis könyvet. Benne a barokkos cikornyák helyett az őszinte
vallomás erejével áradó érzések uralkodnak. Nyelve az élő beszéd ritmusára, közvetlenségére
utal, hiszen feliratai szerint elmondásra készültek (pl. „Rabságomban böjt és vasárnapi imád-
ságom maga személyem és hozzátartozóimért”). Bennük önmagáról, életének eseményeiről
vall ezzel is előkészítve Önéletírását.

Ráday Pál Lelki hódolása70 lényegében átmenet már a közhasználatra készült imakönyvek
felé. Bennük nem személyes lírai vallomásról van szó. 1706-ban készült kézirata szerint „az eő
Kedves Édes Házas Társának Ntes Kajaly Clarának kedvéért és hasznára Deákbul Magyar
nyelvre fordított” imák ezek. Valószínűleg a családi istentiszteletek számára készültek. A 18. szá-
zad folyamán, 1710. és 1795. között 16 kiadásban jelentek meg.71 Hasonló népszerűségnek ör-
vendett II. Apafi Mihály feleségének, Bethlen Katának imádságos könyve.72 Révész Imre sze-
rint „tizenöt további kiadást ért meg egészen 1910-ig.” Imádságoskönyvében a férjével sors-
közösséget vállaló asszony szenzibilis lírai vallomása szólal meg.

Több kéziratos imádságoskönyvről is van tudomásunk főnemesi szerzőktől. Forgách Simon
kuruc tábornagy Győzhetetlen és minden testi és lelki ellenséget meggyüzü fegyver címen írta le
imádságait.73 Révay Erzsébet (Petrőczi Istvánné) imádságoskönyve sajnos elégett,74 viszont Zay
Anna (Vay Ádámné) imádságoskönyve ránk maradt, mint érdekes dokumentuma ennek a mű-
fajnak.75

A főnemesi imádságirodalom utolsó felvirágoztatója Árva Bethlen Kata volt. „Imádkozni
nem kellett megtanulnia – írja Révész Imre róla –, mert hiszen énjének olyan veleszületett
megnyilatkozása volt az imádság, mint a virágnak az illatozás”. Halála évében jelent meg 16
költői erejű, 1742. és 1751. között írt imádsága.76 Bethlen Kata tudatos imádkozó volt. A puri-
tán és a pietista hagyományokon felépülő kegyessége Önéletírásának számos részletében ki-
bomlik, ahol mondanivalója szinte önkénytelenül is imádságba torkollik. Imádságaiban a lírai
elmélkedő irodalom régi hagyományaihoz és gyakorlatához nyúlik vissza, míg puritán és pie-
tista kegyessége alkalmat ad nőiesen érzékeny, lírai vallomásainak kifejezésére.

�. A protestáns papok imádságoskönyvei
A 18. századi imádságirodalom ismeretlenjei ezek a könyvek. Egykor sokszor olvasott és sok-
szor kiadott könyvek voltak, mindennapi használatra szánt imákkal az élet különböző alkal-
maira. Ezeknek az imádságoskönyveknek összegyűjtése, valamint feltárása feltétlenül szüksé-
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ges az imádságirodalom vizsgálatához. Bennük prózairodalmunk jelentős alkotásai rejtőznek.
Nyelvi erejük, áttüzesedett lírai fogalmazásuk irodalmi nyelvünk kialakulása szempontjából is
fontossá teszik ezeket az alkotásokat.

A gazdag, szerteágazó anyagban meglehetősen nehéz a tájékozódás, hiszen a bibliográfiai
feldolgozás is várat magára. A 17. századi imádságok újabb kiadásai is módosítják a képet, hi-
szen ebben a korban is népszerűek voltak az előző század legjobb imádságoskönyvei. Diószegi
Kiss István Lelki Fegyvere (1666), mely Henrik van Diest által németből hollandra fordított
imádságok magyar változata, az egész 18. században népszerű maradt (1703., 1723., 1751.,
1761., 1765., 1790., 1794. évi kiadásait ismerem), és még 1851-ben is újra kiadták. Ugyanilyen
népszerű volt Szathmárnémeti Mihály imádságoskönyve a Mennyei tárház Kultsa, melyet Bo-
rosnyai Nagy Zsigmond is úgy emlegetett, mint amihez minden imádságra szoruló oda me-
nekül, de a 18. században kiadták Szőnyi Nagy István (Mátryrok coronája), Keresztúri Pál
(Mennyei társalkodások), Kun István (Het-Napi Uti-Tars), Técsi Miklós (Lilium Humilitatis)
imádságoskönyveit is. Balassi Bálint és Rimai János Istenes énekeit, melyeket „egynéhány új
imádságokkal” megtoldottak, a 18. század folyamán 14-szer adták ki, és volt olyan év (1744),
hogy kétszer is megjelent. Így az imádság gyakorlatában, közízlést formáló munkájában eze-
ket a régi imádságoskönyveknek az utóéletét is figyelembe kell vennünk.

A 18. század első ötven éve imádságirodalmának jól elkülöníthető köre a pietista evangéli-
kus lelkészek munkái. Előkészítője ennek id. Ács Mihály Aranylánca77, mely a század egyik leg-
népszerűbb imádságos könyve volt (Kiadásai: 1701, 1706, 1706, 1726, 1734, 1747, 1748, 1752,
1760, 1781, 1793). A pietisták magukénak érezték ezt az imádságoskönyvet, hiszen az 1734-es
jénai kiadáskor Bárány György írt „hasznos elöljáró beszédet”, sőt Fábri Gergely vagy Sartorius
Szabó János átdolgozta Arany Lá’ntz veleje címen „az oskolákban olvasni s imádkozni tanuló
magyar iúság s egyéb hivataljához látó keresztyén ember kedvéért, egynéhány imádságból
álló drága függővel megbővítve” (1752). Az első kiadás előszavát Lövey Balázs, tudós győri
evangélikus lelkész írta, melyben arról panaszkodik, hogy „alig találtatik egy vagy- is két Ma-
gyar Imádságos Könyvetske, melyet Religionkon való Ember botsátott volna ki”. Ács Mihály az
előszóban így indokolja a könyvet: „Isten ezzel az Arany Lánczal hozzánk kapcsolhassuk, és ná-
lunk tovább is megmaraszthassuk, mi pedig a’ keresztényi szent életben meg maradhassunk,
S az örök dicsőségre juthassunk.” A könyvben minden napra való reggeli és esti imákat, úrva-
csorára való imákat, valamint „ez világi keresztet könnyebbítő imádságokat” találunk.

Torkos András imakönyve az Engesztelő áldozat78 azért készült, hogy őszinte, bensőséges
hangú imádkozásnak példaképe legyen. Az előszó szerint olyan nagy a szükség imádságos
könyvekben, hogy sokan már az úrvacsorához is könyv nélkül mennek, mert ilyent drága pén-
zért sem lehet kapni. A könyv Wázsonyi Márton előszavával Schwáidli Mihály költségén jelent
meg. A kiadó pártfogó Torkos sógora volt „Győr megye juratus assessora és Győrött a belvá-
rosban nevezetes kereskedő, az ekklesiának régi és érdemes főpatrónusa”. A 620 oldalas könyv-
ben reggeli-esti imák, ünnepségekre, az élet különböző alkalmaira, bűnbánatra és a betegség
között elmondandó imákat találunk. Kiadásai: 1736, 1740, 1764, 1786, 1787.

Hegyfalusi György imakönyvét, a Centifoliát79 tartják a legszebb evangélikus imádságos-
könyvnek. A különleges lírai szépségű könyv egy része versben íródott. Ajánló szavait a gyász-
ban ülő Sion leányához, Saron rózsájához intézi, vigasztalásul az üldözésben. Sartorius Szabó
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János imakönyvének lényegét címe árulja el: Szent penitentiára serkengető Magyar Lelki Órá-
nak Harmadik fertálya és része, avagy olyan drágalátos könyvetske, amelyben az Arany Lántz
egészben benn van, az Engesztelő Áldozatból pedig sátoros és egyéb ünnepekre való könyörgé-
sek… németből magyarra fordított imádságok és három deák ékes énekkel együtt.80

A dunántúli református lelkészek is jelentős műveket alkottak, időben első ezek között a
nagyon sok kiadást megért Arany Tse’sze,81 mely talán Ónodi Sámuel bicskei lelkipásztor mun-
kája. Ezeknek a hétköznapi, vasárnapi és ünnepi imádságoknak az a célja, hogy „a’ Hivő Ember
mint Lelki Pap Reggel és Estve jó illatot szerezhet és bocsájthat-fel az Isten eleibe, amaz Arany
Oltáron a’ Jézuson”. Csuzi Cseh János győri lelkész és orvos volt. „Isten eleibe felvitt lelki ál-
dozat82 címen írt imádságoskönyvet, melyben templomi szolgálatra alkalmas imák találhatók.
Besnyei György, aki Komáromi Csipkés György fordítása alapján hozzálátott a Biblia lefordí-
tásához, két imádságoskönyvet is ránk hagyott. Mint madari (Komárom megye) lelkész írta és
adta ki a Keresztyéni közönséges könyörgés (1743) és a Háborúi könyörgések (1745) című ima-
könyveit. Az utóbbi az osztrák örökösödési háború idején jelent meg.83

A felvidéki református imádságos könyvek közül Rimaszombati Kazai János: Noé galambja84

érdemel figyelmet, mely Szenci Molnár Albert zsoltárainak bártfai 1708-as kiadásához (RMK.
I. 1741) készült imádságoskönyvek. Az imádságok nyelvi, teológiai világa a pietizmus erős ha-
tásáról tanúskodnak. A köznemesi rétegekből is kerültek ki imádságírók, akik nem egyéni val-
lomásaikat írták meg, hanem a kor egyetemes papság elve alapján gyülekezeti célokat tartot-
tak szem előtt. Ezek között kell megemlíteni Aranyosmeggyesi Sámuel hetényi jegyzőt, akinek
1737-ben megjelent munkája több kiadást is megért.85 Helymegjelölés nélkül jelent meg az
Isten eleibe felbocsátott Lelki jó illatokkal tellyes Arany Temjénező (1701),86 mely szintén nagy
sikerű imádságoskönyv volt, hiszen egyes részeit még századunkban is ismerték és használ-
ták. Eltér az eddigiektől ez a könyv, mivel ABC rendszerre, a szinonimák halmozására épülnek
imádságai, néha váratlanul plasztikus képekkel (Pl. Isten a reménység vasmacskája, Krisztus a
mennyország lajtorjája stb.), máskor fárasztó monotonsággal. Tiszántúl Szikszei P. Sámuel
Kabán volt lelkész, amikor imádságoskönyve (Mennyország útja) 1702-ben megjelent,87 Incze
Gábor így jellemzi imádságait: „Színes a nyelve, de nem kábító, a képei közvetlenek és bibli-
kusak, az imádságok vigasztalásban végződnek”. Könyve hatvan imádságot tartalmaz, nem
templomi, hanem magán használatra szánta azokat. Talán még a század első felében jelent meg
Szathmári Paksi István imádságoskönyve Debrecenben88. A későbbi tiszántúli püspök 1747-től
működött Debrecenben mint tanár.

Figyelemre méltó volt a 18. század első felében az erdélyi imádságirodalom is. Elsőnek Pápai
Páricz Ferenc imádságoskönyveiről kell beszélnünk. Pápai Páricz inkább orvos és tanár volt,
mint pap, mégis több teológiai vonatkozású munkát írt. A Pax sepulcri89 lényegében Moller
Márton (1547–1606) wittenbergiektől kálvinizmussal vádolt görlitzi főlelkész egyik munkájá-
nak fordítása90, melyet már korábban Zólyomi Pesina Boldizsár is lefordított. A munka fő mon-
danivalója, a halállal való szembenézés, az örök élet vigasztalásának keresése. Pax crucisát91

„Nagyenyed romlott Collegiumának hamva és kőpora között” írta. Lényegében zsoltárparaf-
rázisok ezek, melyek 1708 és1710 között készültek.

Patai Balogh János betegeknek készült imádságoskönyve a Lelki igazgatás a betegségben92. A
később Bogáton és Szászvárosban lelkipásztori tisztet viselő Patai Balogh még hollandiai ta-
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nulmányai alatt fordította, számunkra ismeretlen forrásból ezt a könyvecskét úgy, hogy „az
Christus Jesus országának terjesztésére igyekező becsületes magyar atyámfiaitul tanácsot ké-
rettem ez kis munka felől, javallották, hogy közönségessé tegyem.” Szathmári Paksi Mihály két
könyörgése93 A. F. Lampe (1683–1728) utrechti professzornak Bányai István által magyarra
fordított Gileadi balsamom a döghalál ellen című művének függelékeként jelent meg. Makrai
Sámuel Gerhardt imádságaiból fordít egy csokorra valót a Kegyességnek mindennapi gyakorlása
(Kolozsvár, 1744) címen, Váradi Ferenc pedig az „Isten eleibe felbocsátandó könyörgések és há-
laadások (Kolozsvár, 1745) című imádsággyűjteményt teszi közzé.

�. Az imádság gyakorlata a ��. század első felében
Bár az irodalomtörténeti kutatás hagyományos módszereivel nehezen elérhető, mégis beszélni
kell a kor imádsággyakorlatáról is, mint az irodalom hatásáról és éltető talajáról. A puritán ke-
gyesség és a pietizmus széles népi körökben is elterjedt. A családi, házi istentiszteleteknek, mint
„történelem alatti” eseményeknek kevés írásos nyoma van ugyan, mégis elegendő forrás áll ren-
delkezésünkre annak a megállapításához, hogy a magyar protestáns kegyesség alapvonásai ek-
kor alakultak ki.94 Talán ide lehet visszavezetni a protestáns parasztecclesiolák kialakulását, me-
lyeknek működése a múlt században kimutatható.95 A 18. században élő imádsággyakorlat volt.

Borosnyai Nagy Zsigmond imádságelméleti könyvében megható módon emlékezik vissza
gyermekkorára. Apjáról ezt írja: „A’ maga Házából nem tsak Oskolát tsinált, tanítván min-
dennap bennünket a’ tisztességes tudományokra szüntelen, hanem Templomot is tsinált, min-
dennap reggel, s’ este étel előtt s’ étel után könyörögnünk kellett, az Úri Imádságot, azon kívül
az Apostoli Hitnek formáját és a’ Tíz parantsolatokat el mondottuk, a’ Bibliát nem tsak olvas-
tuk, hanem a Sz. Historiákat könyv nélkül el kellett mondanunk. A’ rövidebb Soltárokat könyv
nélkül minden nap el kellett énekelnünk, minden hosszabb soltrából pedig avagy tsak a’ két első
verset könyv nélkül a’ maga módja egyes rendiben néha ötveny- is el kellett énekelnünk” (146–
147). Ez a kegyességi gyakorlat emelte az imádságot nyelv- és stílusformáló műfajjá. Ezért nem
szabad az imádság irodalomtörténeti vizsgálatánál elfelejteni azt, hogy az imádság komplex
vallásos jelenség, élő gyakorlat. Hieronymus után az Arany Temjénező bevezetője ezt így
mondja. „Mint a’ vitéz embernek házából valahova’ Imádság nélkül kilépni nem használ. Min-
ket szállásunkról kimenetelinkben fegyverkeztessen fel az imádság, az útról hazajövetelünkben
jusson avagy fusson előnkbe az Imádság.”
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Evangélikus keresztyénség a történelmi
Ausztriában és Magyarországon
Nehézségek és adalékok

PEtEr FriEdrich BArton

Az utóbbi nemzedékekben ugyan élénk érdeklődés kísérte az evengélikus keresztyénség tör-
ténelmét – különösen az „egyházi eseménytörténet” és a politika-központú történelem össze-
fonódását illetően, és a felmutatott eredmények sem jelentéktelenek. Számos kérdés – nem
utolsósorban a kegyesség- és mentalitástörténet terén – mégis mindmáig megválaszolatlan
maradt. Ahhoz, hogy a kérdésre legalább előzetes válaszokat kaphassunk, német ajkú, magyar,
cseh, szlovák, valamint szlovén történészek és egyháztörténészek hathatós együttműködésére
volna szükség.

Az egyik legjobban feldolgozott korszak az 1781 utáni türelmi időszak első szakasza,1 amely-
nek során már 1782-ben megszületett egy lutheránus magyar egyháztörténeti társaság ötlete.2

Mégis: mennyi megválaszolatlan kérdés maradt még itt is! Az ausztriai Wels azon kevés váro-
sok egyike, ahol a II. József uralkodása alatti évtizedben türelmi gyülekezetek születtek.3 A
város történetének tanulmányozása kitért a türelmi rendeletre adott katolikus reakciókra is.
Így például a bizottság kikérdezett egy szolgálólányt:4 „Melyik hitet vallja?” „A lutheri evangé-
likusat, az ágostai hitvallás szerint.” „Mit mond ez a hit?” „Olvastam ugyan, de megmagyarázni
nem tudom.” „Miért nem akar a katolikus egyház tanítása szerint evangélikus lenni !?” „Mert
amaz jobban tetszik nekem a katolikus hitnél.” „Miért tetszik neki jobban?” „A katolikus tan
ellen semmiféle kifogásom nincs, a lutheránus könyvek azonban jobban elnyerték tetszésemet,
ezeket fiatal korom óta ismerem, még nem tudok eleget, de ha kapunk egy lelkészt, bizonyosan ta-
nulni fogok még. Evangélikus maradok, akárki akármit is mond.”

A 21 éves Susanna Hinterhaus esete azért olyan különleges, mert ez az egyszerű nő első-
sorban evangélikus könyvek olvasása által jutott el a lutheri hitre, valamint mert ő volt az egyet-
len evangélikus hitű személy azon a birtokon, amelyhez tartozott (a welsi plébánia birtokán).5

Az 1681 utáni évszázadban drámaian megfogyatkozott a titkos protestánsok száma a régi
Ausztriában6: sok helyütt, ahol 1781-ben már nem voltak evangélikus keresztyének, a nagy
török támadások idején még jelentős létszámot képviseltek.7 Az osztrák Alpokban élő német
és szlovén nyelvű evangélikusok többnyire zárt hegyi területekre visszahúzódva éltek – pél-
dául a Dachstein környékén –, vagy jogilag biztonságosabb külső területeken – például a Murán
túli területeken –, és teljesen vagy legalábbis nem kis mértékben zárt kriptoprotestáns közös-
ségeket alkottak.

A Zillertalban élő titkos protestánsok (a völgy 1781-ben még a szuverén salzburgi érsekség
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és a Habsburg Tirol határait képezte) nem mertek előlépni elrejtettségükből. Nyilatkozatuk
végül elkésettnek bizonyult. Mert a józsefi kor virágzása ekkorra – amikor II. József politikája
1785-tól kezdve akarva-akaratlanul egyre restauratívabbá vált, és „majdnem zseniális” fivérének,
Péter Lipótnak, Toscana nagyhercegének, a későbbi II. Lipótnak csak röpke uralkodás jutott
osztályrészül, valamint ennek fia, a legnagyobb jóakarattal sem zseniálisnak nevezhető Ferenc
legkésőbb 1795-ben, a jakobinus pert és következményeit követően, végleg a reakciós tábor-
hoz csatlakozott – véget ért. Mikor a zillertaliak, a területi újrafelosztás után teljes egészében
Tirolhoz kerülvén, „elhajlókként” nemcsak ágostai hitüket nyilvánították ki, hanem még annak
a veszélye is fennállt, hogy elérik a gyülekezetalapításhoz szükséges „bűvös” ötszázas lélekszá-
mot, egy szinte végeérhetetlen és zaklatásokkal teli halogató taktika után 1837-ben az utolsó,
kizárólag vallási hátterű száműző akció keretében végül kiutasították őket az országból. Az ön-
kényesség és törvényszegés tettét szépítendő, a – még 1959-ben is érvényes – hivatalos állás-
pont szerint az elhajlók nem evangélikusok, hanem szektások voltak, akikkel szemben állam-
nak és egyháznak „hathatós szükségintézkedésekkel”8 kellett eljárnia. Ez a szépítés időközben,
bizonyára a véleménykülönbségek9 szükségszerű tisztázása miatt éppúgy feledésbe merült,
mint a korábban gyakran hangoztatott nézet, miszerint a türelmi rendelet Tirolra nem vonat-
kozott. A zillertali titkos protestantizmussal eredetileg feltehetőleg összeköttetésben álltak, de
régen önállósodtak a dél-tiroli Ahrntalban élő evangélikusok, a Dreiherrenspitze és Bruneck
közötti területen. A nehéz időket sikeresen átvészelt maroknyi evangélikus csoport a józsefi
kor derekán előlépett az ismeretlenségből, és mivel főként idős emberekről volt szó, akiknél
utódok reménye vagy veszélye aligha állt fenn, evangélikus voltuk elismerésre talált. Hasonló
helyzetben volt a sonntagsbergi zarándoktemplom vonzáskörzetéhez tartozó alsó-ausztriai–
stájer határterületen élő húsz keresztyén, akik közül az 1784-ben 84 éves számláló idős pa-
rasztasszony, Rosina Steinauer – miután e kicsiny áttérési mozgalom felbujtójaként letöltötte
börtönbüntetését – még tíz évig nyíltan élhetett hite szerint. Ugyan a régi Ausztria területén rit-
kaságnak számított, hogy egy birtokon, mint az említett welsi plébánián is, egy elszigetelt ke-
resztyén kitartóan ragaszkodjon evangélikus hitéhez, de sok területen már kis csoportok – sok-
szor csupán maroknyi ember – is átvészelték az ellenreformációt. Első lépésként egy több nem-
zetet felölelő kutatócsoportnak kellene kiderítenie, hogy egyrészt hol voltak a német, magyar
és szláv nyelvterületen olyan kis csoportok, amelyek élén csupán „laikus lelkigondozó” állt, és
akiknek fő lelki tápláléka a bibliaolvasás és az evangélikus építő olvasmányok voltak, másrészt,
hogy létezik-e egy ezekre a „laikus lelkigondozókra” jellemző vallási profil. Könnyen megraj-
zolható e profil egyes ismert „laikus lelkigondozókról”, akik vagy megérték a türelmi időt, mint
például a „Raxkönig”, azaz favágó, a szállító Georg Huebmer, vagy a zillertaliak szószólója, a
cipész Johann Fleidl, akár, hasonlóan a salzburgi laikus prédikátorhoz, Johann Mooseggerhez10,
a száműzetés viszontagságainak már korábban áldozatul estek. De mindegyiküké? Megkerül-
hetetlen egy harmadik kérdés: miből állt a kriptoprotestánsok könyvkincse? Az osztrák alpesi
területekről származó – sajnos nem túl nagyszámú – leletek sokat elárulnak. A Luther-Biblia
mellett elsősorban a gnézio-lutheránusok építő és teológiai írásait találjuk meg (a filippisták vi-
szont szinte teljesen háttérbe szorulnak), valamint az evangélikusság korai és reformorthodox
írásait (amennyiben ide számítjuk Johann Arndtot és szellemi testvéreit). A 18. század kripto-
protestáns könyvtáraiban találhatunk a korai pietizmus befolyása alatt álló műveket is, a felvi-

���

FElvilágosodás



lágosodás befolyása azonban elenyésző. Fontos volna megállapítani, hogy a magyar és szláv
nyelvű lutheránusok könyvkincse hasonló arányban tartalmaz-e ennek megfeleltethető mű-
veket, és hogy – természetesen más felekezeti szempontokat figyelembe véve – a cseh és ma-
gyar református keresztyének „könyvkincsét” vizsgálva párhuzamos megfigyelésekre jutunk-
e. Természetesen egyszerűbb volt a Német-Római Birodalom evangélikus területeiről német
evangélikus írásokat Felső-Ausztriába vagy Észak-Csehországba csempészni. Másrészt viszont
a történelmi magyar vagy akár a morva-sziléziai protestantizmus gyűjtőterületén egyszerűb-
ben meg lehetett oldani a titkos protestáns gyülekezetek esetenkénti pásztorolását, főként felső-
magyarországi evangélikus lelkészek segítségével. Megfordítva: nyilvánvaló, hogy mekkora
kárt okozott a – később pótolhatatlan – evangélikus könyvek megsemmisítése a virágzó szlo-
vén és a kialakulófélben lévő horvát lutheránusságnak – az első Burgenlandban nyomtatott
horvát könyvek ugyanis evangélikus eredetűek! Tudatosítanunk kell magunkban, hogy még in-
tenzív nemzetközi kutatómunkával sem találhatunk egyebet durva sémáknál, de ezek legalább
elnagyolva mutathatják a titkos protestantizmus meglehetősen összetett helyzetét. A követ-
kező kérdés talán még nehezebb: a türelmi időszak korai szakaszában, bármerre nézünk, Ti-
roltól Alsó-Ausztriáig nemcsak felekezetileg zárt helységekben vagy ezek egy részében talál-
hatunk titkos protestánsokat, hanem kis csoportokban is. Ez szemmel láthatólag (vagy látszó-
lag?) nem érvényes a százalékos arányát tekintve legerősebb evangélikus szövetségi államra,
Burgenlandra! Csakhogy a burgenlandi protestantizmusban a felekezeti hovatartozás és a tár-
sadalmi kötöttség – egészen a házasodási szokásokig menően – még a 19. század végén is szo-
rosabban fonódott össze, mint az Osztrák Császársság sok más részén. Vajon itt egy másfajta
vallási mentalitásról beszélhetünk, vagy csupán egy más történelmi felállásról – egy, az arti-
kuláris templomok engedélyezése, valamint a kiváltságos szabad királyi városokba való költözés
joga miatt korábban „konszolidálódott” felekezeti helyzetről –, vagy egy óvatos megállapítás-
nak tulajdonítunk itt eltúlzott jelentőséget, és ebból akarunk alaptalanul a vallási mentalitásra
következtetni? Feloszthatjuk-e a cseh, lengyel, szlovák és magyar protestantizmust egyrészt
olyan területekre, ahol a „temno” ellenreformációs „sötétségét” kizárólag nagy csoportok élték
túl, valamint olyanokra, ahol felekezeti kiscsoportok is életben maradtak? A mentalitás kérdését
ugyanis csak ezután tisztázhatnánk.

Egészen más dolog a szorult időkben tanúsított evangélikus hithűség kérdése, kiváltképp a
nők esetében, és – ehhez csatlakozóan – a felekezetközi házasságok jelentősége. Annyi ismere-
tes, hogy a Habsburg monarchia egyes területein különböző időpontokban – egyrészt az ún.
„Meghosszabbított Reformáció” idejében, másrészt az ellenreformáció virágzása alatt –, épp a
nők tanúsítottak odaadó hűséget az evangélikus hitvallás iránt. Levelek és naplófeljegyzések hi-
ányában semmit nem tudunk azon nők felekezeti önállóságáról vagy állhatatosságáról, akik
egész családjukkal együtt kivándoroltak vagy a Habsburg birodalom olyan részeibe költöztek,
ahol az evangélikus keresztyének jogai inkább biztosítva voltak. Más a helyzet az özvegyekkel.
Meglátásom szerint (de ezt nemzetközi kutatásoknak kellene megerősítenie) ők még inkább el-
lenálltak a barokk katolicizmus és az ellenreformáció csábításának és fenyegetéseinek. Hogy
csak három példát említsünk: Anna Maria von Eggenberg, brandenburgi hercegnő, aki mi-
után 1639-ben ünnepélyes keretek között írásba adta fogadalmát, hogy kitart az ágostai hit-
vallás mellett, feleségül ment Johann Anton von Eggenberg herceghez, a steiermarki főkincs-
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tárnokhoz, egy eredetileg lutheránus, de időközben áttért nemesi család sarjához, özvegyként
1649-től 1680-ban bekövetkezett haláláig többnyire Sopronban tartózkodott, ahol, hitéhez
mindvégig hűségesen11 nyilvános evangélikus istentiszteleteket tartott „palotájában”. Az 1628-
29-ben kikényszerített nagy belső-osztrák nemesi kivándorlási hullám keretében – a harminc-
éves háború látszólagos Habsburg „győzelmi időszakában” az evangélikus nemességet is a
„haza vagy vallás” szörnyű alternatívája elé állították, mint egy nemzedékkel azelőtt a nem ne-
mesi lakosságot –, Katharina von Galler stájerországi otthonából a „nyomorba” költözött. A
harmincéves háború befejezése után tizenkét évvel, nem bírván tovább a száműzetést, har-
mickét év távollét után titokban visszatért „saját” arnfelsi kastélyába, és evangélikus (csupán pro
forma katolikus) jobbágyai az eltelt hosszú évek ellenére is hajlandóak voltak – elszigetelt és ka-
tonai szempontból teljesen kilátástalan – harcba bocsátkozni a Habsburg-házzal.12 Sőt, az egyik
özvegy csak 1619-ben kezdte meg a reformáció terjesztését a saját területén, miközben a fehér-
hegyi csata után a Vencel koronájához tartozó területeken is egymást érték a kivándorlások és
elűzési akciók. Ez az özvegy Katharina von Plawetzki volt, született von Würben-Brunthal bá-
rónő, aki csak ekkor jutott el odáig, hogy szabad rendi uradalmában, a sziléziai Loslauban en-
gedélyezze a „tiszta evangélium” hirdetését.13 Csak a nemzetközi összefogással végzett kutatás
tudná igazolni azt a feltevést, hogy legalábbis az özvegyek, de talán általában a nők szilárdab-
bak maradtak hitükben a Habsburg befolyású övezetben, mint a férfiak – akik azonban szin-
tén tiszteletre méltóan hosszú ideig (bár gyakran csak szívükben) tartottak ki.

És vajon mit mondhatunk el a felekezetek közötti házasságkötésről, amelyre mindkét nem
viszonylag nagy hajlandóságot mutatott? A párválasztásban természetesen elsősorban a rang,
társadalmi helyzet, vagyon stb. játszott szerepet – legalábbis a családok szemében, amelyeknek
az első házasságok megszervezésénél többnyire döntő joguk volt. De a házastárs halála után az
özvegyeknek – amennyiben volt anyagi biztonságuk – általában teljes szabadságuk volt a pár-
választásban. A nemzetközi kutatás feladata lenne tisztázni, hogy a felekezeti tényező a polgá-
rok és a nemesek (a parasztokról, vagy pláne a jobbágyokról a késői reformáció és az ellenre-
formáció idejéből aligha áll rendelkezésre elegendő írásos anyag) második vagy harmadik pár-
választásánál döntő szerepet játszott-e, vagy véletlenszerű volt. A felső-stájerországi Murában
a lutheránusság egyik „menedéke” Anna Neumann von Wasserleonburg volt.14 Édesanyja ne-
mesi rangra emelt udvari hivatalnokcsaládból származott, édesapja villachi nagykereskedő és
városi bíró, a higanybányászatból származó magas jövedelmének köszönhetően megvásárol-
hatta Idriában a Gail-völgyi birtokot, Wasserleonburgot. Röviddel legfiatalabb leánya, Anna
Maria születése után, 1535-ben elhalálozott. A leány nemesi nevelést kapott. Írásos bizonyíté-
kaink ugyan csak későbbi időkből vannak, úgy tűnik, hogy töretlenül nőtt bele az evangélikus-
lutheránus hitvilágba. Huszonkét éves korában eljegyezték Hans Jakob von Tannhausen báró-
val, aki eredetileg bajor családból származott. A házasságból két leány született. Anna Maria a
hároméves házasság után elhunyt férjének (akinek bizonyára nem reformációellenes vallási
felfogásáról ebben a „felekezetek előtti” időszakban nem tudunk pontosat mondani) később
egy kifejezetten evangélikus jellegű, a Luther-féle Biblia ismeretéről árulkodó sírkövet állított.
Hat évvel később hozzáment a Mura vidéki várúrhoz, Christoph von Liechteinsteinhoz. A há-
zasságot nem kísérte gyermekáldás. Anna 1580-ban, férje halála után Mura vidék úrnője lett,
és protestáns volta miatt többször is elhangzottak ellene az akkoriban népszerű és hatásos
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vádak, miszerint varázsló vagy boszorkány lenne, de végül egyszer sem ítélték el. Később még
négyszer kötött házasságot – feltehetőleg mindvégig ő volt a domináns partner –, és legalább
három férje római katolikus volt. Végül az utolsó férjre, az Anna grófnőnél 50 (!) évvel fiata-
labb, 1617-tól az oldalán álló római katolikus gróf Georg Ludwig von Schwarzenbergre szállt
a Mura vidéki uradalom (amely a 18. századi rettenetes népvándorlások bekövetkeztéig a felső-
stájerországi protestantizmus egyik központja maradt). Anna Neumann von Wasserleonburg
röviddel a nemesi emigráció előtt, 1623-ban hunyt el. A korábban evangélikus használatban
lévő, ennek megfelelő stílusú freskókkal díszített, időközben katolikussá vált plébániatemp-
lomban megtagadták földi maradványainak elhelyezését, végül az Erzsébet- vagy ispotálykápol-
nában (a mai evangélikus templomban) helyezték örök nyugalomra. Biztos, hogy az állhatatos,
elkötelezett protestáns asszony, aki hat esetből négyben katolikus férjjel kötött házasságot, a fe-
lekezeti szembenállás korszakában különlegesnek számított. Azonban a más vallásúakkal kö-
tött házasságok nem mentek ritkaságszámba az egyébként hithű evangélikusok körében. Emel-
lett a magyarországi protestantizmusban lutheránus asszonyok kálvinista urak oldalán is elő-
fordulnak – mint például a Batthyányak esetében – katolicizmusra való áttérésük előtt és után
is.15 Vajon az ilyen házasságkötések inkább a családon belüli ökumenikus hozzáállást,16 a fele-
kezetiség iránti közönyt vagy a társadalmi-gazdasági és politikai tényezők előbbrevalóságát
tükrözik? Gyakoribbak vagy ritkábbak-e az ilyen házasságok a szláv, illetve a magyar nyelvte-
rületen? A felekezetek közötti házasságok kérdése a 19. században „mutatis mutandis” próba-
kővé vált – többek között az államrend „hitelességének” próbakövévé.

De milyen volt az evangélikus polgárcsaládok vallási élete a 16. és a korai 17. században a
Habsburg monarchia befolyása alatt álló területeken? Egyes kiemelkedő osztrák, magyar, cseh
és más nemesekről léteznek pontos életrajzok, sőt kegyességi profiljukat illetően egyénekhez
kötődő kutatások is. De vajon elegendő-e ez ahhoz, hogy elkészítsük a Duna menti monar-
chiára jellemző nemesi kegyesség előzetes vázlatát? A polgári kegyesség összehasonlító vizs-
gálatának lehetősége még távoli messzeségben sejlik. Van-e a polgári-reformátori kegyesség-
nek közös nevezője (legalábbis ha a lutheránusok, reformátusok és a cseh testvérek táborát
külön-külön vizsgáljuk), vagy túlságosan különböző volt a nemesi városokban, szabad városok-
ban, hercegi városokban, szuverén sziléziai uradalmakban és az oszmán „védelmi övezetek-
ben” élő polgárság helyzete? Úgy tűnik, a kutatás e téren még gyerekcipőben jár. Ügyelnünk
kell arra, hogy térségünkben – ahol szerzetesekből evangélikus prédikátorok, kolostorokból
pedig, mint például Garstenben, egyfajta evangélikus lelkészképző alakulhatott ki –, igen nehéz
különbséget tenni evangélikusok és refromkatolikusok között. Nem az első „evangélikus” pré-
dikáció dátuma, hanem csak a város polgárságának életében észlelhető recepció jelzi ugyanis
számunkra, hogy mely időpontban döntött a város egy csoportja, vagy akár a többség a refro-
mációhoz való csatlakozás mellett. Ennek jelei többek között:

a) A testvérületeknek fizetett hozzájárulások beszüntetése (ennek alapján tudjuk az oszt-
rák–magyar terület reformációjának második mártírja, Kaspar Tauber esetében nagy valószí-
nűséggel meghatározni azt a negyedévet, amelyben szakított a pápás egyházzal).17

b) Ha polgári végrendeletek az evangélikusoknak különösen kedves egyházi intézmények
(kórházak, iskolák stb.) javára rögzítenek adományokat, nem pedig a lélek üdvözítésére tett
alapítványok javára.18
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c) Ha a rekatolizálás során a polgárság szinte teljes egésze határozottan szót emelt az evan-
gélikus vallás megtartása mellett. Elhíresült például az 1578-as bécsi – eredménytelen – „ötez-
rek labdarúgása”. Ha meggondoljuk, hogy Bécs az ún. átmenet idején a „nagyvárosi” küszöböt
jelentő húszezres lélekszámot (amelyet a nagy pestisjárvány miatt veszített el nemzedékekkel
korábban) csak a reformáció korának elejére érte el ismét, nyilvánvalóvá válik, hogy – még ha
az ötezres számot nem is tartjuk abszolút biztosnak –, gyakorlatilag a teljes férfi lakosság ott tér-
depelt a helytartó, Ernő főherceg előtt.19

d) Ha a „kormány” megelőző intézkedései ellenére nem tudta megakadályozni, hogy nem-
csak a Nagytanácsban, hanem a városi kormányzatban, a Kistanácsban is túlsúlyra jussanak a
lutheránusok. I. Ferdinánd 1526-ban önkényesen úgy változtatta meg Bécs városának önkor-
mányzatát, hogy a városatyák felét az uralkodó nevezi ki, és csak a másik fele kerül (amennyi-
ben nincs nézeteltérés!) választás útján az önkormányzatba. Ennek ellenére II. Miksa utolsó
idejében még a Belső Tanácsban sem volt katolikus többség.

e) Ha a város evangélikus élete közvetetten dokumentálható vendégkönyvi bejegyzésekből
és levélbeli közlésekből.

f) Ha a városban egyértelműen igazolható a protestáns ikonográfia: I. Miksa „csúcspoliti-
kusa”, a csöppet sem klerikális, de antiprotestáns Matthus Lang tulajdonába került sok egyéb
mellett a salzburgi érsekség is. 1523-ban, még az első parasztháború előtt, az evangélikus tan
és életvitel harminc hirdetésmódjára – természetesen a két szín alatti áldozásra is – halálbün-
tetést szabott ki. Az evangélikusokra kivetett büntetéseket utódai sem törölték el, sőt, újra meg
újra kidoboltatták. 1568-ban azonban Wolf Dietrich Füller,20 lutheránus polgár, aki az azt kö-
vető évben Salzburg város polgármestere lett, házának bejáratára, még ma is látható módon,
kitette Luther címerét, a Luther-rózsát és – laikusoknak is járó – úrvacsorai kelyhet.

g) A legfontosabb (bár feltehetőleg igen ritka) bizonyíték valamely evangélikus polgár ke-
gyességi gyakorlatáról szóló autentikus leírás. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
rendelkezésünkre áll egy ilyen leírás a linzi kereskedőről és városi politikusról, Christoph Hue-
berről (1523–1574). Ez az ember mintha prototípusként testesítené meg Luther idealizált el-
képzelését, az evangélizátor „családapát”. Irodalmi hagyatéka seregnyi imádságot és mondást
tartalmaz. Gyermekeinek a napi áhítaton a hálaadást és zsoltáréneklést követően naponta egy
általa írt oktató-nevelő párbeszédet kellett felmondaniuk. A hét minden napjára kijelölt egy kü-
lönlegesen fontos reformációs éneket. Az olyan polgár, mint Hueber, aki Bécsben és Wittenberg-
ben tanult, és 180 kötetes könyvtárral rendelkezett (köztük Luther iratainak 38 kötete, Me-
lanchthon „Loci”-ja, a Habermann, és más reformátorok írásai), természetesen „rara avis” volt.21

Nem lenne-e sürgető feladat – és ez ismét csak nemzetközi és interdiszciplináris munkával
képzelhető el – egyrészt „írásba foglalni” azokat az évtizedeket, amelyekben az egykori Duna-
monarchia egész területén lévő városok „evangélikus városok” voltak, másrészt az ezekben az
országokban szinte szüntelen támadásoknak kitett evangélikus polgárság kegyességi szerkeze-
tének vázlatát elkészíteni?

Fel kellene kutatni – ismét csak nemzetközi összefogással – a migrációkat. A migrációs
mozgások – ellentétben a többnyire a „Birodalom” nem Habsburg területeire (amelyeket a 18.
században némi lekezeléssel „osztrák Németországnak” neveztek), Svájcba, esetenként Len-
gyelországba irányuló emigrációval – a késői korban szinte mindig történelmi magyar vagy
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sziléziai területre vezettek. Sok elvándorló Nyugat-Magyarországra költözött. Egyikük, a belső-
ausztriai takács, Jeremias Langhofer, aki feleségével a (még) lutheránus Sopronba menekült,
idős korára arra kényszerült, hogy jótékony alapítványtól származó segélyért folyamodjék a
tanácshoz, amint azt a soproni evangélikus gyülekezet rendkívül értékes levéltára elmondja
sok más, gyakran még feldolgozatlan kinccsel együtt. A kérés szemmel láthatóan igen nehezére
esett Langhofernek: „Alázatos kérésem” arra irányul, „hogy mert kiélt, azaz hosszú, fáradságos
életben elhasznált és hosszú betegségek által tönkrement kimerült feleségem miatt iparommal
nem tudok jól előrehaladni, az én személyemre is nézzenek könyörülettel, mivel magas korom és
kimerült erőm miatt az igen tisztelt fogadós úrnak főbérlő nem tudok adós kamatot fizetni, így
hát jó reménységgel élek a Ti a városi tanács ... jóságotok iránt, hogy azon túl, hogy előttünk, ide-
genek előtt minden kaput kinyitott, hogy élvezhessük kenyerét és különösen drága egyházát, még
ebben az adományban is részesít bennünket és ád nekünk valamennyit az erre szánt hagyaté-
kokból...”22

Az osztrák alpesi tartományok lakói számára úticélként Nyugat-Magyarország mellett a ma-
gyar Felvidék (különösen a hegyi városok) és – természetesen csak az 1620-as fehérhegyi csatáig
– Morvaország jött szóba. A reformált egyházak minden csoportja – főként a gnézio-lutherá-
nusok és flaciánusok – (és természetesen a középkor utóvédei, a hitüket tartó újrakeresztelők
is) ezeket a migrációs útvonalakat választották. Tipikusnak mondható az észak-tiroli lutherá-
nusság egyik vezető egyházi alakjának életútja: a bányászmester Hans Steinberger, aki kitzbü-
heli házában áhítatokat rendezett bányászsegédeinek, és evangélikus könyveket osztogatott –
egy 1569-es könyvellenőrzésen 469 könyve között 261 evangélikus kötetet találtak! Fogsága és
tiroli hazájából való száműzetése után nem az akkoriban gyakoribb emigrációt, hanem a mig-
rációt választotta. A Tiroli Ferdinánd uralma alatt álló területtel ellentétben a többi Habsburg
tartományban ugyanis adva volt – még ha korlátozottan is – egy bizonyos mértékű vallássza-
badság, és kialakulófélben volt az evangélikus egyházszervezet (voltak szuperintendensek és –
nagyjából az espereseknek megfelelő – „negyedes prédikátorok”, egyházi rendtartások, rendi
iskolák és – nem utolsó sorban – nagyhatalmú evangélikus nemesek). A bányász és hegyszakértő
Steinberger Belső-Ausztriába költözött, pontosabban: Felső-Stájerországba, majd mikor itt is
fogságba került, az ellenreformáció elől osztrák-magyar területre települt át, ahol – különösen
a felső-magyarországi (szlovák) hegyvidéken – bányászként igen jó munkalehetőséget kapott.
Ez a magatartás azonban nem csak a 16. század végének „polgárait” jellemezte, hanem a 17. szá-
zadi Alsó-Ausztria „kivételezett” evangélikus nemeseit is, akiknek családjai megmenekültek a
fehérhegyi csatát követő kiközösítésektől. E családok utolsó maradékai Mária Terézia alatt ván-
doroltak ki: a türelmi rendeletet egyikük sem érte meg hazájában. Ehhez túlságosan sok veszély-
nek és diszkriminációnak voltak kitéve. De ezek az elvándorlók sem mind német evangélikus
hercegségekben vagy birodalmi városokban telepedtek le. Némelyek igyekeztek a történtek el-
lenére hazájuk közelében maradni, erre pedig elsősorban Felső-Magyarország térsége látszott
alkalmasnak. Némelyek azonban, akik ott akartak új hazára találni, mint Hans Wilhelm von
Stubenberg, a költő († 1663), meghaltak, mielőtt tervüket meg tudták volna valósítani, vagy
ahhoz a Catharina Regina von Greiffenberghez hasonlóan, aki egy pozsonyi látomásban látta
a „Gloria Dei”-t, rövid magyarországi közjáték után a biztonság kedvéért továbbköltöztek (ő
például Nürnberbe, ahonnan fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy I. Lipótot evangélikus
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hitre térítse). Az evangélikus nemesség számára emellett a tiszti pálya is jó menekülési lehető-
ség volt, mivel a katonaságot II. József ideje előtt szervezeti türelem jellemezte: a török vész
miatt sokan kerültek innen magyar földre. Míg a kutatás viszonylag intenzíven foglalkozott az
emigráció kérdésével – különösen a befogadó országok számára fontos következmények szem-
pontjából –, addig a migráció témakörét mindmáig alig kutatták. Ez bizonyára Szent István és
Szent Vencel koronájának országaira is érvényes, bár az előbbi esetében szem előtt kell tarta-
nunk a polgári réteg jóval szűkebb voltát, valamint a határok fenyegetettségét. Nem voltak-e az
erdélyi fennhatóság alatt álló Partium, a Szepesség és Erdély a reformátusok számára is vonzó
lehetőség? A lutheránusok (és természetesen a reformáció korában született nem reformátori
csoportok, mint az unitáriusok és az újrakeresztelők) számára bizonyíthatóan igen. A tényt,
hogy a csehországi emigránsok számára nemcsak a szlovák terület, hanem Kelet-Magyarország
is vonzó volt, kiválóan bizonyítja a nagy tudós, reformátor és püspök, Johann Amos Comenius
részletesen feldolgozott sárospataki tartózkodása.23 Komensk lissai tartózkodásával összefüg-
gésben az emigrációs kutatást össze lehetne kapcsolni a migrációssal. A migráció cseh- és ma-
gyarországi jelentőségét jól példázza a nagy szláv énekköltő, Georg Tranoscius életrajza, aki
szülővárosában, Teschenben, valamint Prágában, Morva-Mesericben, Bielicben áldásos, mégis
az ellenreformáció által fenyegetett és akadályozott munkát végzett, míg 1627-ben patrónusá-
val, Sonnegh-gel együtt a történelmi Magyarországra, ezen belül elsőként Árva várába húzó-
dott, majd a Szepességbe, Liptára ment tovább, ahol 1637-ben a Szent Miklós templomban he-
lyezték örök nyugalomra.

Konrad Hertz, a kremsmünsteri birtok valdens-huszita intézőjének fia Sippachzell templo-
mának egy festett ábrájára a következő szavakat írta, mielőtt hazáját elhagyta volna: Veritas
parit odium.24 A fiatal felső-ausztriai lelkész Conradus Cordatus néven később szlovákiai és
magyarországi reformátorként és Luther munkatársaként vált ismertté. Származása jól mu-
tatja, hogy az előreformáció, a szociális reformáció és a tudós reformáció összefüggései lénye-
gesen jobban ismertek a Szent István és Szent Vencel koronájának területét illetően, mint a
mai Ausztria vonatkozásában. Hiszen a korai – ma esetenként „gyülekezeti” reformációnak
nevezett – lutheri reformáció az Elő- és Belső-Ausztria között húzódó területen egész más –
eredeti reformációs – vonásokat mutatott,25 mint üringiában. Bár a kutatás az utóbbi évtize-
dekben igen intezíven foglalkozott e kérdéskörrel – részben a marxista történelemszemlélettől
való elhatárolódás, részben a vele folytatott párbeszéd részeként –, mégsem volt képes lecsiszolt
képet alkotni róla. Ezen a területen – ismét csak, és különösen is nemzetközi összefogással –
még sok a tennivaló.

A tudós reformáció korai, főképp a világtörténelmi jelentőségű 1526-os mohácsi csata előtti
szakaszában aligha lehet elválasztani egymástól a migráció, emigráció, evangélizáció és misszió
fogalmát. Reformációban aktív tudósok, prédikátorok és laikus teológusok oda húzódtak az el-
lenreformátorként működő felsőséggel való konfliktusok elől vagy miatt, ahol leginkább szükség
volt rájuk, és ahol az igehirdetésnek kevesebb akadálya volt. Az egyháztörténet-írás egyetlen
síkra szűkült irányzata – amely jobban emlékeztet polémiára, mint történetírásra – nemzedé-
keken keresztül igyekezett az ellenreformáció „tombolását” érvek sorával igazolni (például: a
hit egységének szükségessége a török elleni védekezés során). Az elterjedt érvek egyike az volt,
hogy az egykori Duna menti királyság népei számára a protestantizmus nem volt más, mint
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„idegen kinövés”, amelyet a politikát forradalmasítani akaró és egyházi birtokokra kacsingató
rendek kényszerítettek az alattvalókra. A történeti kutatás azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi,
hogy legalábbis a Monarchia nagyobb népei a reformáció és felvilágosodás közötti időszak-
ban (és minden bizonnyal azután is) kulturális és szellemi szempontból sokkal inkább „adók”,
mint „elvevők” lehettek.

Ciszlajtánia protestantizmusának eddigi legátfogóbb leírása26 a vorarlbergi reformációnak
mindössze két oldalt szentel,27 így joggal merülhetett fel a kérdés: „Reformáció Vorarlbergben
– csak tévedés volt?”28 Karl-Heinz Burmester, a provokatív kérdés megfogalmazója, más kuta-
tókhoz hasonlóan bebizonyította, hogy több mint két tucatnyi vorarlbergi születésű reformá-
tor töltött be meghatározó szerepet a szellem- és reformációtörténetben – csakhogy nem saját
hazájában, hanem Dél-Németországban, Svájcban, Szászországban és más helyeken. Csak
akkor tudnánk felmérni, hogy a Duna menti monarchiából származó, reformátor gondolko-
dású személyek milyen hatást gyakoroltak a reformáció történetének egészére, ha működé-
süknek nemcsak földrajzi határaik között, hanem azokon kívül is utánajárnánk. Ez természe-
tesen nem csupán a korai reformáció idejére, hanem hasonlóképpen az újkor és a legújabb kor
teljes történelmére is vonatkozik. Ez azonban ismét csak egy multinacionális és interdiszcipli-
náris kutatás keretei között valósítható meg kellő eredményességgel. Ráadásul olyan kutatási
eredményeket is fel kellene dolgozni, amelyek – különösen az 1918 és 1945 után bekövetkező
szűk esztendőkben – csupán helyi egyházi lapokban jelentek meg. Ki tudja például – marok-
nyi szakértőt leszámítva – hogy egy tiroli személy volt az, aki a német reformáció második leg-
fontosabb városában, Straburgban igyekezett apósa, Martin Bucer munkáját továbbvinni, mi-
után az a schmalkaldeniek veresége után száműzetésbe kényszerült?29 Az ilyen esetekben a
nemzetközi kutatást gyakran aprólékos gyűjtőmunkának kell megelőznie.

A reformáció virágzása a Habsburg érdekszféra egyes régióiban felekezetenként és terüle-
tenként meglehetősen eltérő időpontokban következett be. A történelmi Magyarországot ille-
tően Fabiny Tibor a következőket állapítja meg:30

„A királyi Magyarország területén 800 000, a török által elfoglalt részen 150 000, tehát össze-
sen 1 250 000 lélek vallotta magát lutheránusnak. 1570 körül tehát a teljes lakosság közelítő-
leg 60%-a volt evangélikus, ami közel 2000 gyülekezetre oszlott el. A római katolikus népesség
aránya 18-20%-ra, az orthodox és református népesség 10-10%-ra fogyatkozott.”

A monarchiabeli reformátor gondolkodású teológusok működésének területi változásait
eddig az időpontig nem lehet egyértelműen migrációnak vagy emigrációnak tekinteni. Ám
éles határvonalat később sem lehet mindenhol húzni. A göllersdorfi lelkész, id. Polykarp Ley-
ser, aki még II. Rudolól kapta nemesi címét, például éppen Grazba készült áttelepülni, ahol
akkoriban nyitották meg a stájer evangélikus rendek egyházi minisztériumát és a területi is-
kolát, amikor egy még megtisztelőbb kinevezést kapott: 1577-ben Wittenbergban folytatta mű-
ködését mint teológiaprofesszor és főszuperintendens. A migráció és emigráció közötti kü-
lönbségtétel csak a fejedelemségek ellenreformációjának nem sokkal később megkezdődő in-
tézkedései után válik értelmessé.

Nagyjából tudjuk, milyen mértékű segítséget kapott a morva, valamint a kelet-ausztriai pro-
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testantizmus az 1781-ig tartó időszakban a magyar – különösen a felvidéki – protestantiz-
mustól, és hogy milyen fontos szerepe volt a későbbi Ciszlajtániában a történelmi Magyaror-
szágról hívott evangélikus és református lelkészeknek a szláv és német nyelvű protestantizmus
számára, különösen 1781 után. A területi egyháztörténeti kutatások tanúsága szerint azonban
sokkal nagyobb hatással voltak a régi ausztriai korona tartományainak, valamint a lelkészek
magyar hazájának szellemi és kulturális fejlődésére, mint amennyire ennek a két oldal képvi-
selői ma tudatában vannak.31

Különös érdeklődés kísérte – különösen jogi és politikai szempontból – a 19. század vegyes
felekezetű házasságait és a józsefi – nem éppen protestánsbarát – házassági törvénykezést, ami
a reverzálisok és a gyermekek „elkeresztelésének” megszaporodásához, valamint az 1855-ös ka-
pitulációs konkordátumhoz vezetett, s ennek ellensúlyozásaként a történelmi Magyarorszá-
gon és Ausztriában egyebek között a liberalizmus és a kultúrharc kialakulását eredményezte. A
nemzetközi és interdiszciplináris kutatásnak azonban elsőként azzal a kérdéssel kellene fog-
lalkoznia, hogy az eltérő felekezetű házasfelek milyen szellemben élték közös házaséletüket, és
milyen szellemben nevelték a belőle származó gyermekeket. Tudjuk, hogy legalábbis az urbá-
nus területeken és a türelmi gyülekezeteket nélkülöző régiókban a józsefi törvényhozás ered-
ményeként az evangélikus férfiak száma lényegesen magasabb volt, s ezért szükségszerűen
többségben voltak a vegyes felekezetű házasságok.32 A más nyelvű anyai nevelés meghatározó
befolyását már a 19. század első feléből is jól ismerjük: gondoljunk például Friedrich Wilhelm
Kossuthra, egy magyar származású poroszbarát apa fiára, aki anyja nevelésének hatására el-
kötelezett cseh honfiúvá vált, és az 1848-as prágai forradalomban vezető szerepet játszott.

Úgy tűnik azonban, hogy mindez nem érvényes a 19. századi Ausztriában élő protestáns
apák és katolikus anyák gyermekeire. Ilyen házasságokból sok jelentős evangélikus teológus
került ki, mint például a Schwarz fivérek, Ernst és Ludwig, a waierni és gallneukircheni evan-
gélikus diakóniai intézmények alapítói. Más esetekben azonban az édesanya befolyására nem-
csak a fiú lett lutheránus, mint például az evangélikus iúsági és missziós munka kiemelkedő
úttörője, Hans Haberl („csontjáig evangélikus és velejéig reformált”), hanem az alsó-ausztriai
férj is. Hasonló esetek bizonyára fellelhetőek a Duna menti monarchia magyar és szláv protes-
tantizmusában is, még a nagy áttérési mozgalom kezdete előtt. A nemzetközi kutatásnak nem
csupán az volna a feladata, hogy feldolgozza azon városok és körzetek áttérési mutatóit, ame-
lyek távol estek a régi evangélikus gyülekezetektől (az utóbbiakat itt nem szabad figyelembe
vennünk, mert hamis eredményekhez juthatnánk!): annak is utána kellene járnia, hogy az ilyen
családokban létezett-e egyfajta „ökumenikus klíma”. A józsefi korból származó hagyomány,
mely szerint „vegyes házasságokban” evangélikus apák lányai az édesanya vallását követik, a
magyar származású osztrákoknál még jóval a II. Vatikáni zsinat után is megfigyelhető volt. A
feljegyzések éppúgy beszámolnak ökumenikus házastársi kapcsolatokról már jóval az ökume-
nikus mozgalom előtt – gondoljunk csak Elvine de la Tour, a „grófnő”, az egykori „belső-auszt-
riai területen” szerveződött diakónia támogatójának esetére –, mint az enyhén szólva botrányos
és megalázó bánásmódról, amelyben egyes hivatalok, sőt maga a császári udvar a grófnőt része-
sítette. De vajon mi jellemezte az ökumenikus házsságokat ott, ahol társadalmi vagy egyházi
nyomás nem kényszerített ki felekezeti „egységesítést” a „domináns” vallásnak megfelelően?
Vizsgálnunk kell – statisztikai szempontból is – a vegyes felekezetű házasságok arányát attól
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függően, hogy kikényszerítették-e a gyermekek katolikus szellemű nevelését vagy sem, külö-
nösen is a Bach-korszak neoabszolutizmusának idején. Báró Alexander von Bach az ötvenes
évek elején a következő őszinte, bár Ciszlajtániára nem jellemző szavakat intézte egy észak-
német áttérőhöz:33

„Az osztrák örökös tartományokban a protestantizmus korántsem veszélyes ott nyugodtan rá-
bízhatjuk a püspökökre, hogy vegyék fel a kihalófélben lévő irányzatok költségvetésébe az új tör-
vények, a vegyes házasságokra vonatkozó határozatok stb. el fogják végezni a magukét. Más-
hogy fest a helyzet Magyarországon: ott a protestantizmus hatalom, sőt, a született ellenzék.
Itt tehát korántsem elegendő a római és görög katolicizmus ellensúlya, magának az államnak
kell közbeavatkoznia, bár nem áltatom magam azzal, hogy az öreg, erős, mélyen a földben
gyökerező fát egyetlen csapással ki lehetne dönteni.”

Mivel a magyarországi protestantizmus kétségkívül szilárdabb lábakon állt, mint a „ciszlaj-
tániai”, és az utóbbinál már lényegesen korábban rendelkezett „polgári törvénykezéssel”, ezért
még jóval a kiegyezés után is vonzóbb maradt azon protestánsok számára, akik újra akartak
házasodni, vagy katolikus partnerükkel tisztán evangélikus szertartás szerint kívántak egy-
bekelni. A magyar állampolgárság megszerzése csekély anyagi áldozattal járt, egyszersmind
lehetővé tette a pár számára, hogy törvény szerint evangélikusként összeadva térjen vissza
hazájába – ez Ausztriában rövid távon erőteljes magyarországi elvándorláshoz vezetett, és
gyakran sorsfordító következményekkel járt.34 Egy összehasonlító vizsgálatnak nemcsak a Habs-
burg monarchia késői időszakában Cisz- és Transzlajtániában érvényes házassági törvények
eltérő jogállására kellene kitérnie, hanem vizsgálnia kellene ezeket a törvényeket az ún. utódál-
lamokban is. Az Osztrák Köztársaságban – az osztrák fasizmus (1933–1938) konkordátumá-
nak idejét leszámítva – a házasságkötési szándék az áttérés gyakori indokának bizonyult.
Ausztriában az „ökumenikus házasságkötésről” szerzett tapasztalatok többségükben pozití-
vak,35 és nagyban hozzájárultak a gyülekezeti szintű testvéri közeledés létrejöttéhez. Sok más,
az egyházak és a tudomány számára nélkülözhetetlen forráshoz hasonlóan, az – egyébként
gyakran lyukacsos – „adatvédelem” itt is akadályozza a kutatást. Ezért különösen is fontos
lenne összevetni a vegyes felekezetű házasságok terén szerzett tapasztalatokat a testvéregy-
házakéval.

Ismeretes, hogy a történelmi Magyarországon és Ausztriában a 19. századi sovinizmus min-
den egyházi óvás ellenére36 erőteljesen befolyásolta nemcsak a katolikus, de a protestáns egy-
házakat is, amelyekre nézve ez a hatás igen veszélyessé vált,37 bár 1918-ig nagyobb részt még
megőrizte a „patriotizmus” hagyományait, ezeket azonban fokozatosan elnyomta az eredeti-
leg a francia forradalom és a német romantika által kiváltott, ám magát hamarosan önállósító
nacionalizmus mérge. Egyetlen egyház és egyetlen nemzet fiai számára szinte képtelenség,
hogy e témáról az értelmetlen apologetikától és káros polémiától mentesen tudják valamennyi-
re objektívan szemlélni saját nagyapáik és dédapáik generációjának útjait és tévútjait. Sehol
nincs olyan jelentősége a nemzetközi és interdiszciplináris kutatásnak, mint éppen a na-
cionalizmus és az egyházak, nemzetiség és felekezetiség bonyolult összefonódásainak boncol-
gatásánál. Csak így láthatjuk helyes fényben a hol „el Rómától mozgalomnak”, hol „áttérési
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mozgalomnak”, hol „evangéliumi mozgalomnak” tekintett és tekintendő mozgalmak arculatát
és ezek következményeit. A csupán saját nemzete vagy felekezete iránt elkötelezett kutatás
nagyon is könnyen hajlik arra, hogy Schönerert vagy Masarykot, Roseggert vagy Zöcklert ab-
szolút mértéknek tekintse. Hasonlóképpen, az ún. „zsidókeresztyénekhez” való viszony is –
már maga a kifejezés is elviselhetetlen – kizárólag ilyen keretek között értékelhető.

A kérdés, hogy országainkban az egyházak a rendszerváltás, a fasizmusok és szocializmu-
sok idején mennyire állták vagy nem állták meg a helyüket, szintén csak közös, nemzetközi, in-
terdiszciplináris, lehetőleg előítéletektől mentes kutatómunka alapján válaszolható meg – és
erre nem elég a mi generációnk, amely túl fiatal volt ahhoz, hogy a döntő váltók mellett aktív
feladatot vállaljon, de túl idős ahhoz, hogy „a kései születés kegyelmében” részesüljön. A
történelmi Ausztria és Magyarország evangélikus egyházaiban hajdan több mint tíz nyelven
imádkoztak Istenhez. Talán unokáink nemzedékének közös, nyílt szívű kutatómunkája megint
lehetővé teszi majd, hogy Istent újra sok nyelven dicsőítsük a múlt minden pozitív ered-
ményéért, és bocsánatát kérjük kudarcainkért.

(Fordította: Mády Katalin)
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székács József, a közvetítő
FriEd istván

„Irtsd ki közülünk a közszeretetet, az egyetértést, a testvére-
sedés akadályait (...) Irtsd ki belőlünk a vallásbeli türelmet-
lenséget (...) Irtsd ki belőlünk a nemzetgyűlölséget, s add
meggondolnunk, hogy te minden népben lakozol.”
(Székács József: A nemzetért)1

A „protestáns keresztyének számára” megjelentetett imádságoskönyv mottóként idézett imája
igencsak időszerű könyörgést tartalmazott. Az 1840-es esztendőkben részint a nem nagyon
távoli beteljesedés ígéretével kecsegtetett a magyar nemzeti mozgalom megannyi célkitűzése,
1844-ben Magyarország „hivatalos” nyelve a magyar lett, részint viszont nemzeti, nemzetiségi,
vallási, szociális ellentétek osztották meg az ország lakóit. Sem a magyarországi evangéliku-
sok, sem a magyarországi szlovák evangélikusok köreiben nem uralkodott béke. Az egyház
egészét megosztotta a Zay Károly gróf nevéhez fűződő „uniós” elképzelés, amely szerint egyet-
len protestáns egyházba tömörültek volna Magyarországon reformátusok és evangélikusok,
alig titkolva azt a (nemzet-)politikai szándékot, hogy a magyar reformátusok segítségével az
egyesült egyházban magyar többség legyen. Hiszen az evangélikus egyházon belül a szlovák,
illetve német ajkú hívők száma jóval meghaladta a magyarokét, s így volt ez a lassan igazi fő-
várossá fejlődő Pest-Budán is. Székács József eleinte lelkesen csatlakozott az uniós elképzelé-
sekhez, szerkesztői munkát vállalt a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap-nál.2 Kényes posztra ke-
rült, hiszen az egyházat pártokra szabdaló ellentétek között kellett egyensúlyoznia, mivel az
unió vitatásakor föllángolt szlovák–magyar küzdelmek mellett, az 1840-es esztendők közepé-
től a szlovák lelkészek mind szenvedélyesebb belső vitáival is számolni kellett.

A szlovák nyelvteremtést irányító szlovák lelkészek azáltal, hogy a közép-szlovák nyelvjá-
rásra építették az új irodalmi nyelvet, lényegében több évszázados hagyománnyal szakítottak:
a szlovák evangélikusok cseh bibliai nyelve (a biblictina) helyett alkalmazták a népnyelvből
megalkotott és a szlovákság egésze számára (tehát a katolikusok számára is) elfogadható új
nyelvet. Márpedig ez részint azt jelentette, hogy a biblikus nyelv pusztán hagyománnyá lett,
visszaszorult az énekeskönyvekbe (a Tranoscius különféle kiadásaiba), részint azt, hogy a be-
szélt-írott nyelv változásával együtt a vallásilag nyelvjárásilag eltérő szlovákok között megin-
dulhatott a közeledés, amely egyben nyelvileg távolodást jelentett a csehektől.3 Ha mindehhez
hozzávesszük, hogy a magyar lelkészek és hívők között sem volt mindenki az unió feltétlen
híve, hogy az 1840-es esztendők újító szellemisége sem ragadott mindenkit magával, akkor ér-
zékelhető: miféle feladatra vállalkozott az amúgy sem pusztán lelkészként, hanem közéleti em-
berként ismert Székács József.4

Amikor hangsúlyozottan és kifejezetten magyar (ajkú) lelkészként a pesti evangélikus egy-
házközségbe választatott5, mindenekelőtt költőként, fordítóként és a szerb népélet/néprajz jó

���



ismerőjeként szerzett nevet. S bár másodlagos jellegű költészetében nem bizonyult a roman-
tika elkötelezettjének, számottevő klasszika-filológiai műveltsége és átültetői tevékenysége a
klasszika hívének mutatta, a magyar romantikát uralomra juttató irodalmi körhöz csatlakozott,
az 1820-as évek végén mégis annak a Vörösmarty Mihálynak küldte el verseit és szerb népdal-
fordításait, aki az 1830-as esztendőkben műveivel, bírálataival a romantikus költő magatartá-
sát testesítette meg. Szerb, ó- és újgörög nyelvismerete (a latin és a német mellett) mindenek-
előtt fordításaiban gyümölcsözött, 1836-os Szerb népdalok és hősregék című kötete a magyar
irodalomnak és Pest-Budának egyként jelentős eseményévé vált.6 Pest-Buda ugyanis szlovák,
szerb, német stb. lakosaival több irodalmi mozgalomnak kínált teret, a magyar nyelvű sajtó
mellett a német, a szerb és almanachjaival a szlovák is formálta azt a közvéleményt, amelyhez
nyelvileg szólni képes volt. S míg a multikulturalitás Habsburg Monarchia számos városához
hasonlóan Pest-Budának is megkülönböztető sajátossága volt, magyar részről egyre követe-
lőbbé vált az igény, hogy a főváros a vegyes nyelvűség neutralitását megszüntetve a magyar
nyelvűség dominanciájának javára változzék meg. A pest-budai szlovák művelődési-nyelvi tö-
rekvéseknek vezéralakja az a Ján Kollár volt, aki a pesti egyházközségben elfoglalt pozícióját ala-
posan kihasználta a szlovák mozgalom támogatására7; az ő nevéhez fűződik a szlovákok „iro-
dalmi kölcsönösségét” meghirdető programja8, amelyet a kései utókor – nem egészen jogo-
sultan – pánszláv manifesztumként tart számon. Kollár még az 1820-as esztendőkben a pesti
evangélikus egyházközségen belül lehetségesnek tartott egy szlovák–magyar összefogást a
német ajkúak ellen, ám az 1820-as esztendők végén már mind a magyar, mind a német ajkú-
akkal harcban állt. Ugyanakkor mind a főváros magyarosodását igénylő magyar nemzeti moz-
galomban, mind a magyar evangélikusok kisebbségi helyzetén változtatni akaró csoportban fel-
merült az igény, hogy egy tekintélyre szert tenni képes új lelkész belépése módosítsa az evan-
gélikus egyházon belüli erőviszonyokat, s ezáltal mind a pesti egyház, mind a főváros magyar
nemzeti jellege erősödjék.

Székács József több szempontból is alkalmasnak bizonyult erre az összetett feladatra. Mint
a szerb népdalok fordítója és más szláv nyelveknek is tudója, neves szláv személyiségek ismerője
jó kapcsolatokat ápolt a pesti szerbekkel általában és a pesti szerb sajtóval különösen.9 De a
szerb népköltészet iránti érdeklődése Ján Kollárhoz is közelebb hozta, egyébként Ján Kollárnak
nem sokkal annak előtte kiadott kétkötetes szlovák népdalgyűjteményére elismerőleg hivatko-
zott.10 Ily módon személye elfogadható volt a pesti egyházközség „szlávjai” előtt, ugyanakkor
a magyar költőkkel való ismert barátsága, részvétele a magyar irodalomban, majd a Magyar Tu-
dományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság munkálataiban11, illetőleg már említett szerkesz-
tői tevékenysége valóban tekintélyt kölcsönzött. Ehhez járult lelkészi munkálkodása, amely nem-
csak a szervezésben nyilvánult meg, hanem részint a közvetítésben, részint szónoki szerepléseiben.

Élete végén megírta emlékiratait12, amelynek kiadására mind a mai napig nem került sor. A
Székács-életrajzok ugyan felhasználták adatait a leginkább küzdelmes gyermek- és tanulóéve-
ire vonatkozólag, ám viszonylag keveset foglalkoztak azzal, aminek pedig az öregedő Székács
az 1830-as, 1840-es esztendőkre visszatekintve oly nagy jelentőséget tulajdonít, éppen a magyar
egyházközség súlyának növelésére tett erőfeszítéseit emlegetve. Számos, anekdotikus elemmel
gazdag fejtegetéséből azt a passzust idézem, amelyben arról ír, miszerint: „Mely körülmé-
nyeknek tulajdonítandó a magyar gyülekezet örvendetes gyarapodása Pesten?”13 – válasza lát-
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szólag általánosságra utal: „Legelső vonalban minden esetre az idők viszonainak (!), nevezete-
sen a nemzetiség felébredése- és terjedésének”. Csakhogy – és erről öregkorában Székács már
nem akar tudni – a nemzetiség nemcsak a magyaroknál „ébredt fel”, hanem legalább annyira
a szlovákoknál és szerbeknél is, így a „gyarapodás” korántsem volt oly természetes jelenség. Az
elfogadható, hogy a korszellem a nemzetiség, a nemzeti tudat felébredésének, még inkább fel-
ébresztésének kedvezett. Ján Kollár az 1820-as esztendőktől kezdve ezen munkált – a szlovák
tudatot nevelve. Székács a magyar sikerről szólva az alábbiakat állapítja meg:

„Nekem (...) nem volt könnyű a tót és a német egyház hívei közül csinálnom magyarokat.
Pedig csak azt láttam, hogy ez úton szaporíthatom gyülekezetemet. Tisztában voltam ma-
gammal afelett, hogy e téren tartózkodnom kell minden sértő lépéstől; hogy hivatalnoktársa-
immal jó lábon kell állnom; hogy igyekeznem kell a tót és német hívek bizodalmát megnyer-
nem, és a térítést, ha ez lehetséges, csak erkölcsi úton eszközölnöm.”

Valójában Széchenyi István programjához áll igen közel Székács magatartása. A naciona-
lizmus türelmetlenségének elutasítása több ízben vissza-visszatérő gondolata volt, viszont az er-
kölcsi felsőbbség kialakításának igénye ott munkált tevékenységében. A nemzetiségek „verse-
nyé”-ben (Székács kései vallomása szerint) nem sokra becsülte a hatalmi megoldásokat, annak
az illúziójának adott hangot, miszerint az erkölcsi tökéletesedés vonzó példája képes lesz elő-
segíteni a kitűzött célt, a magyarosodást. Azonban az a tény, hogy az általa szerkesztett lap az
unió szolgálatában állt, s ezt az uniót a szlovák értelmiség, a szlovák evangélikus lelkészek mint
a nemzetiségüket fenyegető veszélyt tudatosították, arra engedhet következtetni, hogy Székács
nem egy társával együtt osztozott a liberális ábrándban: a polgári jogok kiterjesztése, a polgári
nemzetté átalakulás során fokozatosan, szinte önmaguktól megszűnnek a nemzeti-nemzeti-
ségi ellentétek. Ugyanakkor ez a tétel önmagának mond ellent; hiszen Székács is, a másik ol-
dalon Kollár is nyelvi önállóságban gondolkodott, a nyelvi különállást természetes jogként tar-
totta számon, és nem utolsósorban a herderi indíttatású gondolat időszerűségét tanúsította:
egy nemzet legfőbb ismérve a másoktól különböző saját nyelv, amelynek használatát semmi-
lyen szinten nem szabad gátolni. Itt azonban keresztezte egymást a szlovák és a magyar nem-
zeti gondolat, s a Székács szerkesztette Protestáns Egyházi és Iskolai Lap teret biztosított az igen
élénk nyelvi vitáknak. Ezen a ponton ismét utalnom kell Székács József közvetítői tevékenysé-
gére. Szerkesztői feladatát igen szabadelvűen fogta föl, nem korlátozta a vitát, illetőleg úgy pró-
bált kívül maradni a vitákon, hogy valamennyi vitázó fél kifejthette álláspontját. Aligha kétsé-
ges, hogy Kollárnak több oldalról gyanúval figyelt munkássága (az írásos is, hivatali is) ger-
jesztette a legtöbb ellenkezést. Lelkészi beszédei, szépirodalmi és tudományosnak vélt munkái
egyként kihívták maguk ellen a nem egyszer szenvedélyes bírálatot. A szerkesztő azonban le-
hetővé tette, hogy Kollár megszólalhasson a lapban, felelhessen a vádakra, kifejthesse, értel-
mezhesse magatartását.14 Korábbi kutatásaimra utalva jegyzem meg, hogy Székács szerkesztő-
ként számottevő levelezést bonyolított le. Levelezőtársai közé tartoztak a szlovák nemzeti moz-
galom képviselői is, köztük az a Karol Kuzmány15, akit az 1850-es esztendőkben a protestáns
egyházak fenyegetett autonómiáját védők az ellentáborban tudtak. Kuzmány ekkor a bécsi
udvar szolgálatában állt, míg Székács liberális-jogvédő hagyományainak megfelelően védte a

Fried István: Székács József, a közvetítő

���



magyar evangélikus egyház autonómiáját. Nem tudom, az egymással farkasszemet néző el-
lenfeleknek eszébe jutott-e az, hogy az 1840-es esztendőkben Székács Kuzmánynak két írását
is közölte a lapban, illetőleg nemcsak Kuzmányét, hanem mindazokét a szlovák lelkészekét,
akik egyházközségük helyzetéről számoltak be, vagy akik a biblictina versus szlovák irodalmi
nyelv disputájában részt óhajtottak venni.16

Székács közvetítő tevékenységét 1846-os Merengések című cikksorozatával koronázta meg.
Számot adott arról, hogy mint döbbentette meg az azonos vallásúak megosztottsága, küzdelme
nyelvi és dogmatikai kérdésekben (jóllehet az unió az 1840-es esztendőkben nem elsősorban
dogmatikai probléma volt). A különféle nyelvápoló törekvések egyesületeket hoztak létre, ame-
lyek agresszív nyelvi nacionalizmussal tűntek ki. Az egyház nem lehet a nyelvterjesztés, kivált-
képpen nem az erőszakos nyelvterjesztés terepe vagy eszköze – állítja Székács, és nem pusztán
méltányosságra, egymás megbecsülésére hív föl, hanem sürgeti az ellentétek ad acta tételét, a
testvéri érzések nevelését. Cikksorozata előtt egy esztendővel látott napvilágot imádságos-
könyve, amelyben a haza és a nemzet finom megkülönböztetése már jelzi a Merengésekben
hangot kapott rosszérzését. Érdemes A hazáért imából idézni:

„Juttassad eszembe, hogy minden ország, melly magában meghasonlik, elpusztul; (...) Lakoz-
tassad közöttünk az igazság, a felvilágosodás, az erény, a megelégedés, a nemes tettekben élő
szent hit s vágyódásim legvégsőbb czélja a boldogság országát.”17

Idézetünk első mondata feltehetőleg Horatiusra utal, a horatiusi gondolatot alkalmazza az
1840-es évek Magyarországára. Ennek ellenképe a következő passzus, amelynek utópikus cél-
zata mellett az a korérzület artikulálódik, amely (ezúttal is) Széchenyi István programjaiban lel-
heti meg forrását. Széchenyi tézise a „kiművelt emberfők” országáról a nevelhetőség jegyében
fogalmazódott meg; ahogy Székács éppen a felvilágosodás fogalmával él, nem annak történeti
dimenzióját gondolja újra, hanem az onnan származó, ám már függetlenedett „nemzetneve-
lési” elképzelést, miszerint az igazság és az erény társadalmasulása egyként eszköz és cél. Ehhez
képest lép tovább A nemzetért mottóként leírt néhány mondata. Részint konkrétsága, azaz az
1840-es esztendők Magyarországra alkalmazhatósága okán, részint egy olyan ideális állapot
körvonalazásával, amelynek megteremtésében az egyháznak, a vallásnak, illetőleg a lelkész-
nek is számottevő szerep juthat. Ilyeténképpen a lelkész – Székács felfogásában – akképpen
hirdeti, értelmezi Isten igéjét, hogy ezáltal a korszerű tendenciák érvényesülését segíti elő. Be-
szédeiben Székács több ízben tette szóvá felvilágosodás, erény és haladás összefüggéseit, az or-
szágos változások szóvivőjeként a szükségesnek tartott reformok megvalósulását sürgetve.
Anélkül, hogy a napi politika kisszerűségeiben elveszett volna, figyelemmel kísérte az ország-
gyűlési reformmunkálatokat, nevezetesen a polgári átalakulásra célzó tervek sorát. Ebből a
szempontból kiváltképpen tanulságos az 1838-as nagy pesti árvíz után mondott beszéde.18

Szemléletesen festi föl a fejlettebb országok példájának követéséből származható előnyöket, de
nem áll ellenségesen az új életrendet eredményező változásokkal szemben sem. A „jótékony in-
tézetek” nála nem csupán – sőt: nem elsősorban – az irgalmasság, az adományozó kedv meg-
jelenési formái, hanem az az új típusú intézményrendszer, amelyet a 19. század minden fejlett
nemzettől megkövetel. A régi, meghaladott életviteltől való eltérésben, a „felvilágosodás”-ban,
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amely ebben az összefüggésben kulturális megújulást jelent, látja az ország derültebb jövőjét.
Olyan lelkészi szolgálatot testesít meg Székács, amely a reformok következetes végrehajtásától
várja a „boldogság országá”-t; az emberi tevékenység nincsen kiszolgáltatva démonizált erőknek,
éppen ellenkezőleg, a szüntelen munkálkodás, a jóra törekvés teszi lehetővé az előbbre jutást:

„A nemzet-szellem keserű vádjait nem tűrhették a külföldet vadászó tehetősök, s közöttünk
kezdtek lakni, s kincsöket – a nemzet kincseit – köztünk költeni, s jótékony intézetekre fordítani.
A falak közt jólét és kényelem, mely a haladó kereskedés útján általszivárgott a hon részeibe.
A szív vidám ütését a távoli tagok is érezték. A porból templomok emelkedének, befogadandók
a hazánkban vándor művészetet, terjesztendők a szűk határú tudományt, oszlatandók a lelki
sötétséget, begyűjtendők a természet s műnek kincseit, ápolandók a szenvedő emberiséget,
egyesítendők az elszórt erőket, eszközlendők az ország boldogságát.”

Két nézőpontból érdemel ez a szemelvény figyelmet. Ismeretes, hogy Székácsnak ez a be-
széde igen nagy hatást tett, életrajzírói is kiemelték, hogy társadalmi, fővárosi eseménnyé vált.
Olyannyira, hogy lényegileg azt tömörítette a klasszikus retorikához tartozó körmondataiban,
amit az 1850-es esztendőkben Jókai Mór regénnyé fogalmazott: akár meglepőnek is tarthatjuk
az összefüggést Székácsnak e beszéde és a Kárpáthy Zoltán című regény megfelelő fejezetei kö-
zött. Jórészt azért, mert Székács itt a lelkészi szószékről hirdette meg a reformokra törekvő kor-
szak önértelmezését. A róla írt nekrológ örökítette meg talán a legpontosabban, hogyan, mi-
lyen eszközökkel érték el beszédei azt a nem mindennapi hatást, amely odavezetett, hogy népes
tömegek hallgatták, és megkapta az „ország papja” elnevezést:

„Gyönyörű, deli alakja; szép és kifejezésteljes arca, melyben a szemek lángoló tüzét az ajkak ko-
moly és vidám játszisága mérsékelte; érczes hangja, melyet némelyek színésziesnek találtak, de
mely az angol egyházi szónokok szabad természetességére emlékeztetett inkább: mindez szónok-
latainak oly külső keretet adott, mely annak életteljes tartalmával a legszebb összhangban állott.”19

Ehhez annyit azért feltétlenül hozzá kell tennem, hogy azt, amit a röpiratok, a viták és az or-
szággyűlési ülésszakok „szaknyelven”, tudományos érveléssel, nem egyszer nehézkesen mond-
tak, az Székács fogalmazásában, és még inkább előadásában a személyes meggyőződés köz-
vetlen erejével hatott, hallgatóságát mintegy bevonta gondolatmenetébe, amelyet velük együtt
bontott ki. Lényegében – és ez lehetne a második nézőpont, amelyből kitekintve érdemes el-
időzni a följebbi passzusnál – a 19. század magyar művelődéstörténetét összegezte, intéz-
ményalapítási krónikával szolgált, amelynek részleteivel hallgatói is feltehetőleg tisztában vol-
tak, a Székács kimutatta összefüggésekkel azonban nem. Az általa helyeselt és sürgetett reform
ugyanis egyfelől a korábban nem vagy kevésbé honos felelős gondolkodás megteremtését cé-
lozta meg, amelybe beletartozott a birtokai jövedelmét külföldön, mindenekelőtt a birodalmi
fővárosban, Bécsben elköltő főnemesség kötelességeire ráébresztés, másfelől a teljes kulturális
intézményrendszer kiépítése, amely az össztársadalmi nevelésben juthat nem csekély szerep-
hez. A 19. század sorra emelkedő intézmények (az épületek és a benne helyet kapó művésze-
tek/tudományok) a különféle érdekek egyesítését mozdítják elő, egy olyan, országos méretű
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folyamatot mélyítenek el, amelynek eredménye a kiművelt emberfők Magyarországa lehet. A
Széchényi Könyvtár, a Nemzeti Múzeum, a Pesti Magyar Színház, illetőleg a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Kisfaludy Társaság létesülésével kulturális átrendeződés zajlott; s bár a
pusztító árvíz hatalmas károkat okozott a városnak, a polgároknak, a tevékeny életnek, a re-
formok folytatásának nincsen alternatívája. Beszéde egy más részében éppen azt hangsúlyozza,
miként hasznosítható más országok tapasztalata, egyszóval az elzárkózás maradiságával a nyi-
tottságot állítja szembe:

„Keressük föl az eszközöket és éljünk velök, szabályozzuk a folyamot, ássuk meg medrét, emel-
jük partjait, építsünk századoknak és magasabbra a víz tükrinél, szóval úgy, mint az ilyesek-
ben jártas értelem s országok, nemzetek s idők tapasztalása mutatja”.

Talán nem is az a leginkább érdekes gondolata Székácsnak, hogy a Faust második részében
elhangzó végső Faust-monológra emlékeztet, hanem az, mennyire gyakorlatias, a „tett” filozó-
fiájához alkalmazkodó ez a retorika. Ekképpen a „nem ragyogni, hanem használni” reformkori
elvei szerint való. Az emberi tevékenység célszerűségének ez a felértékelődése szintén egybe-
vág Széchenyi István könyveinek sugallatával, de nem kevésbé mutat rokonságot Kölcsey Fe-
rencnek unokaöccse számára írt Parainézisével. Székács azonban továbbfűzi a tettekből várható
haszon ideáját: „Ott tán idővel gyárak, kipótolhatatlan gyűjtemények, intézmények állanda-
nak vala, ha úgy haladunk, mint kezdénk...”

Egy másik, ugyancsak 1838-as beszédében20, amelynek kinyomtatása Székács beleegyezése
nélkül történt, így elmaradt a végső (esetleg stilisztikai jellegű) simítás, szintén a kultúrában-
létről emlékezik meg, annál is inkább, mert a kulturált ember önneveléssel fejleszti önmagát,
él mindazokkal a lehetőségekkel, amelyeket a kultúra intézményei kínálnak számára. Saját
korát a művelődés időszakának nevezi, ki-ki föllelheti azokat „az emberi lélek minden idomait
képző intézetek”-et, ahol kiképezheti önmagát. Ebből következik a feladat:

„...törekedjünk minél tisztább önismeretek után a vallásos igazságok tekintetében, használjunk
minden alkalmat arra, hogy kötelességeinknek egész körét felfogjuk, lelkünkben mintegy köz-
pontosítsuk, hogy mint egy tükörben szemléljük a teendőknek s a hagyandóknak egész sorát”.

A beszédrészletekhez megint két megjegyzést fűznék:
1. A nevelésnek, önnevelésnek ez a kiemelt jelentősége Székács nézeteiben részint azt a hitét

érzékelteti, amely szerint az ismeretszerzés, a művelődés az emberi tevékenység egyik legfonto-
sabb területe, s így a korábbi reprezentációs életformával, nemesi attitűddel szemben egy polgári
életrendet részesít előnyben. Idevonatkozó gondolatait erősíthette nyugat-európai utazása, ám
azok inkább saját helyzettudatából következnek. Pest-budai társadalmi-társasági helyzete kész-
tette arra, hogy meghatározza lehetőségeit az 1830-as esztendők magyar viszonyai között.

2. Irodalmi tevékenységéből eddig inkább beszédeivel és fordításaival foglalkoztam, kevéssé
saját költői munkásságával. S bár Székács szerzője volt az 1830-as esztendők legfontosabb ma-
gyar kiadványainak, már jó néhány kortársa is az ókortudóst, a görög Anthologia fordítóját,
egyáltalában az antikvitás költészetének közvetítőjét méltatta. Saját versei lényegesen cseké-
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lyebb visszhangot keltettek, jóllehet epigrammáival és ódáival olyan műfajokban és olyan te-
matikával jelentkezett, amelyek a kor nevesebb magyar költőinél is jelen voltak. Igen jellemző,
hogy viszonylag későn ötlött föl benne, hogy összegyűjtve kötetben kiadna egy válogatást saját
verseiből. Egy 1859. augusztus 15-éről keltezett levélben21 tudósít arról, hogy hozzáfogott ver-
sei „redactio”-jához, nagyjában elkészült velük. Ez a kötet sem Székács életében, sem halála
után nem jelent meg. Részben ez az oka annak, hogy a szónok és a fordító elfedte a költőt; a
Magyar Tudományos Akadémiának így jelentette meg Székács halálát főtitkári minőségében
Arany János: „A kitűnő egyházi szónok és classicai műveltségű író, az ókor remekeinek jeles
fordítója, 40 évig buzgón vett részt Akadémiánk működésében”.22 Ez valójában válasz arra,
miként ajánlották Székácsot akadémiai tagságra még 1836-ban: mint „a régi görög s újszláv li-
teratúrák alapos ismerőjét”. Mindezt úgy értelmezhetjük, hogy egy romantikus korszakban –
s részben itt lelhető föl saját verseinek hatástalansága – nem tágított a művészetben is szerinte
érvényesítendő didakszistól. Egy költőtársa bemutatásában azt emelte ki, hogy „a költemények
varázsos erővel bírnak a nép erkölcsének megszelídítésében”.23 Egy pályázatra készített bírá-
latában azt hangsúlyozza, hogy az egyik vers „a classicus rövidség mértékén túl csapong”24,
egy másik „reflexiója nem oly világos, nem oly áttetsző, hogy Kazinczy képét határozott vo-
násokkal állítaná előnkbe”.25

Mindezeket megfontolva, aligha meglepő, hogy egyetlen műfajban tett kísérletei keltettek
nagyobb feltűnést: szatíráit emlegették elismeréssel. Székács Horatius szatíráival foglalkozott
behatóbban, de részben a maga – célzatos, használni akaró – irodalmi elképzelései alapján al-
kotta meg szatíraelméletét. A Székács által méltatott szatírában az a típusú nevelői magatartás
érvényesül, amely beszédeit is jellemezte. Valójában két, egymástól eltérő műfajt látott egy-
másra épülni. Ennek következtében beszédeinek felszabadultsága a didakszist a messzibbre te-
kintő távlatba helyezte, viszont a kortársi jelenségeken gúnyolódó költő részint a klasszikus
poétikai szabályokat követte, részint mellőzte a groteszk elemeket, mivel félreérthetetlenné
akart válni, éppen a nevelő célzat miatt. Szatíraelméletének26 hivatkozási anyaga tekintélyes, bár
korszerűnek aligha mondható: az 1840-es esztendőkben már korántsem Sulzer, Jenisch vagy
Bouterwek voltak azok az „esztéták”, akikre a kortárs irodalomfelfogás hivatkozott. Székács vi-
lágirodalmi áttekintését lényegében Voltaire-rel és Rabenerrel zárja. Így műveltségéről tanú-
bizonyságot tesz, viszont megkerüli a romantika irodalomelméletét. Először a szatirikus fel-
adatkörét határozza meg:

„A satiricusok a kicsinyest, a nevetségest, a természetellenit a széppel, a komollyal, az igazzal
s természetszerűvel ellentétben rajzolják, úgy, hogy a kicsinyesnek rajzában lelkünk a fenségest
sejtse és csodálja, a nevetséges vonásban a komolynak szent képét tekintse, és a természetelleni
és mesterkéltnek leírását hallván, szeressen a szűz természet keblére borulni.”

Innen adódik a szatíra meghatározása, amely ezek szerint tiszta műfaj, az ódai típusúakkal
szemben a másik póluson helyezkedik el:

„A satira tehát oly költemény, mely a szépnek, az igaznak, a fenségesnek, stb. eszményét (ideá-
ját) fonákképpen tükrözi, adja vissza.”
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Szatíráinak mindössze időleges sikere töprengésre késztet. A ragaszkodás a klasszikusok
esztétikájához nem kedvezett egy olyan műfajnak, amelyben művelője az önmegtartóztatást,
a fegyelmet vélte keresztül viendőnek. Az a tény, hogy a szatíra egy kétpólusú viszonyrend-
szerben kaphatja csak meg alakját, méghozzá mint a másik póluson elhelyezkedőhöz képest
alacsonyabb rendű, de legalábbis csekélyebb értékű, a jóval harsányabb kortársi humorfelfogás
szerint alkotott művekhez képest szerényebb lehetőségeket engedett meg. A szónoki beszéd
19. századi magyar felfogásában még érvényesülhetett a klasszikus retorika Quintilianushoz
vagy Ciceróhoz fűződő szabályrendszere, és itt a didakszist részint a pátosz enyhítette (amely
Székácsnál az előadás átéltségével hitelesedett), részint a személyes jelenlét, illetőleg a hallga-
tósághoz szólás közvetlensége, amely a közös munka látszatát keltette. A szatírában egyfelől egy
mindennapi jelenség, másfelől annak elvont, általánosított alakja jelent meg, egy olyan szerzői
monológ formájában, amely a szerzői mindentudást és ítélkezést kétségtelenné tette. Bár Szé-
kács alapos verstani ismeretekkel rendelkezett, virtuóz verselőnek nemigen mondható, fantá-
ziája és szótára viszonylagos szegénységét így nem egyensúlyozhatja a verselés könnyedsége.
Lényegében ez mondható el fordításairól, akár görög, akár latin nyelvből készített átültetéseit
vesszük szemügyre. Mind a mai napig Szerb népdalok és hősregék-je él a köztudatban, elsősor-
ban a szerb–magyar kapcsolattörténet és folklórérintkezések különösen becses darabjaként,
elsőnek és tartósan megformálva a közvetítő Székács portréját, de néhány sikerültebb darab-
jában költői alkotásként is.27 Ami azonban olykor feledésbe megy: Székács ezzel a kötetével
magyar és világirodalmi tendenciákhoz kapcsolódott. A magyar–szerb irodalmi kapcsolatok
a 18. század vége óta töretlenül haladtak előre, bennük nem kizárólag a kölcsönös adaptálások
jelentették az irodalmi rendszer új színét, hanem elméleti megfontolások is szóhoz juthattak
bennük, mint például a nép- és a műköltészet viszonya, a népköltészet tónusának irodalomba
emelése. A szerb népköltészetet európai eseménnyé a német és a francia irodalom tette, előbb
Herder, majd Goethe, illetőleg Mérimée. Az egyes nemzeti irodalmak aztán nemcsak a szerb
népköltészetre és fordításra reagáltak, hanem azokra a változatokra is, amelyek a német és a
francia irodalom, illetőleg kutatás (Jakob Grimm!) értelmezői stratégiáiban jelentek meg. Szé-
kács fordításkötetének bevezetésében és jegyzetanyagában egyként hivatkozik mind az irodal-
mi-költői, mind pedig az elméleti előzményekre, szinte európai körképet festve föl kötete hátte-
réül. Ugyanakkor művét magyar kontextusba helyezi el, magyar verselési kérdéseket taglalva.

A belső címlapot követő lapon az alábbi olvasható: „A szerbeknek Dunán Száván innen és
Dunán Száván túl tisztelettel”; a XII. lap okát adja ennek az első olvasásra meglepő ajánlás-
nak: „A munka ajánlva van a Szerbeknek Dunán s Száván túl, szomszédinknak, hajdani baj-
társainknak, kik utolsó harcaikban Európa méltó figyelmét vonák magokra, kik e mostani bé-
kenapokban egy békeszerető fejedelem fáradhatatlan igyekezeti által szép jövendőnek lépdel-
nek eleibe. Ajánlva van a Szerbeknek Dunán Száván innen, testvéreinknek; és ajánlva van t.
rudnai Nicolics Péter úrnak, a fordításban segítőmnek s barátomnak.”28

A közvetítő Székács József29 azáltal, hogy ajánlásával a szerbek felé nyitott, a magyar olvasó
mellett azokat is megcélozta a szerbek közül, akik magyarul olvasnak, illetőleg akikhez eljut a
kötet, és elkönyvelik ezt az irodalmi gesztust. Ez a cselekedet abból a magatartásból követke-
zik, amelyet Székács egész életében következetesen érvényesített: a művelődés különféle formái
révén történhet meg a különféle ellentétek kiegyenlítődése, így a kultűrában élő művész, tudós,
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lelkész közvetítőként kell, hogy tevékenykedjék. S bár e tevékenységi formák között elsőbbsé-
get élvez az, amely a hazai-nemzeti boldogulást szolgálja, Székácsnál nem jelent bezárkózást,
messze nem jelenti az egyetemes kultúra megismerésének, adaptálásának elhanyagolását. Az
1850-es években egyháza autonómiájának fenyegetettségekor szembekerült nem egy szlovák
hittársával. Ez nem akadályozta meg abban, hogy 1860-ban ne szólítson föl adakozásra egy lé-
tesítendő szlovák gimnázium érdekében. Egy 1860-as beszéde30 mintegy összefoglalja idevágó
nézeteit:

„Szükség-e mondanom, hogy az ősvágyak földileg legigézőbbikét, a hazaszeretetet óhajtottam
festeni s vele e nemes kebel minden szent viszonyokon felülálló ősvágyát, vajha nemzete dicső és
virágzó, szabad és nagy s az emberiséget képző nemzeti testvérek között méltó testvér legyen,
melyről magasztalva szóljon a történelem.”

Székács pályája sok küzdelemmel, de fokozatosan épült, a pesti magyar lelkész kisebbséget
alkotó híveiből jelentékeny gyülekezetet formált, a protestáns sajtó megteremtésével pedig töb-
bek között a főváros kultúráját teljesítette ki. Az 1850-es évek önkényuralma idején tanúsított
helytállása emelte 1860-ban a szuperintendensi székbe. A kortárs sajtót idézem:

„Az egyházak közbizodalma, melyet a jeles hitszónok, az egyház ügyében fáradhatatlan pap
és tudós férfiú már régóta bírt, emelé őt e terhes állomásra éppen azokban a nehéz időkben,
midőn az önkényuralom által kiadott hírhedett pátens a protestánsok önállóságát és szabad-
ságát halálos döféssel fenyegette. Ily férfiakra volt e percben szükség, kik a hatalomszó ellené-
ben rendíthetetlen meggyőződést tanúsítanak, s azonfelül kellő tapintattal bírjanak, hogy a
csábítás mindennemű eszközeivel körülhálózott itt-ott megtántorodott egyházakat az előbbi
törvényes és igaz útra visszatérítsék.”31

Klasszika-filológia és egyházvédelem, hitszónoklat és műfordítás, a szomszéd népek kul-
túrájának ismertetése és antik tanulmányok: Székács József tudományok, népek, emberek kö-
zött közvetített, hitével ajándékozván meg azokat, akik hallgatták és olvasták.
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Mária dorottya nádorné kora és a zsidómisszió
JuttA hAusMAnn

Ha valaki az Ószövetség kutatójaként a 19. századi magyarországi zsidómisszió témájával fog-
lalkozik, kiindulópontja szinte szükségszerűen más, mint egy (egyház) történészé.

Igen tisztelt kollégámmal és barátommal, Fabiny Tiborral, a zsidómisszió teológiai jelentő-
ségéről folytatott számos vita, az ő Mária Dorottya1 és kortársai hatásával kapcsolatos kutatá-
sai, valamint a téma iránti magával ragadó lelkesedése adta az indíttatást, hogy a württembergi
pietizmus hatása alatt álló Mária Dorottya nádorné (1797–1855)2 leveleivel, továbbá udvari
prédikátora, Bauhofer György3 naplóbejegyzéseivel foglalkozzam.

A következőkben főként arra a kérdésre keresem a választ, hogyan viszonyult a 19. századi
magyar evangélikus egyháznak, főként a pietizmus irányában elkötelezett köre a zsidósághoz,
milyen alapelgondolások és milyen aspektusok jelentkeztek, amelyek ettől az időszaktól kezdve
jelentősnek mondhatók.

Azt, hogy Mária Dorottya nádorné és a több évig a Pozsony melletti Somorján, gyülekezeti
lelkészként szolgáló, majd 1844-ben Budára érkező Bauhofer György teológiai gondolkodása
mennyire közel állt egymáshoz, mutatják mind Bauhofer naplóbejegyzései, mind pedig Mária
Dorottya rendszeres gyakorisággal vagy akár napi rendszerességgel írt levelei udvari prédiká-
torához.4

Tekintsük át Bauhofer 1843 és 1847 közötti naplóbejegyzéseit, és jó néhány különösen mar-
káns megjegyzésre fogunk bukkanni a témával kapcsolatban. Ezt olvassuk az 1843. augusztus
19-i bejegyzésben:

„… de nem csekély meglepetésemre már az udvaron jött Neuhaus misszionárius és Hansch
misszionáriusnövendék Pest irányából. Schmidt prédikátornak sietnie kellett vissza Pestre, így
került Neuhaus az ő helyére, aki ekkor a szendehelyi és más pesti zsidó hitközségekben min-
denhol könyveket és traktátusokat akart az izraelitáknak szétosztani, miközben én megígér-
tem, hogy Szendehelyig kísérem. Eközben Neuhaus elmesélte, hogy a pesti zsidók rendkívül
indulatosak voltak vele, mert 14 nap alatt 4 izraelita keresztelkedett meg, és ő egy gyűlésen azt
állította, hogy jelenleg a zsidók Isten nélkül élnek.”

Az „izraelita” valamint a „zsidó” kifejezésekkel egymás mellett párhuzamosan találkozunk,
amelyeket részint a következő szövegekben is felváltva használnak. A két kifejezés használata
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során jelentésbeli különbséget közvetlenül nem lehet felfedezni. A mindenkori szövegössze-
függés behatóbb vizsgálatakor azonban kitűnik, hogy a vallásos aspektus hangsúlyozása ese-
tén inkább a „zsidó” kifejezés használata figyelhető meg, ahogy azt éppen a fenti szöveg utolsó
mondata is egyértelművé teszi.

Már ebből a szakaszból is világosan kitűnik, miért tulajdonítanak zsidó körökben a könyvek
és a traktátusok terjesztésének olyan nagy jelentőséget. Ahogyan látni fogjuk, az említett kér-
dés Bauhofer további feljegyzéseiben is szerepet kap (vö. Naplóbejegyzés, 1843. augusztus 20.)

Bár a zsidók reakcióját az őket érintő missziós tevékenységre és ennek eredményeképpen a
keresztelés gyakorlatára csak keresztény nézőpontból ismerjük, ám így is világos, hogy az meg-
lehetősen heves volt. Az indulat oka a fentebb közölt bejegyzés szerint egyfelől a keresztelők
tartásában, másfelől a zsidók teológiai minősítésében keresendő: olyanok, akik „Isten nélkül
élnek”. Az utóbbi minősítésben szereplő általánosítás különösen is szembetűnő.

A következő napon, 1843. augusztus 20-án tett bejegyzés sejtetni engedi Neuhaus zsidók kö-
zötti fellépésének következményeit:

„Dél lett, és amikor éppen az asztalhoz ültünk, megállt egy fiáker a ház előtt, és egy az előző
héten keresztelt izraelita, név szerint Schlesinger lépett be az ajtón. Magunk közé ültettük, és
miután elmondtuk az asztali imádságot, Neuhaus testvérnek a következő, a továbbiakban má-
solatban közölt, levelet adta át. El lehet képzelni a csodálkozásunkat. Minden tervünk szerte-
foszlott. Egy óra múlva a fiáker visszaindult Hansch-sal és Schlesingerrel.”

A levél szerint Bauhofer megígérte, hogy Neuhaust legközelebb Sopronba küldi rokonok-
hoz, majd Kőszegre viszi, „hogy a biztonsága miatt ne kelljen aggódni. Neuhaust nem érdekelte
a rá leselkedő veszély, és azonnal vissza akart térni Pestre, ahol másnap este az iaknak talál-
kozniuk kellett.

Az istentisztelet után feleségemmel Mischdora utaztam, ahová Neuhaus már előttünk érke-
zett.”

Mielőtt Neuhaus Sopronba utazott, a következő feladatot bízta Bauhoferre:

„Három ládányi Biblia itt maradt. Az egyikről pedig meghagyta, hogy az abban található Bib-
liákból úgy 12 darabot tartsak meg a szegény diákok számára, a többit pedig az izraeliták 5 …
és a szorgalmas diákok között osszam szét az iskolában.”

A Schlesinger által átadott 1843. augusztus 18-i keltezésű, Pesten íródott levél Dr. John Dun-
cantől, a Skót Missziós Állomás6 vezető munkatársától származott (aki ószövetségi ismeretei
miatt a zsidók között is nagy tekintélynek örvendett7), minden tervet keresztülhúzott, Neuhaus
révén került lemásolásra. A levél részletesen beszámol arról a nyugtalanságról, amely Neuhaus
zsidók között végzett munkája nyomán ütötte fel a fejét, továbbá megfogalmazza Neuhaus biz-
tonságba helyezésének szükségességét is:
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„Drága Neuhaus Testvér!

Önnek valóban jó oka van arra, hogy hálát adjon az Úrnak, hogy ma nem volt Pesten, mert
jó okunk van azt hinni, hogy ha itt lett volna, szó szerint darabokra tépték volna. Ha ez meg-
történt volna, még az sem lett volna elegendő vigasztalás, ha Ön a Krisztusért látszik szenvedni,
nekünk sokkal inkább azért kellett volna sírnunk, hogy ama szeplő, nevezetesen az Ön kevéssé
megfékezhető természete az Ön mártírkoronáját úgyszólván megszeplősítette volna.

Ahol Ön lenni kíván (és ezt megalapozottan állítjuk) semmiképpen sincs biztonságban, és
ezért megparancsoljuk Önnek, hogy e levél átvétele után habozás nélkül vegye az irányt Ober-
schütz felé, Wimmer lelkészhez, és további értesítésig maradjon is ott. Sem az út alatt, sem ott
egy szót se beszéljen egy zsidóval se, mint ahogy egyszer se vegye szájára azt a szót, hogy
„zsidó”. Az Úr legyen Önnel, és szabadítsa meg Önt minden bajtól. És legyen az Ő kegyelme
Önnel, hogy ezt a mindez idáig túlontúl tüzes természetet lehűtse.

Az Úrban szerető testvérei

John Duncan William Wingate”

A levél érdekessége, hogy Duncan és Windgate véleménye szerint a zsidók közötti nyugta-
lanság oka nem az a jelenség volt, hogy a zsidók sorra megkeresztelkedtek, hanem Neuhaus fék-
telen természete, amelynek megnyilvánulásai ellenszenves reakciókat váltottak ki a zsidókból.
Az, hogy a fentiek mennyiben fedik a teljes valóságot, mindaddig rejtve marad, amíg zsidó ol-
dalról a vonatkozó vélemények felszínre nem kerülnek.

1843. október 14-én Neuhaus ír Bauhofernek és közli vele, hogy éppen most helyezik át
Konstantinápolyba:

„Szívesebben maradnék Pesten. Ott, ahol engem az Úr, mint erőtlen eszközt, oly erősen támo-
gatott; és (emberien szólva) félő, hogy német munkások nélkül az olyan szépen elkezdett munka
nem fog folytatódni. De hát az Úr mindent a legjobban kormányoz. Az a vigaszom, hogy sem
Pál, sem pedig Péter nem voltak németek (természetesen zsidók), és mégis olyan sok mindent
elértek. Dr. Duncan Pestről elutazott, magával vitte a feleségét, a leánykáját és a kis Saphier-
t. A fiatalember, akivel én Önnél éjszakáztam, még Pesten van, és ahogy hallottam, ő fogja át-
venni az állásomat Pesten; hogy ez a misszió előnyére válik-e, nem akarjuk firtatni. Mivel
(köztünk legyen mondva) több büszkeséggel bír, mint amennyi alázatot a kereszténység meg-
követel. Ön, lelkész úr, hamar átlátott rajta. Ha Ön hamarosan Pestre érkezne, ahogy én re-
mélem, Ön nagy szolgálatot tudna tenni a misszió ügyében, ha Ön az evangélikus eszességé-
vel némi felvilágosítást tudna adni a skótoknak. – Székacz (Székács) lelkész úr visszatért az uta-
zásáról, Németországból és Svájcból magával hozta a pietista betegséget, és ilyetén már fel is
akar lépni Pesten szabadon, és így fennáll a remény, hogy ha az Úr is áldását adja hozzá, akkor
hamarosan a pesti keresztények között is ébredés fog végbemenni.”

Jutta Hausmann: Mária Dorottya nádorné kora és a zsidómisszió
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A szövegben említett kis Saphier (vagy Saphir) egy jeles zsidó család sarja, aki később Nagy-
Britanniában elismert bibliakutató lett.8 Ebben az összefüggésben érdemes Móritz Gottlieb
Saphir (1795–1858)9 és Zsigmond Saphir (1801–1866) áttérésére is utalni, akik mindketten
fontos szerepet játszottak a zsidó irodalmi életben.10

Az arra tett utalás, amely szerint a pietizmus hatott volna Székácsra (1809–1876, pesti lel-
kész, majd később püspök), semmiféle közvetlen összefüggésben nem áll a zsidómisszió té-
májával, az azonban mégis kérdéses, hogy a két idézett gondolat kulcsszavai révén nem felté-
telezhető-e mégis valamiféle kapcsolat a nevezett témával. Ugyanis mindkettő, a keresztények
közötti ébredés és a zsidók közötti áttérés is olyan elvárások, illetve célok, amelyek a kegyes-
ségben – ahogy azzal Bauhofer írásaiban is találkozunk – nagyon közel állnak egymáshoz,
azaz, azt a benyomást keltik, hogy a zsidók közötti misszió a keresztények közötti ébredést
szolgálja, tehát funkcionálisan egymás mellé vannak rendelve.

1844. március 17-én Bauhofer egy áttért zsidóról ír, aki a nádornénál tett látogatást:

„11 óra volt, amikor a nagyságos asszonynál egy tanult izraelita, név szerint Bloch jelentkezett,
aki hozzávetőleg egy évvel ezelőtt Würtembergben protestáns hitre tért át, és egyenesen Würtem-
bergből érkezett. Egy nyelvtankönyv és egy szótár írójaként tűnt ki Magyarországon. Sovány
ember, közepes, majdhogynem alacsony termettel, de lélekben erős. Sokfélét mesélt nekünk
Würtembergről, nevezetesen az örvendetes vallási és egyházi életről, és említette, hogy kiadott
a zsidóságról egy művecskét, amelyben a zsidókat úgy megostorozza, ahogyan még sosem os-
torozta meg őket senki. Én azt kértem tőle, inkább olyan szeretettel tegye a dolgát, amilyennel
csak lehetséges. Mert a zsidók előítéleteit és a babonáit szeretet nélkül nem lehet legyőzni. A ke-
resztények a gyűlölet és a véres üldözés miatt elveszítették a zsidó nép bizalmát és szeretetét;
ha a mi magatartásunk az ellenkezőjére fordul, az fogja – meglehet később – a megfelelő gyü-
mölcsöket teremni. Üdvözlet az angoloknak és Lord Waynek, valamint Luthernek, aki az elsők
között javasolt tisztább bánásmódot a zsidókkal szemben. A nagyságos asszony nagyon ér-
deklődik a zsidó nép és vallásos motívumai iránt, és még mindig gondosan tanulja a héber
nyelvet. Hetente kedden, csütörtökön és pénteken 11-től 12-ig a pozsonyi elsőrendű zsidó ta-
nártól kapja a leckéket. Már valóban messzire jutott, és a Bibliát eredeti nyelven olvassa!”

Ez a bejegyzés több okból is különösen érdekes. Az egyik az az utalás, hogy Bloch protes-
táns felekezetbe tért át. Itt semmi esetre sem általában a keresztény hitről van szó, hanem annak
konfesszionális formájáról. A kereszténnyé lett zsidó tehát egy felekezethez tartozik.

Másrészt feltűnő az a radikalizmus, amellyel itt Bloch negatív éllel, egyenesen agresszívan
beszél a zsidóságról, ami egyfajta viselkedésmód az elhagyott vallással szemben, amivel újra és
újra találkozunk áttérteknél. A zsidók ostorozását, amit Bloch említ, a kontextus alapján semmi
esetre sem szó szerint, hanem átvitt értelemben kell érteni. Bauhofer számára az ostorozás
ténye önmagában nem volt problematikus, csupán egyetlen kikötése volt, hogy tartózkodjanak
az erőszaktól, ill. a felszólítás, azaz, az „ostorozás” szeretetben történjen. Ennek a szeretetnek
ráadásul további funkciója is van, mert csak ennek segítségével lehet a zsidóságot megszaba-
dítani a babonáktól, előítéletektől. Mindenképpen kritikusan és összefoglalóan reflektál a ke-
resztények zsidókkal szembeni magatartására, valamint beismeri a tárgyiasított gyűlölet, to-
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vábbá a zsidók üldözésének bűnét. Ez a beismerés azonban semmiképpen nem a zsidók miatt
történik, hiszen mind tartalmilag, mind nyelvtani szempontból a keresztények az alanyai azon
gondolatnak, amelyben azt taglalja, hogy mi az, amit tetteik következményeképp ők maguk
elveszítettek: „a zsidó nép bizalmát és szeretetét”.

Amikor Bauhofer többek között Luthert dicséri, mint aki egyike volt azoknak, akik elsőként
javasolták a zsidókkal szembeni tisztességesebb bánásmódot, figyelmen kívül hagyja, hogy
Luther nem kizárólag pozitívan nyilatkozott a zsidósággal kapcsolatban, és ellentmondásos
kijelentéseit, melyek munkássága elején még inkább pozitívak voltak, mennyire nehezen lehet
összhangba hozni az utolsó éveiben mondott kemény kijelentésekkel.

A Bauhofer által említett Bloch azonos lehet Moritz Bloch-hal, akit Mária Dorottya az 1847.
december 14-én írt levelében11 említ, amelyben megvédi magát a Moritz Bloch támogatása
miatti szemrehányásokkal szemben:

„Soha nem jutott volna eszembe, kifejezni kívánságomat és Moritz Blochot missziói szolgá-
latba ajánlani, ugyanis az Izrael iránti kimondhatatlan szeretetem engem igényeimre nézve az
ő elhivatottságát illetően nagyon szigorúvá tett, mert nem láttam benne a misszionáriust. És
tulajdonságait látva valóban nem tévedtem.”

Moritz Bloch itt hiányzó tulajdonságai remekül összhangba hozhatók a Bauhofer által meg-
lehetősen kritikusan ábrázolt vonallal, főleg, ami a zsidók ostorozását illeti. Tehát a személyek
közötti azonosság bizonyosnak látszik. Ezt támasztja alá egy budai gyülekezeti közgyűlés jegy-
zőkönyve is, amely Bloch nevét említi: „Az 1856. február 17-én megtartott közgyűlés jegyző-
könyvéből megtudjuk, hogy Bloch (Ballagi) Móric 2000 pengő forinttal tartozott volna az egy-
háznak, de Bloch tagadta a tartozás fennállását.”12

További utalást találunk a Bauhofer naplójában említett Bloch személyére Venetianernél is,
aki több Móritz Bloch által írt munkát említ zsidókról szóló művében. Az 1843 után keletke-
zett műveket azonban nem veszi figyelembe a következő megjegyzéssel: „Bloch többi munká-
ját nem említjük, minthogy 1843. május 28-án kitért.”13

A megfogalmazás egyértelmű: A keresztény oldal Bloch áttéréséről beszél, amely révén Bloch
„közülük egy” lett, aki esetében a továbbiakban sem hagyták figyelmen kívül a zsidó hátterét,
míg a zsidó oldal „kitért”-ről, tehát a zsidó közösségből való kilépett személyről beszél. Ezzel
egyértelművé válik, hogy zsidó szemszögből nézve Bloch nem számít többé zsidónak. Ezért
Bloch későbbi munkáinak felsorolása Venetianer művéből is kikerül.

Ugyanabban a levelében Mária Dorottya (1847. december 14.) egy további érdekes észre-
vételt tesz témánkkal kapcsolatban:

„Ötödször: kezdettől fogva elveim ellenére volt és van, bárkit is a zsidók közül a keresztségre
rábeszélni…”

Ez az alapvetés egyértelművé teszi, hogy a nádorné szerint a zsidómissziónak a keresztség
döntően nem volt célja. Ezzel áll összefüggésben Bauhofer 1844. március 27-i (lásd fent) nap-
lóbejegyzésének gondolata is, miszerint a nádorné a zsidó néphez való vonzalomból a pozso-
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nyi rabbitól („a pozsonyi első zsidótól”) intenzíven tanul héberül, és képes az Ószövetséget
eredeti nyelvén olvasni. Így tehát a súlypont máshová esik.

Bauhofer találkozásáról Alexander Keith misszionáriussal (a teológia doktora és St. cyrusi
lelkész) az 1846. szeptember 17-18-i bejegyzések tudósítanak:

„Kimnach urával14 éppen szüreten voltunk, amikor is megkaptam a hírt, hogy a híres skót pré-
dikátor Dr. Alex Keiht Pestre érkezett és engem este a konferencián látni remélnek. Ezen a
napon sajnálatosan már nem tudtam Pestre menni, így a következő nap reggelén mentem
hozzá látogatóba.”15

„Egy erős, 56 esztendős ember állt előttem, aki a lehető legnagyobb szívélyességgel fogadott.
Elmesélte, hogy Őnagysága, Mária Dorottyánál volt Würtembergben, és az ő rábeszélésére ér-
kezett Magyarországra, hogy különösen a Bibliák és a traktátusok szétosztása ügyében velem
néhány dolgot megbeszéljen; ami Székács és Török testvérek, valamint Schmidt és az épp ott
tartózkodó, …-ból16 való Edward misszionárius jelenlétében meg is történt. Ezzel az alka-
lommal közölte velem Keith testvér az örvendetes hírt, hogy az egyházunk számára közel 400
font sterlinget (fontot) gyűjtött Skóciában; amely összeget cs. k. Őnagyságának a legjobb fel-
használás melletti átadására kértem meg. Mert vannak egyesek a gyülekezetben, akiket nem
lehet elégszer és nem lehet elég nyomatékosan emlékeztetni arra, hogy majdnem minden őmél-
tóságán a főhercegnőn keresztül érkezik hozzánk. (Ez a Keith testvér az az ember, aki négy
évvel ezelőtt a keleti utazásáról visszatérőben halálosan megbetegedett Pesten, és akivel a nemes
fejedelemasszony minden hiú etikettet mellőzve olyannyira törődött, hozzá nem mást, mint Dr.
és tanácsos Stáhly Urat küldte orvosként; ráadásul minden második napon látogatásával ör-
vendeztette meg és vigasztalta. …) Szeptember 22-én utazott vissza Skóciába. Utazása és ko-
rábbi betegsége nagyban segítette a zsidó missziós állomás megalapítását, mert éppen beteg-
ségén keresztül került közelebbi kapcsolatba az Izraelt oly nagyra becsülő hercegnővel, ami
nélkül mindez lett volna kivitelezhető.”17

Ismételten szó esik a Biblia ügye mellett a traktátusok elterjedéséről is. A zsidómisszióról
más formában, tágabb kontextusban értekezik, mint Bauhofer 1843. augusztus 19-i keltezésű
Neuhaus szándékáról írt naplóbejegyzése, amelyben zsidó gyülekezetekben történő könyv-
osztásról, valamint traktátusok terjesztéséről ír. Így nem zárható ki, hogy ebben az esetben az
Alexander Keith-tel (aki lényegében a pesti zsidó misszió atyjaként és misszionáriusként vált
ismertté) való tanácskozás címzettjeinek nem elsősorban a zsidókat kell tekinteni.

Noha a fentebb idézett 1847. december 14-i keltezésű levélből az derült ki, hogy Mária Do-
rottya írásaiban nem foglalt közvetlenül állást a zsidómisszióval kapcsolatosan, mégis a kü-
lönféle megnyilatkozások (mint a Bauhofertől idézett szakasz is) mutatják, milyen nagy volt a
nádorné szerepe a zsidók közt végzett misszió létrejöttében. Szintén komolyan kell venni Mária
Dorottya azon kijelentését, miszerint senkit nem akar a zsidók közül meggyőzni arról, hogy ke-
resztelkedjenek meg. Így a nádorné gondolatmenetére is illik az, amit Forgács a zsidómisszió
feladatával kapcsolatosan megfogalmazott: „a zsidó missziói munka Jézus Krisztustól rendelt
feladat. A „térítés” különösen a szó vulgáris értelmében soha nem volt célja a zsidó misszió-
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nak.”18 Forgács gondolatában ugyanúgy szó esik az evangélium hirdetéséről, mint a mindkét
részről meglévő félreértések eloszlatásáról, ami természetesen nem jelenti azt, hogy aki át
akarna térni, azt elutasítják.

A traktátusokkal kapcsolatos gyakorlatról és azok válogatásáról így ír naplója 1847. január
28-i bejegyzésben Bauhofer:

„Miután délelőtt a diákokkal és von Engel úr leányaival az oktatást befejeztük, ebéd után csak-
hamar elmentem Pestre a szeretett testvérekhez, Smith-hez és Wingate-hez, ahvá 3 órára kon-
ferenciára vártuk Székács és Török testvéreket; méghozzá azért, hogy a traktátusokról és azokról
a könyvekről tanácskozzunk, amiket angolról magyarra kellett fordítani. De Székács testvér
ismét nem volt jelen. Tehát felosztottuk magunk között a 20 traktátust, mindenki 4-et kapott,
amiről a következő héten referálnia kellett. A kiválasztásban azt a szabályt követtük, hogy
nagyrészt életrajzokat választottunk, amelyek bármely osztálynak megfelelőek, majd olyan
traktátusok következtek, amelyeket az általános érdeklődés miatt a vallási igazságokról és szo-
kásokról vagy az élet hiányosságairól írtak, harmadszorra akartuk csak nyomdába adni az
erősen polemikus írásokat, és így tovább. Emellett megosztottuk egymással érdekesebb ta-
pasztalatainkat is.”

Noha semmilyen kritérium nem fogalmazódik meg, amely alapján a válogatás, továbbá a
tartalmi osztályozás részükről a fenti módon megtörtént volna, ugyanakkor az világos, meny-
nyire magától értetődő módon számoltak a polemikus tartalmú írások terjesztésével. Tágabb
kontextusban sem esik szó sem a zsidóságról, sem pedig a zsidómisszióról. Az azonban, hogy
a traktátusok terjesztése a zsidók között végzett misszió szerves része volt, arra utal, hogy a
fenti megfontolások a zsidómisszióra is érvényesek.

Egyfajta „sikerjelentésnek” tűnik Bauhofer 1847. március 15-én tett bejegyzése:

„Ma megkereszteltem egy 7 fős zsidó családot. Robert Braun dohánygyárost, feleségét és 5
gyermekét. A 3 szoba, ahol az istentiszteletet tartottunk, teljesen tele volt. A férfi a Skót Misszió
munkájának köszönhetően tért meg, alapos tanításban részesült, és mivel Budán lakott, az Ön
kérésére én kereszteltem meg. Legkisebb fia már negyedéve kereszteletlen és körülmetéletlen
volt, mivel ő is és a családja is kész volt lemondani a zsidóságáról. Bepanaszolták őt a zsidók,
így nekem kellett a városi őrség parancsnokánál közbenjárni, és a dolgot tisztázni, különben
biztosan nem hagyták volna nyugton szegény embert. A zsidók nagyon mérgesek voltak mi-
atta. Megkeresztelése azért tolódott olyan sokáig, mert a Skót Misszió csak hosszas vizsgázta-
tás és alapos oktatás után engedi a zsidókat megkeresztelkedni; nem úgy, mint a rágalmazók
terjesztik, hogy pénzzel csalogatják őket oda! Szegény Braunnak sokat kellett kiállni, amire a
keresztséghez engedték. A kedves skót testvérek is jelen voltak. Egy nagyon hosszú áhítatot tar-
tottam. Szent csendesség volt, és ahogy én remélem, a ma Jézus mellett tett tanúság sok szív-
ben vert gyökeret. Az ünnepség után meghívtam az egész családot, a skót testvéreket és a Saphir
családot a szállásomra, ahol felfrissítettük magunkat egy csésze teával.”
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Rögtön számos észrevétel adódik: elsőként az, hogy Bauhofer a zsidó család megkereszte-
lését nem a saját döntése alapján végzi, hanem az „Ön kérésére”. A nádorné volt tehát, akinek
a kérésére a keresztelés megtörtént. Másrészt a skót misszió gyakorlatáról is megtudhatunk
néhány dolgot, nevezetesen: csak az keresztelkedhetett meg, aki alapos oktatás után vizsgát tett,
amire abból a szövegben található formulából lehet következtetni, amely a keresztséggel kap-
csolatos elhatározás komolyságának megvizsgálásáról szól. Továbbá a zsidó család megkeresz-
telését abban a reményben végezték, hogy a keresztelési istentisztelet másokra is hatással lesz.

A tervezett keresztség zsidó oldalról történő heves fogadtatása világosan megfogalmazó-
dik. A leírás alapján arra lehet következtetni, hogy hivatalos panaszt tettek, ami a család szá-
mára hátrányos helyzetet teremthetett.

A zsidók reakciójáról szóló, előttünk levő naplóbejegyzés arra enged következtetni, hogy
valószínűleg a Neuhaus miatti, heves zsidó reagálásról tett 1843. augusztus 19-i bejegyzés ösz-
szefüggésbe hozható az említett kereszteléssel is.

Számomra meglehetősen sajátosnak tűnik Bauhofer azon utalása, miszerint a legkisebb
gyermek „már negyedéve megkereszteletlen és körülmetéletlen volt.” Feltűnő, hogy mennyire
természetes módon szerepelnek közvetlenül egymás mellett, egymás párhuzamaiként a ke-
resztség és a körülmetélés. Bauhofer számára láthatóan a körülmetélés a keresztséggel azonos,
egyenértékű rituálé volt. Ám a formula mögött meghúzódó teológiai alapvetés, illetve az ebből
következő teológiai következtetés sehol sincs jelen…

Feltűnő, hogy naplóbejegyzéseiben Bauhofer hozzávetőlegesen sem kísérli meg az egyház
és a zsidóság viszonyának teológiai alapokon történő rendezését. A zsidósággal összefüggés-
ben tett kijelentések inkább gyakorlati irányultságúak: a módszerre fókuszálnak, amelyet kö-
vetni kell, amennyiben valaki a zsidóság körében missziós tevékenységet akar folytatni, illetve
hogyan kell a traktátusokat terjeszteni, és hogyan kell egymáshoz emberileg viszonyulni. Mind-
amellett anélkül esik szó a zsidóság iránti szeretetről, hogy megindokolná annak pontos okát.
A zsidók közt végzett misszió önmagában egy soha meg nem kérdőjelezett feladat volt. Úgy te-
kintettek rá, mint az egyházi tevékenységek egyik formájára, amelyet kívülről a skót misszió19

hozott be magával, ám ezt követően annak mibenléte nem került egyértelműen tisztázásra. A
misszió magától értetődő volta nem utolsó sorban azzal is összefüggésben van, hogy a zsidó-
misszió nem csupán a zsidók felé való fordulásról szólt, hanem lényegét tekintve az egyház
megújulásába vetett reménységéről, és a keresztény hívők kegyességének megerősödéséről.

Ám a misszió iránti igényt ugyanúgy táplálta az a tény is, hogy a kereszténység és zsidóság
viszonyának, valamint az ószövetségi „Isten népe” fogalmának teológiai reflexiója nem történt
meg. Ennek hiányától az akkori zsidóság ugyanúgy szenvedett, mint a maiak. A fenti igény
azonban manapság már nem annyira természetes, méghozzá azért (és éppen azért!), mert mi
megtanultuk, hogyan lássuk meg azokban a zsidó nőkben és férfiakban, akikkel találkozunk és
akikkel együtt élünk, Isten népének önálló feladattal és Isten előtt egyedi értékkel rendelkező
tagjait. Ez az, ami megóvhat bennünket attól, hogy „zsidókérdésről” és „zsidókról”, mint meg-
oldásra váró problémáról beszéljünk.

(Fordította: Pethő-Udvardi Andrea – Pethő Attila)
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JEgyzEtEk
1Vö. Fabiny Tibor kétnyelvű művét Mária Dorottya életének bemutatásáról (Mária Dorottya, az utolsó ma-

gyar nádorné élete képekben – Erzherzogin Marie Dorothea. Budapest, 1997.)
2A Budapesti Országos Evangélikus Levéltár állományából.
3Bauhofer György naplójának saját kézírású eredetijét számos hozzácsatolt levéllel együtt a budapesti Or-

szágos Evangélikus Levéltárban őrzik. A nádorné 1844-től bízta meg Bauhofert a budai egyházi ügyek intézé-
sével, emellett elsőként kapta meg az egyházi egyetemi archívum megőrzésének feladatát, ő lett továbbá a budai
egyház első szuperintendense, csakúgy, mint az Evangélikus Keresztény című pest-budai hetilap első kiadója. Az
ő tollából származik továbbá a magyar evangélikus egyháztörténet első német nyelvű átfogó áttekintése. Vö. Fa-
biny Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története. 2., bővített kiadás. 1997. 57.

4Vö. Budapesti Országos Evangélikus Levéltár levélállománya.
5 Az idézetben szereplő helységnév nem egyértelműen azonosítható.
6 Az állomást 1841-ban alapították. A misszionáriusoknak 1848 tavaszán el kellett hagyniuk Budapestet, de

1849 telén visszatérhettek. 1852-ben az osztrák kormány kiutasította őket. A későbbi református püspök Török
Pál karolta fel ügyüket, hogy továbbvezethesse a missziót. Azt, hogy zsidó oldalról mennyire pozitívan értékelték
Török Pált a nem katolikus vallási közösségek vallásszabadságért tett fáradozásai okán, mutatja Büchler S.: A
zsidók története Budapesten – A legrégibb időktől 1867-ig című műve (Budapest, 1901. 428.): „A kort jellemzi,
hogy a zsidók óhajai mellé pártfogókul szegődtek egyes keresztény templomok szószékei is. Török Pál pesti re-
formátus lelkész 1839 advent negyedik vasárnapján hirdette kívánataik jogos voltát, helyzetünk megváltozta-
tásának szükségét. „Gondoljuk már el – e szavakkal mutatja be a híveknek a zsidókról meggyökeredzett rossz
vélemény alaptalanságát – mi szentséges az eskü igaz izraeliták szemeiben, lelkeiben – s mi szerfölött ritkák kö-
rükben a részegség, bujaság, bűnei – mi kegyesség uralkodik nagyrészint szerencsés házassági szövetségeik-
ben, családaikban…”.

7 vö. Forgács Gyula: A százéves Skót Misszió. Budapest 1941. 423.
8A Saphir család egyik tagjának megtérésével kapcsolatban Forgács (424. o.) Philipp Saphirt nevezi meg

mint az elsőt, aki átlépett. Forgács szerint (uo.) akkoriban egy szabályos tömegmozgalom alakult a zsidók kö-
zött az evangélium hirdetői körül: „Olyan nagy érdeklődés támadt a zsidók között az evangélium iránt, hogy
az egész város megmozdult, főképpen a 14000 lelket számláló zsidó hitközség.” Az evangélium iránti nagy ér-
deklődés mellett szól azoknak a tanulóknak a száma is, akik az újjáalapított missziói iskolába jártak. Forgács
(uo.) 300 tanulóról beszél a szabadságharc előtti időszakból, jóllehet, a zsidó hitközség mindent megpróbált,
hogy az iskola munkáját akadályozza: „A zsidó hatóságok felfigyeltek, és mindent megtettek az iskola munká-
jának megakadályozására, és ha maguk a szülők nem léptek volna fel erélyesen, törekvésük sikerült is volna.”
Mindenesetre feltűnő, hogy az egykori magyarországi, ill. budapesti zsidóság történetének bemutatása nem
tesz semmiféle utalást az itt részletesen leírt megmozdulásra. Pedig egy ennyire részletesen felvázolt irányzat
nem maradhatott volna visszhang nélkül a zsidó oldalon sem…

9 Móritz Gottlieb áttérése (ami egyébként Bécsben történt) azért is különösen érdekes, mert korábban in-
tenzíven tanulmányozta a Talmudot, így nagyon mélyen gyökerezett a zsidó hagyományban.

10 Vö. mindkettőjükhöz Grünwald Miksa: Zsidó Biedermeier. Budapest, 1937., passim, különösen is a X.,
XIII., XV. fejezeteket. Tágabb összefüggésben a mindkettejükkel kapcsolatos utalásokat lásd: Viktor Móric
Kornfeld (szül. 1797, megh. 1866 után), aki 1835-ben katolikus hitre tért, és Károly Hugó (1806–1877), aki
Bécsben az evangélikussághoz csatlakozott. Vö. hasonlóképpen Grünwald (uo.).

11 Ennek a levélnek a címzettje nem feltárható.
12 Sztehlo K.: A Budai Ág.-Hitv. Evangélikus Egyház története 1821–1918. Budapest, 1930. 26.: „Az egyház

küldöttjei nem javasolják a követelés behajtását per útján szorgalmazni s miután Bloch egyességileg kötelezte
magát, amíg életben van évenként 50 forintot fog az egyháznak fizetni, ezt az egyességet elfogadandónak vélik.
A közgyűlés az egyességhez hozzájárult.”

13 Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Budapest, 1986. (Az 1922-es első kiadás átdolgozása) 182.
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14 Egy 1847. január 31-i bejegyzés szerint kurátor.
15 Tehát 1846. szeptember 17-én.
16 A helynév nem olvasható világosan.
17 Tehát 1846. szeptember 18-án.
18 Forgács, uo. 413.
19 Vö. Diós Róza: A zsidómisszió hazánkban. Missziói Füzetek 73. Budapest, 1937. 3.: „A zsidó kérdés még

teljesen ismeretlen a magyarok előtt. Senki nem gondolt arra, hogy a zsidókat még meg is lehetne nyerni az
evangélium számára.” Ez a mondat egyértelművé teszi, hogy problémává vált, ami mindaddig nem volt prob-
léma, ehhez jön még, hogy a „zsidó kérdés” megfogalmazás is problémát jelent a zsidók számára.
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schleiermacher és luther:
összehasonlítás a Beszédek a vallásról alapján
MArc liEnhArd

Legitim egy ilyen kérdésfeltevés? Legalábbis nem teljesen új keletű.1

Tisztán történeti szempontból a téma nem nagyon gazdag. Schleiermacher ritkán foglalkozik
Lutherral, és úgy tűnik, nem is volt számára igen meghatározó. Mindenekelőtt a nyelvezetben
és a teológiai kérdésfelvetésben mutatkoznak meg köztük a különbségek, ahogyan magától ér-
tődően a kontextusban is. Luther a késő középkori teológia, valamint a korabeli egyház igehir-
detése és gyakorlati életére való hatása ellen küzd. Figyelmének középpontjában az emberkép
és a szótérológia áll. Schleiermacher a művelt, romantika iránt elkötelezett barátainak vallás-
sal szembeni megvetése ellen fordul 1799-ben megjelent, első, jelentős munkájában (Beszédek
a vallásról). A vallásnak azon értelmezése ellen harcol, amely a felvilágosodásból ered; többek
között a vallás és a metafizika, valamint az etika összekeveredése ellen. Luther az igazán bibli-
kus teológiát és igehirdetést akarja helyreállítani, míg Schleiermacher a vallás létjogosultságát
és fontosságát emeli ki.

Nagymértékben különbözik a két teológus nyelvhasználata is. Luther nyelvezete biblikus. A
hitről (ezt a szót Schleiermacher mellőzte a Beszédekben), a kegyelemről, a személyes Istenről,
az egyházról beszél. Schleiermacher viszont a vallásról, az univerzumról, az érzésről és a dol-
gok vallásos szemléletéről, az ember társas voltáról [Geselligen im Menschen]. Bibliai remi-
niszcenciák csak periférikusan bukkannak fel nála. Jézus Krisztus csak az ötödik, utolsó beszéd
végén tűnik fel. A nyelvhasználati és tárgybeli különbségeket nem tekintjük át, hanem meg-
próbálunk analógiákat, illetve konvergenciákat kiemelni. Mindenképpen megnehezíti ezt a kí-
sérletet, hogy kizárólag a Beszédekre, annak is első kiadására szorítkozunk és összpontosítunk.
Tudvalevő, hogy Schleiermacher ezen változtatott: a második kiadásban (1806) például az uni-
verzum fogalma háttérbe szorult az istenfogalom javára.

Először is ki kell emelnünk valamit. Az Istenhez jutás – amit Schleiermacher közvetlenül az
„univerzum” fogalma alá rendel – nem az ember konkrét egzisztenciáját figyelmen kívül
hagyva történik meg. A vallás abban áll, hogy az ember engedi, hogy az univerzum befolyá-
solja és megragadja, ellentétben a metafizikával, ami távolságtartóan viszonyul az univerzum-
hoz, és megpróbálja azt racionalizáltan megragadni. A vallás abban jön létre, illetve manifesz-
tálódik, ami az univerzumot megtapasztalja és átéli.

Luther természetesen más nyelvet beszél. Nála a kapcsolat terén a személyes Istenre esik a
hangsúly. Azonban Luther is elveti a „theologia gloriae”-t, amely Istent spekuláció, analogiz-
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mus vagy racionális gondolatok eszközével akarja megragadni. Isten csak Krisztusban engedi
megtalálni magát, és a teológus önmagában „szenvedheti el” az Istent. A „theologia crucis”
magában foglalja a gondolkodó teológus egzisztenciájában elfogadott szenvedéseket. Az Is-
tenhez jutás a megtapasztalás útján megy végbe. „Egyedül a tapasztalás tesz teológussá.”2

Isten, illetve az univerzum valóban megtapasztalható létező Schleiermacher számára? Fel-
tűnő, ahogyan az ember és az univerzum összetartozásáról beszél. Az ember az univerzumban
létezik, benne él. Ezt még hangsúlyosabban fejezi ki azzal, hogy a Beszédekben nem szól sze-
mélyes, engem megszólító Istenről. E ponton hiányzik a reformátori ige-teológia. Az igének fő-
ként az emberek közötti kommunikáció és cserefolyamatok funkcióját kell megvalósítania.
Tiltakozni kell azonban az ellen a félreértés ellen, mintha Schleiermacher számára Isten, il-
letve az univerzum – feuerbachi értelemben – csak emberi projekció volna. Az univerzumot
éppen hogy nem az ember Énje alkotja meg, hanem azt az ember passzív módon éli át a val-
lásban; az emberen kívül is létezik, és hatással van az emberre, mivel annak létezése is már
éppen az univerzumban valósul meg. Ezért nem is távolodtunk el messzire Luthertól – elte-
kintve a személyes Isten és ige-teológia hiányától –, de egy olyan istenfogalomtól sem, amely
– ellentétben a misztikával és a tomizmus analogikus gondolkodásával – az Isten önálló és ható
létezését hangsúlyozza.

A Beszédekben Schleiermacher azon fáradozik, hogy szabaddá tegye az utat mindannak új-
rafelfedezése előtt, ami a vallás, ahogyan az a különböző vallásokban kifejezésre jut.3 Az a törek-
vés is vezeti ebben, hogy a vallás objektumára – amelyre a vallásos ember hivatkozik –, roman-
tikus meggyőződésű barátai számára rámutasson. Relativizálja a romantikus barátai „ízléses
otthonában”4 levő „házi isteneket”5: „a bölcsek mondásait és a költők énekeit”, „az emberisé-
get és hazát, a művészetet és tudományt”6. Ezek az értékek, amelyeket Schleiermacher sem uta-
sít el, istenségekké váltak. Ez ellen kell küzdeni és fellépni „az örök és szent Létezőért, amely
számotokra e világon túl van”7. Maga Luther is harcol, többek között a Nagy kátéban, azok
ellen az istenségek ellen, amelyekbe az emberek a bizalmukat vetik. „Isten az, akitől az ember
minden jót vár, és akihez minden bajban menekül. »Istenem van« tehát azt jelenti, hogy szí-
vem szerint bízom és hiszek Benne; vagyis egyedül a szív bizodalma és hite alkot Istent, vagy
hamis istent, ahogyan ezt sokszor mondtam.”8

Van-e párhuzam Schleiermacher és Luther között az emberkép vonatkozásában? Minde-
nekelőtt a különbségek szembetűnők. A Luthertól való eltérés kapcsán a bűnről vallott felfo-
gás meggyengüléséről kell beszélni. Amennyiben a vallás művelt megvetői, bár nincsenek tu-
datában, valójában vallásos emberek, fel kell őket világosítani, a már létező vallást tudatossá kell
tenni a számukra, és ki kell azt bontakoztatni. De a művelt ember gondolkodásának megvál-
tozása megtörténhet-e megszabadítás nélkül is? Az csupán megvilágosodás? Nem a magába
zárkózott és immanensre redukált egzisztenciából való kitöréssel jár-e ez, amely magát mint te-
remtményt, és nem mint puszta demiurgoszt értelmezi? Tévúton járunk, ha itt Luther „homo
incurvatus in se”9 tételére vagy bűnértelmezésére gondolunk? A „bűn” szó ebben az összefüg-
gésben nem található meg Schleiermachernál, amihez még az ige szerepének hiánya súlyosbí-
tólag társul. De tagadhatók-e egészen a reformátori emberkép reminiszcenciái?

Vajon hogyan áll a helyzet az embernek Istenhez való viszonyával, amit a bibliai-reformá-
tori hagyomány a „hit” szóval jelöl? Schleiermacher nem hitről szól a Beszédekben, hanem (az
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univerzum) „szemléléséről” és „érzésről”10. A hitről szóló tanításban a „feltétlen függés érzé-
séről” beszél. Ha túltesszük magunkat ezeken a – nemcsak terminológiai – eltéréseken, rámu-
tathatunk néhány Lutherral való párhuzamra.

Mindkét teológus számára az Istenhez fűződő viszonyban maga Isten – bármiként is ne-
vezzék őt –, illetve az univerzum a meghatározó. „…[az univerzum] közvetlen befolyása útján
akar a vallás gyermeki passzivitásban megragadható és megvalósítható lenni.”11 A vallás terén,
ellentétben a morállal, az ember nem szabad. A vallásos ember nem cselekvő, hanem elfogad.
Ebből kiindulva tud Schleiermacher 2essz 3,2 lutheri fordításával rámutatni arra, hogy „a hit
nem mindenkinek az ügye”12, az egyetemes vallásos a priori ellenére sem. Az közismert, hogy
a passzivitás Luther hitfogalmához alapvetően hozzátartozik.13

Hasonló kijelentésekhez vezette Schleiermachert és Luthert a hit egy másik aspektusa: a hit
átruházhatatlansága. Mindenkinek magának kell hinnie, senki sem hihet helyettem, és min-
denki másként hisz. „Az én hitem nem segíthet neked másban, egyedül a te saját hited számára
lehet előmozdítás és segítség. Tehát […] minden a saját hiten alapul: minél erősebb, annál töb-
bet ér el és birtokol, és minél gyengébb, annál inkább szorul a más hitére és közbenjárására a
saját hit és az erős állapot elérése érdekében.”14 Schleiermacher az ellen az elgondolás ellen for-
dul, hogy a hit abban állna, hogy „magára veszi, amit egy másik vitt végbe, annak akar utána-
gondolni és utánaérezni, amit egy másik gondolt és érzett”15. Schleiermacher odakiáltja bará-
tainak: „[a vallásban is felszólítást kaptatok] a saját lábatokon állni és a saját utatokat járni […]
itt is szükségszerű, hogy önmagatok maradjatok […], aztán mindenkinek a saját szemével kell
látnia és előhoznia a vallás kincseihez való hozzájárulását”16. Még ha az univerzum szemlélé-
séről van is szó a vallásos tapasztalat területén egy létező, pozitív valláson belül, mégis minden
tapasztalás részleges marad. Ezért jutott el Schleiermacher, akárcsak Luther, az imitáció gon-
dolatának elutasításáig, amely egyenesen a mindenkori vallásos tapasztalat partikuláris voltát
tenné kérdésessé. Hasonlóképp a közvetítő és a vezető szerepével kapcsolatosan, ami az ember
esetében „felkelti első álmából a vallás iránti fogékonyságot […], csupán csak elmúló állapot
lehet”17.

Végeredményben a vallásos tapasztalat közvetlen, sem tanrendszer, sem intézmény nem
tudja közvetíteni. Ez lefordítható a reformátori nyelvezetre, és mondhatjuk, hogy nem egy au-
toritásra tekintettel hiszünk, hanem mert maga Isten vezetett el bennünket arra. Mind Schle-
iermacher, mind a reformátorok beszélhettek ezen a ponton a Szentlélek szabadságáról, habár
ehhez – mint már megjegyeztük – Schleiermachernál hiányzik maga a kifejezés.

De mi is a hit tartalmi rendeltetése? Luther mint bizalmat jelölte meg, és hangsúlyozta az igé-
hez való kötöttségét és Krisztussal való összetartozását. Schleiermacher Beszédeivel összefüg-
gésben nem kell pusztán arra szorítkoznunk, hogy az univerzum „szemléléséről” és az érzés-
ről beszélünk, bármennyire központi fogalmak is ezek. Schleiermacher konkrétabb is tud lenni,
amikor a következőket írja: „Hogy a világszellemet szeressük és munkájára örvendezve te-
kintsünk, ez a mi vallásunk célja, és a szeretetben nincs félelem”18. Ily módon már a bizalom
közelében vagyunk. Más helyen a vallásos érzést mint alázatot, szeretetet, hálát, részvétet és
megbánást nevezi meg19.

A Beszédekben központi jelentőségű Schleiermacher fáradozása és elhatárolódása a felvilá-
gosodással és Kanttal szemben. A vallást meg akarja különböztetni a metafizikától és az etiká-
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tól. Jóllehet a kísérletet, hogy az univerzumot gondolatilag is megragadja, önmagában nem
utasítja el, amennyiben a vallás mint ellensúly jelenik meg nála. Az etika területén, amit szin-
tén az univerzum vonatkozásában tárgyal, az ember azon fáradozik, hogy a szabadság biro-
dalmát „kitágítsa a végtelenbe”20. A metafizika, akárcsak az etika a végesből indul ki, amelyet
ki akarnak tágítani a végtelenbe. Ezzel szemben a vallás az univerzumból, azaz a végtelenből
indul ki; a végtelen általi megragadottság állapotában létezik, ahogyan ez a végesben válik is-
mertté.

Luther is harcolt a metafizika és az etika ellen, amennyiben azok – az ő meglátása szerint –
túlzott befolyásra tettek szert a teológiára a skolasztikában. Habár Luther nem vetette el telje-
sen a természetes istenismeretet, az évek múlásával egyre kritikusabb lett az értelem idevo-
natkozó képességeit illetően21. Egyedül a hit, azaz – Schleiermacherral szólva – az univerzum
hatása nyit utat Istenhez, mégpedig azt a sajátos utat, amely az ember belsejében telepszik meg,
a szívében vagy lelkiismeretében – a „lelkületében”, mondaná Schleiermacher.

De hogyan áll a helyzet az etika kérdéseivel? A cselekedetek – Lutherral szólva – a hitből fa-
kadnak, tehát azonosak a hittel. Nem nyitnak nekem utat Istenhez, sőt inkább eltorlaszolják azt,
amennyiben a kísértést jelenítik meg, hogy az Isten előtti igazságot kiérdemlik. Ahogyan
Schleiermacher mondaná: a végesből a végtelenbe akarnak felemelkedni. Schleiermachernál
az univerzum, illetve a végtelen csak passzív módon élhető meg. A szótérológiában ezt Luther
így fejezné ki: Isten és az ő igazsága csak ajándékként lehet a miénk.

Ezen a ponton megállunk. Lehetségesnek tűnik, hogy a különböző szellemtörténeti pre-
misszák ellenére Schleiermacher és Luther között konvergenciát találjunk. Luther a moralizá-
lás és a spekulatív teológia ellen küzdött. Schleiermacher azon fáradozott – mindenképpen
összevethetően, bár a maga módján –, hogy kiemelje a vallás sajátosságát a metafizikával és az
etikával szemben.

Eljutunk egy másik összevethető témához is, amely az egyetemes papság gondolatában
adott. Ebben is konvergenciák mutatkoznak Luther és Schleiermacher között. „Mindenki pap,
midőn másokat magához vonz arra a területre, amelyet különösen is magáévá tett, és ahol vir-
tuózként tud megnyilvánulni: mindenki laikus, midőn egy másik tudását és útmutatását követi,
ahol ő maga idegen a vallásban. Nincsen semmiféle zsarnoki arisztokrácia, amelyet ti oly gyű-
lölködve írtok le: ez a közösség papi nemzet, egy tökéletes köztársaság, amelyben mindenki fel-
váltva vezető és a néphez tartozó.”22 Luther beszélt – 1Pt 2,9 és Jel 5,10 alapján – „papi nem-
zetről”. Ezzel azt fejezte ki, hogy minden hivőnek közvetlen útja van Istenhez a keresztség és a
hit alapján, ahogyan az elhívás is közös a felebarát érdekében Istenhez elmondott imádságra
és az evangéliumról való tanúskodásra. Ezzel elkerülhető lett a papi jelleg a lelkészek esetében,
akik nem áldozatbemutatásra, hanem az ige hirdetésére kaptak elhívást. Maga Schleiermacher
is ki akarja fejezni, hogy mindenki közvetíthet mások számára valamit, akár a vallásban, akár
más területeken. A Legfelsőbb papjának lenni annyit jelent, mint a másiknak „a mennyeit és
örökkévalót [megmutatni][…] a föld fiait kiengesztelni a mennyel, amely az övék, a kor durva
anyagtól való terhes függőségével szemben. Ez a magasabb papság, amely minden szellemi
titok tartalmát hirdeti, és Isten birodalmának magasából szólal meg.”23 A romantikára jellemző
beszédmód ne tévesszen meg bennünket! E ponton legalábbis jól összecseng a bibliai-refor-
mátori gondolatokkal, sőt az említett tanúságtételnek is jogosultságot biztosít.
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A negyedik beszéd tárgya az egyház. Schleiermacher kiindulópontja ebben – ellentétben
Lutherral –, nem Krisztus és az ő munkája az ige és a szentségek által, hanem az ember: az a
hajlam, hogy az átélt dolgokat – tehát a vallást is – megossza másokkal. Szintén ebben a be-
szédben tárgyalja a vallásos tapasztalatot, amely – saját titkának megfelelően – részvételre hív
fel. Az egyházhoz, azaz a cseréhez vezet a minden vallásos tapasztalatra jellemző korlátozott-
ság is, amely az univerzumot csak töredékesen tudja megragadni. Központi jelentősége van az
igazi, győzedelmeskedő egyház és a külsődleges vallási közösség megkülönböztetésének. Ez
előbbiben található minden igazán vallásos ember. A többiek „olyanok közössége, akik a val-
lást komolyan keresik”24. Még ha nem is akarja ezt a közösséget felszámolni, Schleiermacher
rámutat annak korlátjaira, többek között tagjainak passzív hozzáállására, a vallási formaliz-
musra, amely „szimbolikus cselekményekre”25 utasít „izgatószer” gyanánt, valamint a polgári,
illetve állami érdekek behatolására e közösségbe. A Luthertól való különbözőség nyilvánvaló.
Luther számára többek között bizonyos az, hogy az igazi egyház láthatatlan. Egyedül Isten te-
kinthet a másik ember szívébe, csak ő tudja, ki igazi keresztény és tagja az igazi egyháznak. Az
igazi egyházat csak az evangélium jelenlétéről és a helyesen kiszolgáltatott szentségekről lehet
megismerni. Mégsem zárta ki Luther annak a lehetőségét, hogy a nagy közösség mellett létez-
het egy kisebb közösségi forma is, amelynek tagjai „komolyan törekszenek a keresztyénségre”26.
Vajon Schleiermacher ezt a törekvést mint egy, a kisebb körön belül megvalósuló „herrnhuti
magasabb rend” melletti állásfoglalást tette magáévá? Egy bizonyos értelemben konvergenciát
láthatunk ezen a ponton, ahol azonban Luther óvna attól, hogy az igazi egyházat tagjainak
„vallásosságával” akarjuk meghatározni. Ugyancsak különbözik Luthernál és Schleiermacher-
nál a rítusok és szentségek értékelése. Még a kisebb körökben is, amelynek tagjai „komolyan
törekszenek a keresztyénségre [összegyülekeznek] imára, olvasásra, keresztelésre, a szentség él-
vezésére”. Schleiermachernál úgy tűnik, hogy az igazi egyház legalábbis a rítusokról lemondhat.

Nézeteik különböznek a „papi” hivatalt illetően is. Luther úgy tekint a lelkészi hivatalra,
mint igehirdető és tanító hivatalra, melynek igehirdetése gyümölcsöt is terem, még ha a lelkész
mint ember csődöt mond is. Schleiermacher számára a „pap” az igazi egyház tagja. „Virtuóz”27

a vallásban, és mint ilyen képes a nagy egyházon belül hozzájárulni a változáshoz.
Kutatásunk eredménye csak felemás lehet. Schleiermacher nem minden ponton követte

Luthert, az eltérések nyilvánvalók. Ennek ellenére vannak konvergenciák is, mégpedig több,
mint általában feltételezik.

(Fordította: Korányi András)
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Budapesten született 1924. szeptember 22-én. Édesapja, legidősb Fabiny
Tibor a Földművelésügyi Minisztériumban volt miniszteri osztályfőnök, édesanyja, Bánó Me-
linda Eperjesen született.

A keresztség szentségében dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv teológiai tanár, akkori Deák téri
püspöki másodlelkész részesítette. Mindkét nagyapja evangélikus, mindkét nagyanyja római
katolikus volt, ez a tény meghatározta további életpályáját is. Hitoktatói Ruzicska László, Dan-
hauser László és Mórocz Sándor voltak. Konfirmációs oktatásban a Deák téren Magócs Károly
részesítette, konfirmáló lelkésze Raffay Sándor püspök volt 1938 tavaszán. A fiúk nevében ő, a
leányok nevében Gáncs Mária mondta az ünnepi beszédet.

Tanulmányit a Horthy Miklós úti elemi iskolában, középiskoláit a budapesti Kegyesrendi
(Piarista) Gimnáziumban folytatta, ahol 1942-ben érettségizett. Kiváló tanáraitól (Balanyi
György, Vékey Károly) a szellemi tudományok iránti érdeklődést, valamint a szép és a jó (ka-
lokagathia) iránti nyitottságot sajátította el.

Iú éveit a Horthy-kor viszonylagos jóléte után a világégés, a zsidómentés, a front, majd a
Rákosi-korszak, kitelepítés, diktatúra és osztályharc során jelentkező sokféle próbatétel hatá-
rozta meg. Eközben mégis elvégezte a Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudo-
mányi karát, ahol 1946-ban doktorrá avatták. A család anyagi körülményei miatt állást vállalt
az Általános Hitelbankban, ahol 1946–1948 között annak áruosztályán működött. Miközben
rendszeresen hallatta Ordass Lajos és Keken András igehirdetéseit, személyes hitre jutása mégis
a hitelbanki évekre esett. Ekkor került szorosabb kapcsolatba a Szentírással, a bibliakörökkel,
a személyes keresztyén élet és a missziói felelősség fontosságával. Keken András igazgató lel-
késznél szolgálatra jelentkezett, aki őt az iúsági munka vezetésével és a Deák téri Luther Szö-
vetség titkári szolgálatával bízta meg. A Deák téri iúságban ez időben nagy lelki ébredést adott
az egyház Ura.

Már a hitelbank államosításának idején foglalkoztatta a gondolat, hogy lelkészi pályára cse-
rélje eddigi életútját. 1948-ban Sréter Ferenc budavári lelkésztől megbízást kapott laikus hit-
oktatás végzésére két budai középiskolában. Eközben benyújtotta felvételi kérelmét a pécsi Er-
zsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Teológiai Karára, ahol 1949 szeptemberében el-
kezdte teológiai tanulmányalt. A misszió ügye iránti érdeklődése folytán rövidesen a teológus
iúság missziói munkaközösségének vezetője lett. Számos belföldi missziói rendezvény, evan-



gélizáció és konferencia alkalma fűződött nevéhez. Jogi végzettsége lehetővé tette, hogy vizs-
gáit összevonva négy év alatt végezze el az ötéves tanulmányi képzést. Az akkori politikai és
egyházpolitikai körülmények azonban csaknem elvágták további pályáját: 1952-ben külső nyo-
másra olyan határozat született, hogy tanulmányait elvégezheti ugyan, de felszentelésére nem
kerülhet sor.

Isten gondviselése és rendelése azonban keresztülhúzta a politikusok számítását: Sztálin ha-
lála után a Nagy Imre miniszterelnöksége idején bekövetkezett enyhülés légkörében mégis le-
hetővé vált az ordinációja, amikor Vető Lajos püspök a csepeli evangélikus templomban hat tár-
sával együtt 1953. július 5-én lelkésszé szentelte.

Segédlelkészként 1953–1954-ben Bácsi Sándor mellett Pápán szolgált, majd 1954 nyarán a
csöglei gyülekezetbe iktatta be Halász Béla esperes. Itt tíz éven át szolgált Csögle, Kispirit,
Nagypirit, Kiscsős, Égeralja, Adorjánháza és Bánhalma községekben. 1954. július 31-én Józsa
Márton Celldömölkön megeskette Saródy Valériával, aki hűséges, drága házastársként három
gyermekkel ajándékozta meg: Tibor (1955), Hanna (1957) és Tamás (1959).

A nem könnyű, de boldog „szórványévtized” után 1964–1968 között a miskolci belvárosi
gyülekezet lelkésze volt. A már addig folytatott egyháztörténeti kutatómunkája révén az Evan-
gélikus Teológiai Akadémia 1968-ban megüresedett egyháztörténeti tanszékére kapott az egy-
házi vezetőségtől megbízást. Egy év utáni véglegesítésével tanszékvezetőként kerek három év-
tizeden át oktatta a teológusokat. Egyházismeret, hazai és egyetemes egyháztörténet, ökume-
nika, latin és egyházjog előadások tartása voltak a feladatai. Mindezt nehéz egyházpolitikai és
társadalmi viszonyok között kellett végeznie. 1972-ben egyháztörténeti doktorátust tett a bu-
dapesti Református Teológiai Akadémián.

Missziói felelőssége azonban ezekben az években sem lanyhult. Nemcsak előadásaiban igye-
kezett ezt ébren tartani, hanem az Evangélikus Országos Múzeum megalapításának is ez volt
az egyik vezető indítéka. Úgy vélte, az adott körülmények között így lehetett a főváros szívé-
ben nagy nyilvánosságnak bemutatni, mit is tett a reformáció óta a Kárpát-medence magyar,
német, szlovák és vend evangélikussága Krisztus Urunk evangéliumának terjesztéséért és
egyúttal a magyarországi kulturális élet gazdagításáért.

Az időközben egyetemi rangot kapott Evangélikus Hittudományi Egyetemtől 75 éves korá-
ban, 1999-ben, az Evangélikus Országos Múzeumtól 2001-ben vett búcsút. Saját és felesége
életének legnagyobb öröme az, hogy fiaik szolgálatában tovább lángol az evangélium hirdeté-
sének és az egyház szeretetének a tüze.
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